
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA  DE GOVERN  
LOCAL DEL DIA 21/07/2006, A 09:15 DEL MATÍ 
 
 
PART RESOLUTIVA  
 
1.-ALCALDIA  
 
1.-  Aprovar l'acta anterior  
 
2.-  Despaitx oficial, comunicacions i informacions diverses  
 
 
2.-ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA    
 
Assessoria Jurídica  
 
3.- Acusar rebuda d'interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 

de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 175/06.  
 
4.- Acusar rebuda d'interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 

de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 644/05.  
 
5.- Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 72/05.  
 
Gestió de la Informació  
 
6.- Aprovar l'expedient de contractació per procediment negociat de la consultoria i 

assistència per a la realització de la xarxa de poligonals com a reforç i ampliació a 
la Xarxa Utilitària de Sabadell.  

 
Recursos Humans  
 
7.- Autoritzar les sol.licituds de compatibilitat amb activitats privades a uns 

treballadors municipals.  
 
8.- Autoritzar les sol.licituds de compatibilitat d'un segon lloc de treball en el sector 

públic a uns treballadors municipals.  
 
9.- Desestimar una sol·licitud de compatibilitat amb una activitat privada a un 

treballador municipal.  
 
10.- Aprovar l'avaluació inicial de riscos laborals de la 3a i  4a planta. de l'edifici 

Catalunya (Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Patrimoni)  
 
11.- Adjudicar el contracte de consultoria i assistència  per a la realització de 6 plans 

d'autoprotecció.  
 
12.- Aprovar l'expedient de contractació del servei de revisions mèdiques preventives 

ginecològiques i urològiques, mitjançant procediment negociat  i aprovar 
l'adjudicació.  

 
Serveis Generals i Compres  
 



13.- Resoldre el procediment negociat i adjudicar el contracte  per al subministrament 
d'un equip multifuncional corporatiu instal·lat a la unitat d'impressions i del seu 
manteniment.  

 
Promoció Econòmica  
 
14.- Acceptar les subvencions atorgades per la Generalitat de Catalunya, per al 

finançament dels costos laborals derivats de les contractacions i de les pròrrogues 
dels Agents d'ocupació i desenvolupament local.  

 
15.- Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya, per la realització 

de l'acció projecte formatiu Forneres per al foment de la igualtat d'oportunitats 
home-dona en el mercat de treball.  

 
Comerç i Turisme  
 
16.- Acceptar l'aportació econòmica del premi l'Excel·lència Comercial concedit per la 

Diputació de Barcelona.  
 
17.- Aprovar la modificació de la concessió administrativa de la parada 114-155/128-

129 del Mercat de la Creu Alta.  
 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS    
 
Cultura  
 
18.- Aprovar els convenis de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i diferents 

entitats i/o empreses amb motiu de les activitats de la Festa Major de Sabadell 
2006 i  30 Nits.  

 
19.- Acceptar les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona com a suport 

als programes de difusió artística: Programació estable i Foment de nous públics i 
comunicació.  

 
20.- Aprovar la tarifa del preu públic per a participar en l'activitat de la paella popular en 

el marc de la Festa Major de Sabadell 2006.  
 
21.- Aprovar l'atorgament de subvencios a diverses entitats amb motiu del Cercavila 

Infernal de la Festa Major de Sabadell 2006.  
 
22.- Aprovar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell, Caixa 

Sabadell i Fundació Bosch i Cardellach amb motiu dels actes de commemoració 
del naixement de Miquel Carreras Costajussà, així com l'aportació municipal.  

 
Serveis Socials  
 
23.- Acceptar les subvencions que la Diputació de Barcelona ha atorgat a l'Ajuntament 

de Sabadell, en suport a les activitats : Punt de voluntariat, Revista Gent Gran i 
Suport a la Família i la Infància.  

 
Joventut  
 



24.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i l'entitat Can 
Capablanca, Casal Independentista de Sabadell, per a la realització del programa 
anual d'actes de la Comissió de Festes Populars per al 2006.  

 
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI    
 
Urbanisme  
 
25.- Aprovar inicialment el Projecte de Pla de millora urbana de l'àrea A50 delimitada 

pel PEIPU a dues illes definides per la carretera de Barcelona i els carrers de 
Cervantes, de Zurbano i de Ferran Casablancas (exp.PMU-85).  

 
26.- Aprovar inicialment el Projecte de Pla especial urbanístic de Riu Tort (exp. PE-81).  
 
27.- Acceptar la subvenció atorgada pel departament de Relacions Institucionals i 

Participació de la Generalitat de Catalunya pel projecte Pla de Barris.  
 
Llicències  
 
28.- Acordar l'enderrocament d'un cobert no legalitzable. (DO 288/2005).  
 
29.- Acordar l'execució subsidiària d'enderroc d'obres no legalitzables realitzades 

sense llicència. (DO 9059/20001).  
 
30.- Concedir llicències d'obres majors.  
 
31.- Concedir llicències mediambientals.  
 
Patrimoni  
 
32.- Posar a disposició de la Generalitat de Catalunya (Dep. d'Educació) una porció de 

terreny municipal per a l'ampliació del CEIP Joaquim Blume, situat a la Rda. 
Bellesguards (Exp. I.2.a/1.038).  

 
33.- Posar a disposició de la Generalitat de Catalunya (Dep. de Benestar Social i 

Família) una porció de terreny municipal per ampliar el Casal per a Gent Gran 
Creu Alta , situat al c. Castellar del Vallès.  

 
Obres d'equipament  
 
34.- Aprovar inicialment el projecte de l'obra anomenada: Oficina de denúncies de 

Mossos d'Esquadra al C. de Sant Joan, 24.  
 
35.- Resoldre el concurs i adjudicar les obres corresponents al Projecte executiu 

Escola Bressol Joaquim Blume al Barri de Sant Oleguer.  
 
36.- Aprovar el contracte menor d'obres referent als drets d'extensió del 

subministrament elèctric poliesportiu del Sud Campoamor C/ Pardo Bazan.  
 
37.- Aprovar l'aportació  municipal a Habitatges Municipals de Sabadell per al 

finançament de la Oficina Municipal de Rehabilitació d'Habitatges de l'any 2006.  
 
 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT    



 
Obres Públiques  
 
38.- Aprovar inicialment el projecte d'urbanització d'iniciativa privada anomenat 

Projecte d'urbanització del carrer de nova obertura de la unitat d'actuació UA-28 
situada entre el passatge de Pere Sanfeliu i la carretera de Barcelona (ED-102).  

 
39.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment obert en forma de 

concurs per a l'adjudicació del contracte d'obres anomenat Projecte d'obres de 
rehabilitació de la urbanització de la plaça dels Merinals.  

 
40.- Ratificar el Decret 8213/2006 del Tinent d'alcalde de l'Àrea de Territori i Medi 

Ambient de data 12 de juliol de 2006, pel qual es va aprovar la resolució del 
procediment obert en forma de concurs i l'adjudicació del contracte d'obra 
anomenat Projecte d'obres de rehabilitació de la urbanització del passeig 
d'Espronceda, entre el carrer de Fontanella i la carretera de Barcelona.  

 
41.- Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l'obra anomenada Projecte 

d'obres d'urbanització de la plaça de la Creu de Barberà.  
 
42.- Aprovar inicialment, amb la consideració d'obra local ordinària, el projecte d'obres 

anomenat Projecte d'obres del parc veïnal a l'àmbit comprès entre els carrers de 
la Mola, de Nàpols i de Budapest.  

 
Mobilitat, trànsit i transport  
 
43.- Aprovar la liquidació del pressupost d'explotació del servei de transport urbà, 

referida a l'exercici 2005.  
 
Manteniments de Vía Pública  
 
44.- Resoldre el procediment obert en forma de concurs per a l'homologació de serveis 

per a l'execució d'Actuacions de característiques especials o d'urgències 
sobrevingudes en edifcis, equipaments i espais municipals.  

 
45.- Aprovar la pròrroga del període de vigència amb la corresponent actualització de 

preus del contracte de serveis anomenat Manteniment preventiu i correctiu de les 
instal·lacions de cuines dels equipaments municipals.  

 
46.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Remodelació del 

monument i construcció d'escala a la plaça d'Ernest Lluch.  
 
47.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment negociat  per a 

l'adjudicació del contracte de serveis anomenat Servei de telecomunicacions, 
dividit en tres lots.  

 
Medi Ambient i Sostenibilitat  
 
48.- Aprovar el conveni entre la Companyia d'Aigües de Sabadell, SA i l'Ajuntament de 

Sabadell per a la portada d'aigua des de la mina Marí-Vinyals i la construcció 
d'una bassa de reg i de prevenció d'incendis forestals a la finca de Can Gambús 
del Parc Agrari de Sabadell.  

 
 
6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA    



 
Educació  
 
49.- Aprovar el conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per a la 

creació de places en llars d'infants, entre els anys 2006-2009. 
 
 
7.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 
 
L’Alcalde.  
 
 
 
  


