
Convocatòria de Junta de Govern local. 
 
Atès el que disposa l'article 51.1.c en relació amb els articles 99, 103 i 112 del Decret 
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, i vista la proposta d'ordre del dia presentada per la Secretaria municipal, 
resolc convocar la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de 
Sabadell, que tindrà lloc el dia 21/10/2005,  a 09:15 del matí, a la Sala de la 
Permanent de l'Ajuntament, sessió que es subjectarà a l'ordre del dia annex. 
 
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN  
LOCAL DEL DIA 21/10/2005, A 09:15 DEL MATÍ 
 
 
A) PART RESOLUTIVA 
 
1.-ALCALDIA 
 
1.-  Aprovar l'acta anterior.  
 
2.-  Despatx oficial, comunicacions i informacions diverses.  
 
 
2.-ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA   
 
Assessoria Jurídica 
 
3.-  Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 372/05-B, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona.  
 
4.-  Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 393/05-C, davant del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona.  
 
5.-  Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 487/05-C, davant del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona.  
 
6.-  Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

1 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 284/05-4.  
 
7.- Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya., en el recurs contenciós núm. 229/04.  
 
8.- Acusar rebuda de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en el recurs contenciós núm. 660/00.  
 
9.- Acusar rebuda de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en el recurs contenciós núm. 44/04.  
 
10.- Desestimar el recurs de reposició de la reclamació de responsabilitat patrimonial 

ref. 5/04  
 
Gestió de la Informació 
 
11.- Resoldre el concurs i adjudicar el contracte de serveis per a l'adquisició i 

manteniment d'un aplicatiu de creació i gestió GIS.  
 



Serveis Generals i Compres 
 
12.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment obert d'adjudicació  en 

la forma de concurs del servei anomenat Servei de recollida i distribució de la 
correspondència personalitzada sense avis de recepció.  

 
13.- Aprovar l'expedient de contractació  i l'inici del procediment obert d'adjudicació  en 

la forma de concurs del servei anomenat Servei de recollida i distribució de la 
notificació amb avis de recepció  

 
Promoció Econòmica 
 
14.- Aprovar la dotació econòmica per al desenvolupament durant l'any 2005 dels dos 

convenis de col·laboració subscrits entre l'Ajuntament de Sabadell i els sindicats 
d'UGT i de CCOO.  

 
Comerç i Turisme 
 
15.- Aprovar la pròrroga del contracte de serveis per desenvolupar una xarxa de 

mercats per la dinamització i coordinació dels mateixos.  
 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS   
 
Esports 
 
16.- Aprovar la liquidació del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i 

el Consell Esportiu del Vallès Occidental, CEVO  
 
17.- Aprovar la formalització d'un conveni entre l'Ajuntament de Sabadell i el Club de 

Patinatge Artístic de Sabadell  
 
18.- Prorrogar la concessió per a la gestió del bar de la Bassa, adjudicada a Brasseria 

El Tuco, SL  
 
Joventut 
 
19.- Extingir el contracte de concessió del servei de gestió dels Punts d'Informació 

Juvenil a sis districtes i als centres d'educació de secundària de Sabadell, a favor 
de l'entitat CISEC, Centre d'Informació i Serveis a l'estudiant de Catalunya  

 
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI   
 
Urbanisme 
 
20.- Aprovar  la liquidació d'interessos en l'expropiació d'una finca als accessos a Can 

Llong, ronda Roureda, qualificada de sistema local de parc veïnal.  (E-38/1-compl)  
 
21.- Aprovar el full d'apreuament municipal  en relació al Projecte de protecció i 

millores dels marges del riu Ripoll. Fase I-A.  
 
22.- Aprovar els mutus acords per l'extinció d'ocupacions hortives en l'expedient 

d'expropiació per a l'execució del projecte de Protecció i millores dels marges del 
riu Ripoll, fase II zona humida per tractament terciari. (E-65a)  



 
23.- Rectificar els mutus acords per l'extinció d'ocupacions hortives en l'expedient 

d'expropiació per a l'execució del projecte de Protecció i millores dels marges del 
riu Ripoll, fase II zona humida per tractament terciari. (E-65a)  

 
24.- Aprovar  inicialment el projecte d'expropiació per taxació conjunta del polígon 

d'actuació a l'entorn de l'avinguda de ca n'Alzina. (SE-151)  
 
Llicències 
 
25.- Desestimació de recurs de reposició contra l'acord d'enderrocament (DO 8/2004).  
 
26.- Declaració de ruïna (DX 284/2003).  
 
27.- Desestimació recurs de reposició de la llicència d'obres majors núm. 

2004LLMJ00558.  
 
28.- Llicències d'obres majors.  
 
29.- Llicències mediambientals.  
 
Obres d'equipament 
 
30.- Resoldre el concurs i adjudicar les obres corresponents al Projecte bàsic i 

d'execució de redistribució i adequació d'espais de l'edifici consistorial.  
 
31.- Aprovar l'execució directe per administració a través de Promoció Econòmica de 

Sabadell dels treballs de pintura interior del CEIP Agnès Armengol.  
 
32.- Adjudicar per procediment negociat l'obra anomenada: Condicionament Camp de 

futbol B del Complex Esportiu de Sant Oleguer.  
 
33.- Aprovar l'ampliació de contracte d'obres anomenat: Reconstrucció de la Pista 

poliesportiva CEIP Font Rosella.  
 
34.- Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l'obra: Projecte executiu de 

Rehabilitació del Teatre Principal, segona fase  
 
35.- Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l'obra: Reconstrucció de pista 

CEIP Font Rosella.  
 
Habitatge // Can Llong 
 
36.- Acceptar una subvenció per la instal·lació solar tèrmica i FV a la deixalleria i 

central pneumàtica de Can Llong atorgada per la Diputació de Barcelona.  
 
 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT   
 
Obres Públiques 
 
37.- Resoldre el procediment obert en forma de concurs i adjudicar el contracte d'obra 

anomenat Projecte de rehabilitació dels Porxos de la Concòrdia.  
 



38.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment obert en forma de 
concurs per a l'adjudicació del contracte d'obra anomenat Projecte executiu 
d'obres de rehabilitació de la plaça de la Creu de Barberà.  

 
Mobilitat, trànsit i transport 
 
39.- Aprovar la proposta de contractació de l'execució dels treballs per a l'alimentació 

elèctrica de les parades dotades de pannells d'informació variables (S.A.E.) per 
part de TUS, SCCL com a inversió corresponent al 2005, en el marc del contracte-
programa de les inversions en el servei públic del transport urbà.  

 
40.- Aprovar l'expedient de contractació i adjudicar mitjançant procediment negociat 

sense publicitat el contracte de serveis anomenat Instal·lació d'un pas de vianants 
semaforitzat al carrer Prat de la Riba cantonada Rafael de Casanovas  

 
41.- Aprovar l'expedient de contractació i adjudicar mitjançant procediment negociat 

sense publicitat el contracte de serveis anomenat Instal·lació semafòrica a la 
cruïlla de la Rambla amb els carrers de Duran i Sors i de Borrell.  

 
Manteniments de Vía Pública 
 
42.- Resoldre el procediment negociat sense publicitat i adjudicar el contracte d'obra 

anomenat Pintura de l'edifici Ateneu  
 
43.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obra anomenat Reparació de 

l'esfondrament de la claveguera en el Parc Catalunya cantonada amb el c/ Andreu 
Nin  

 
44.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obra anomenat Nou paviment a una zona 

de la nau de Can Marcet.  
 
45.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obra anomenat Rehabilitació parcial de la 

pista poliesportiva del CEIP Torreguitart  
 
46.- Resoldre el procediment obert en forma de concurs i adjudicar el contracte de 

serveis anomenat Automatització del sistema de neteja de filtres del llac del Parc 
de Catalunya.  

 
 
6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA   
 
Relacions Ciutadanes 
 
47.- Acceptar l'aportació econòmica  atorgada per la Diputació de Barcelona, dins 

l'àmbit de la participació ciutadana. 
 
 
7.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 
 
L’Alcalde.  
 
 
 



 
En virtut del que ha ordenat l'alcalde, us trasllado la convocatòria de la sessió 
ordinària de la Junta de Govern Local, segons les dades que indica l'ordre de 
l'Alcaldia. 
 
El secretari. 
 
 
 
 
  


