
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN  LOCAL DEL DIA  22 D’ABRIL DEL 2005, A ¼ DE 10 DEL MATÍ 
 
 
1. ALCALDIA 
 
1.- Aprovar l’acta de la sessió del 15 d’abril i la sessió extraordinària del 19 d’abril 

de 2005.. 
 
2.- Despatx oficial, comunicacions i informacions diverses. 
 
 
2. ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA  
 
Assessoria Jurídica 
  
3.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 114/05, davant del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona. 
  
4.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 133/05 D, davant del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona. 
  
5.- Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en el recurs contenciós núm. 1531/03. 
  
6.- Ratificar Decret d’Alcaldia de 15.04.05, de mostrar-se com a part i exercitar les 

accions penals i civils que corresponguin, en diligències prèvies davant del 
Jutjat. 

  
7/9.- Desestimar reclamacions de responsabilitat patrimonial (3 dict.)  
  
  
Servei de Gestió de la Informació 
  
10.- Aprovar l'actualització del nomenclàtor de les vies públiques de la Ciutat amb la 

incorporació de tres noves nominacions. 
  
Recursos Humans 
  
11.- Nomenar com a funcionaris de carrera a 7 Agents de la Policia Municipal de 

l'Ajuntament de Sabadell. 
  
  
Comerç i Turisme 
 
12.- Adjudicar la concessió administrativa del local número 9 del Mercat dels 

Merinals. 
  
13.- Adjudicar la concessió administrativa de la parada número 200-201 del Mercat 

Central. 
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3. ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
14.- Aprovació de la proposta de subvencions a entitats corresponents al primer 

període de 2005. 
 
  
Salut 
 
15/16.- Sobreseure expedients disciplinaris referents a pressumpte infracció de la Llei 

50/99. (2 dictàmens) 
 
  
Esports 
 
17.-  Aprovar l’expedient de contractació del servei de seguretat i vigilància de “La 

Bassa”, mitjançant procediment negociat sense publicitat. 
 
18.-  Aprovar la comanda de gestió a Promoció Econòmica de Sabadell, S.L., per a 

l’execució del servei de contractació dels serveis auxiliars de personal a les 
piscines municipals i al Parc Recreatiu de Sabadell “La Bassa”, durant la 
temporada  d’estiu de 2005. 

   
 
4.ÀREA DE PLANIFICACIÓ URBANA, HABITATGE I MEDI AMBIENT 
 
Urbanisme 
 
19.-  Aprovar definitivament  l’escriptura de Reparcel·lació voluntària de la Unitat 

d’Actuació 1 del P.E. de remodelació - Vapor Gorina-Mas Vidal. (SCM-144) 
 
20.-  Aprovar el canvi de modalitat del sistema d’actuació de la Unitat d’Actuació 

R22, Molí d’en Torrella, de la Modificació Puntual del Pla General a l’àmbit del 
Ripoll.  (UAR-22cs). 

 
 
Patrimoni 
 
21.-  Assabentat de la extinció del contracte d’arrendament del local de planta baixa 

del c. compte de reus, 2-4. 
 
22.-  Pròrroga del termini del contracte de concessió de domini públic per a 

l’explotació de l’àrea de pícnic de Sant Julià d’Altura. 
 
23.-  Aprovar la cessió de domini d’una porció de terreny municipal de 2.500 m2 a la 

ctra. de Prats del LLuçanès a favor de la Generalitat (Dep. D’interior) amb destí 
a la construcció  de la comissaria de la Policia de la Generalitat- Mossos 
d’Esquadra. 
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24.-  Adjudicar el contracte de concessió del domini públic per a la rehabilitació i la 
utilització privativa de les naus 2-3 de l’equipament del CEIP Miguel Hernández 
a l’Associació Escola d’Educació Especial Xaloc. 

 
 
Obres d’equipaments 
 
25.-  Aprovar el projecte i l’inici de l’expedient de contractació per procediment 

negociat de l’obra: Remodelació de l’enllumenat a l’Arxiu Històric. 
 
 
Medi ambient i sostenibilitat 
 
26.-  Aprovar l’acta de preus unitaris com a contradictoris de les obres anomenades: 

Sistema de reutilització de l’aigua tractada al riu Ripoll a Sabadell, 2a fase. 
 
 
Llicències 
 
27/29.- Acord d’enderrocament. (3 dictàmens) 
 
30.-  Aprovar el canvi de titularitat de la llicència d’obres majors núm. 

2003LLMJ00401. 
 
31.-  Rectificar  un error material i canvi de titularitat de la llicència d’obres majors 

núm. 2003LLMJ00302. 
 
32.-  Llicències d’obres majors. 
 
33.-  Llicències Mediambientals. 
 
 
5. ÀREA DEL TERRITORI 
 
Manteniments de Via Pública 
 
 
34.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d’obra anomenat Pintura interior i 

exterior del Centre Cívic Poble Nou. 
 
35.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d’obra anomenat Reparació de voreres 

del carrer de Mauritània, en el tram comprès entre els carrers d’Atlanta i 
d’Adriana. 

 
36.- Aprovar i adjudicar, mitjançant procediment negociat sense publicitat, el 

contracte de serveis anomenat Manteniment de jardineria del Sector 1 per als 
mesos de maig i juny de 2005. 

 
37.- Aprovar i adjudicar, mitjançant procediment negociat sense publicitat, el 

contracte de serveis anomenat Manteniment de jardineria del Sector 2 per als 
mesos de maig i juny de 2005. 
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38.- Aprovar i adjudicar, mitjançant procediment negociat sense publicitat, el 

contracte de serveis anomenat Manteniment de jardineria del Sector 3 per als 
mesos de maig i juny de 2005. 

 
39.- Aprovar i adjudicar, mitjançant procediment negociat sense publicitat, el 

contracte de serveis anomenat Manteniment de jardineria del Sector 4 per als 
mesos de maig i juny de 2005. 

 
 
6. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COOPERACIÓ 
 
Promoció Econòmica 
 
40.- Acceptar la subvenció concedida per l’Excma Diputació de Barcelona  per al 

finançament d’accions per impulsar la visió estratègica com a eina per promoure 
models territorials sostenibles i competitius, i pel  foment de la dinamització de 
l’activitat econòmica local i la qualitat de l’ocupació. 

 
41.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i el 

Ministerio de Educación y Ciencia, per l’impuls de la formació oberta, lliure i a 
través d’Internet.  

 
Serveis Socials 
 
42.- Aprovar conveni de col·laboració amb l'Associació VENTIJOL, per potenciar 

programes adreçats a millorar la situació de les famílies, any 2005. 
 
 
7.ASSUMPTES URGENTS 
 
 
 
8. PRECS I PREGUNTES 
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