
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 22/07/2005,  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 22/07/2005, 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. 284/05-C, davant del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona.  
 
4.-  Acusar rebuda de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en el recurs contenciós núm. 872/03,. 
 
5.-  Acusar rebuda de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en el recurs contenciós núm. 572/00. 
 
6.-  Acusar rebuda de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en el recurs d'apel·lació núm. 96/05. 
 
7.-  Acusar rebuda de la sentència dictada per la Sala Social del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya, en el recurs de suplicació núm. 386/05, interposat per 
aquest Ajuntament, contra sentència del Jutjat Social núm. 2 de Sabadell.  

 
8.-  Aprovar la modificació del venciment de les pòlisses d'assegurances de danys i de 

responsabilitat civil.  
 
9.-  Estimar reclamació de responsabilitat patrimonial ref. 42/05.  
 
10.-  Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial ref. 96/04.  
 
11.-  Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial ref. 129/04.  
 
Gestió de la Informació 
 



12.- Aprovar la cessió del contracte: Servei de telecomunicacions de banda ampla 
mitjançant tecnologia LMDS per enllaçar dos edificis municipals i connectar-se a 
la xarxa internet.  

 
Promoció Econòmica 
 
13.- Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya, per a la 

realització d'una acció pel foment de la igualtat d'oportunitats, de l'especialitat de 
Forneres.  

 
14.-  Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya, per al 

desenvolupament durant l'any 2005 de les accions per a la inserció laboral de 
persones acollides a la renda mínima d'inserció (RMI).  

 
15.-  Aprovar l'encàrrec de gestió a Promoció Econòmica de Sabadell SL, per 

l'execució dels mòduls de formació de la segona fase del PGS d'auxiliar de 
mecànica de vehicles lleugers.  

 
Comerç i Turisme 
 
16.-  Adjudicar la concessió administrativa del magatzem número 50 del Mercat 

Central.  
 
17.-  Resoldre el concurs públic per adjudicar la contractació dels treballs de 

consultoria i assistència tècnica per l'elaboració del Programa d'Orientació per als 
Equipaments Comercials de Sabadell (POEC).  

 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS   
 
Cultura 
 
18.-  Aprovar la 13a. addenda al conveni marc entre l'Ajuntament de Sabadell i 

Joventuts Musicals de Sabadell per la programació estable de música de cambra 
per al període d'estiu (juny-juliol 2005)  

 
19.-  Aprovar els convenis de col.laboració amb motiu de les activitats de la Festa 

Major 2005  
 
20.-  Aprovar la contractació d'una actuació dins el marc de la Festa Major de Sabadell 

2005  
 
Salut 
 
21.- Aprovar la clàusula addicional segona al conveni de col.laboració entre 

l'Ajuntament de Sabadell i el Servei Català de la Salut per a l'activitat derivada de 
la Unitat de Salut Laboral Sabadell  

 
Joventut 
 
22.- Aprovar el contracte menor d'obres corresponent a feines de reparació i 

pavimentació dels espais de la nau municipal situada al c. Emprius, 11  
 
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI   



 
Urbanisme 
 
23.-  Aprovar inicialment el Pla Parcial urbanístic del sector de Sant Pau de Riu-sec 

(PP-6).  
 
24.-  Aprovar inicialment el Pla Especial d'assignació d'ús de la dotació comunitària 

(clau c-9) situada a la Rambla, 23-25. (PE-78)  
 
25.- Aprovar els mutus acords per l'extinció de les 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)  

 
26.-  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)  

 
27.-  Aprovar el Projecte de Reparcel·lació del Polígon d'Actuació 2 a la ctra. de 

Terrassa entre els carrers del Mas Ferriol i de Góngora (MPG-16). (SR-149)  
 
28.-  Acceptar una cessió de vial d'una finca situada al c. Corominas, núm. 46-54. (Cv-

226)  
 
29.-  Acceptar una cessió de vial d'una finca situada al c. de La Salut, núm. 104-106. 

(Cv-227)  
 
Llicències 
 
30.-  Aprovar el canvi de titularitat de la llicència d'obra major núm. 2004LLMJ00384.  
 
31.-  Denegar la  llicència d'obres majors núm. 2004LLMJ00558.  
 
32.-  Llicències d'obres majors.  
 
33.-  Deixar sense efecte la llicència municipal d'activitats núm. 2003LLAC00043.  
 
34.-  Deixar sense efecte la llicència municipal d'activitats núm. 2003LLAC00059.  
 
35.-  Llicències mediambientals.  
 
36.-  Acord d'enderrocament (DO 10983/02)  
 
37.-  Acord d'enderrocament (DO 10967/02)  
 
38.-  Acord d'enderrocament (DO 260/04)  
 
Patrimoni 
 
39.-  Acceptar la cessió gratuïta d’una finca destinada a sistemes de vialitat  i espais 

d'us públic. (Cv-228)  
 
40.-  Acceptar els drets de servitud d'us públic constituïts sobre les escales d'accés als 

passadissos de distribució dels immobles situats a la plaça Espanya, dels núm. 2 
al 6 i del 9 al 15 i Pau Abad, 1. 

 



41.-  Posar a disposició els solar i els edificis del c. Estrella núm. 1-3  i c. Unió 16-22 a 
favor de la Generalitat de Catalunya (Dep. d'Educació) per a l'ampliació del CEIP 
Nostra Llar.  

 
Obres d'equipament 
 
42.-  Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l'obra: Tancaments i acabats de 

la sala polivalent del Parc del Nord.  
 
43.-  Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l'obra: Projecte bàsic i executiu 

de Rehabilitació del Teatre Principal, 1a fase.  
 
 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT   
 
Obres Públiques 
 
44.-  Resoldre i adjudicar la concessió administrativa demanial per a la Instal·lació i 

explotació de quatre mòduls per a restaurant situats en el tram central de 
vianants a l'Eix Macià.  

 
45.-  Aprovar inicialment el Projecte d'obres d'urbanització del carrer de Sant Maties, 

entre el carrer de Montllor i Pujal i l'avinguda d'Onze de setembre.  
 
46.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment negociat sense 

publicitat del contracte d'obra d'arranjament de l'espai públic entre el carrer de 
Prudenci Bertrana i el carrer d'Agustí Bartra.  

 
47.-  Aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte de rehabilitació del 

passatge de Feijoo, entre el carrer de Feijoo i el passeig d'Espronceda.  
 
48.-  Aprovar els preus unitaris de l'obra de Remodelació de la plaça dels Jocs Florals, 

Fase 1.  
 
49.-  Aprovar els preus unitaris de l'obra d'urbanització del barri de Can Déu, Fase 1.  
 
50.-  Aprovar els preus unitaris de l'obra d'espai públic entre els carrers de Tres Creus i 

dels Comtes. 
 
Mobilitat, trànsit i transport 
 
51.-  Aprovar l'expedient de contractació i adjudicar mitjançant procediment negociat 

sense publicitat el contracte de serveis: Instal·lació de bandes reductores de 
velocitat als sectors de Ca n'Oriach i Nord de Sabadell.  

 
52.-  Ratificar el Decret del Tinent d'alcalde de data 27 de juny de 2005, relatiu a 

l'aprovació de l'expedient de contractació i adjudicació mitjançant procediment 
negociat sense publicitat del contracte de consultoria i assitència: Tasques 
d'assessorament i col.laboració tècnica en la Taula de la Mobilitat, barreres 
arquitectòniques urbanístiques de Sabadell i temes de Territori.  

 
Manteniments de Vía Pública 
 
53.-  Resoldre i adjudicar el contracte d'obra: Supressió de barreres arquitectòniques 

urbanístiques als eixos principals de la ciutat de Sabadell.  



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

concurs per a l'adjudicació del contracte de serveis: Manteniment preventiu dels 
paviments de terra als camps de futbol municipals.  

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

concurs per a l'adjudicació del contracte de serveis :  Manteniment preventiu de 
la xarxa de recollida d'aigües pluvials dels patis en els equipaments municipals.  

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

concurs per a l'adjudicació del contracte de serveis : Automatització del sistema 
de neteja de filtres del llac del Parc de Catalunya.  

 
57.-  Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consorci Local Localret i Localret, SA 

per a l'elaboració d'un pla de telecomunicacions.  
 
 
6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA   
 
Educació 
 
58.-  Aprovar el conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, 

per a la realització d'un pla global a l'etapa educativa de 0-6 anys.  
 
59.-  Aprovar la convocatòria i les bases de les beques d'estudi, pel curs 2005-06. 
 
 
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. 
 
 
 
 
  


