
 
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN  LOCAL DEL DIA 23  DE MARÇ DEL 2005, A ¼ DE 10 DEL MATÍ 
 
 
1. ALCALDIA 
 
1.- Aprovar l’acta anterior. 
 
2.- Despatx oficial, comunicacions i informacions diverses. 
 
 
2. ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA  
 
Assessoria Jurídica 
 
3.- Resoldre un recurs de reposició interposat contra acords de la junta de Govern 

Local resolent expedient de recuperació d'ofici d'un immoble municipal 
 
 
Serveis Generals i Compres 
  
4.- Aprovar i adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat el 

contracte de servei per al manteniment i assistència tècnica d'un equip 
multifuncional instal·lat a Manteniments. 

  
5.- Aprovar i adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat el 

contracte de servei per al manteniment i assistència tècnica de dos equips 
multifuncionals instal·lats a Esports i a Intervenció. 

  
Comerç i Turisme 

 
6.- Aprovar l'aportació econòmica a la Unió de Comerciants del Mercat Central per 

a l'any 2005 d'acord amb el conveni de col·laboració amb aquesta associació. 
  
  
 
3.ÀREA DE PLANIFICACIÓ URBANA, HABITATGE I MEDI AMBIENT 
 
Obres d’equipaments 
 
7.-  Adjudicar per procediment negociat un contracte d’assistència tècnica per a la 

redacció del projecte bàsic de la rehabilitació del Molí de Sant Oleguer per a 
centre d’Innovació Juvenil. 

 
8.-  Aprovar un contracte menor d’obres referent a l’ampliació del magatzem de 

vestidors de la piscina del Complex Esportiu Olimpia. 
 
9.-  Ratificar el decret de l’Alcalde de 16 de març de 2005 pel qual es sol·licita a la 

Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya subvenció  
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per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable 
valor cultural corresponent als anys 2005-2007. 

 
10.-  Ratificar el decret de l’Alcalde de 18 de març de 2005 pel qual es sol·licita 

col·laboració a l’Instituto de la Mujer per a l’execució de les obres de reforma i 
rehabilitació del Vapor Codina. 

 
11.-  Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l’obra: Rehabilitació de 

l’edifici central de Can Balsach per a centre Cívic, 2a fase. 
 
12.-  Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l’obra: Rehabilitació dels 

Safareigs de la Creu Alta, 2a fase. 
 
 
Llicències 
 
13.-  Llicències d’obres Majors. 
 
14.-  Acceptar la nova titularitat de la llicència d’activitats núm. 2003LLAC00253. 
 
15.-  Llicències Mediambientals. 
 
 
4. ÀREA DEL TERRITORI 
 
Obres Públiques 
 
16.- Aprovar l’expedient de contractació i l’inici del procediment obert en forma de 

concurs per a l’adjudicació de la concessió demanial per a la instal·lació i 
explotació de quatre mòduls per a restaurant situats a l’Eix Macià, així com el 
seu Plec de Clàusules Administratives Particulars, a més del corresponent 
projecte d’obres. 

 
Manteniments de Via Pública 
 
17.- Aprovar l’expedient de contractació i l’inici del procediment obert en forma de 

concurs per a l’adjudicació del contracte de subministrament anomenat 
Condicionament de diferents àrees de jocs de la ciutat de Sabadell. 

 
Seguretat Ciutadana 
 
18.- Aprovar la pròrroga del període de vigència del contracte de serveis anomenat 

Servei auxiliar de grua de Policia Municipal. 
 
 
5. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COOPERACIÓ 
 
Serveis Socials 
 
19.- Aprovar prorroga del conveni amb l'Associació Pro disminuïts Psíquics de 

Sabadell i Comarca, per l'any 2005. 
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20.- Aprovar prorroga del conveni, per l'any 2005, amb l'Assemblea Comarcal de 

Creu Roja Sabadell-Vallès Sud, pel Servei del "Punt de Trobada". 
 
21.- Aprovar prorroga del conveni amb l'Associació "Els Xiprers" per l'any 2005. 
 
22.- Prorrogar el contracte d'assistència tècnica per a l'assessorament jurídic a l'EAIA 

i als professionals dels Serveis Socials d'Atenció Primària. 
 
 
6.ASSUMPTES URGENTS 
 
 
 
7. PRECS I PREGUNTES 
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