
 
 
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN  
LOCAL DEL DIA 23/06/2005, 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   
 
Comerç i Turisme 
 
3.-  Aprovar el trasllat de diverses parades del Mercat de la Creu Alta.  
 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS   
 
Cultura 
 
4.-  Aprovar l'atorgament de subvencions a diverses entitats culturals amb motiu de les 

actuacions en les festes de la ciutat de l'any 2005, així com la formalització dels 
convenis  

 
5.-  Aprovar els convenis de col.laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i diverses 

empreses amb motiu de les activitats del Festival 30 Nits a Sabadell de l'any 
2005  

 
6.-  Adjudicar per procediment negociat el contracte de serveis l'objecte del qual és el 

control de l'equipament de la Biblioteca Vapor Badia  
 
Serveis Socials 
 
7.-   Aprovar la revisió de les tarifes del servei Complex Gent Gran Sant Oleguer. 
 
8.-   Aprovar l’encàrrec de gestió a Habitatges Municipal de Sabadell, SA. (VIMUSA), 

per a la l'execució de la segona fase de les obres d'adequació de l'interiro i les 
instal.lacions de l'Espai Sant Oleguer.  

 
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI   
 
Llicències 
 
9.-  Llicències obres majors. 
 
10.-  Denegar la llicència municipal d'obres majors núm. 2004LLMJ00475.  
 
11.-  Llicències Mediambientals.  



 
Patrimoni 
 
12.-  Aprovar la despesa relativa a les rendes dels immobles de carrer de Sant Pau 

número 19, c. de Les Paus, 61, c. del Sol 1, 1,3; i comunitat de propietaris Sol, 1, 
plantes 3, 4, 5 i 6.  

 
Obres d'equipament 
 
13.-  Aprovar un contracte menor d'obres  referent a l'adequació de l'antic CAP carrer 

Gaudí, 31.  
 
14.-  Aprovar la formalització del conveni entre l'Ajuntament de Sabadell i la Junta de 

Compensació Residencial La Serra per al segon pagament del projecte de 
soterrament de la línia d'alta tensió a la Serra.  

 
15.-  Aprovar el projecte de l'obra anomenada; Rehabilitació de nau de Ca l'Estruch 

amb façana al carrer Sant Isidre  
 
 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT   
 
Obres Públiques 
 
16.-  Aprovar inicialment el projecte d'obra local ordinària anomenat Projecte executiu 

d'implantació d'accessos mecànics al barri de Torre Romeu.  
 
17.-  Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Obres complementàries 

del Projecte d'obres d'urbanització del carrer d'Uruguai, entre el carrer de les 
Antilles i l'avinguda d'Arraona, així com la seva memòria valorada.  

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

Rehabilitació de la urbanització del passeig de la plaça Major, Sector C, en virtut 
de l'acta subscrita el passat 20 d'abril de 2005.  

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

d'obres d'espai públic entre els carrers de Tres Creus i dels Comtes, en virtut de 
l'acta subscrita el passat 7 de juny de 2005.  

 
Manteniments de Vía Pública 
 
20.-  Resoldre el procediment obert en forma de concurs i adjudicar el contracte privat 

anomenat Assegurança derivada de l'ús i circulació dels vehicles a motor que 
componen el parc mòbil de l'Ajuntament de Sabadell.  

 
21.-  Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obra anomenat Arranjament de l'espai 

públic al carrer de Sarasate.  
 
22.-  Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obra anomenat Instal·lació d'enllumenat 

públic al carrer de Sarasate.  
 
Medi Ambient i Sostenibilitat 
 
23.-  Aprovar la concessió d'una subvenció a la UES per a les activitats previstes en el 

programa d'actuació de l'any 2005.  



 
24.-  Aprovar la pròrroga de la vigència del contracte d'obres anomenat: Rehabilitació 

de l'Hostatgeria de la Salut com a centre d'interpretació del Rodal.  
 
 
6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA   
 
Educació 
 
25.-  Aprovar el conveni de col·laboració, entre l'Ajuntament de Sabadell i la Universitat 

Autònoma de Barcelona,  per dur a terme el projecte Campus Itaca de la UAB.  
 
Relacions Ciutadanes 
 
26.-  Aprovar el model de conveni per a l'atorgament de subvencions municipals i 

aprovar l'atorgament de subvencions municipals a favor d'entitats.  
 
Cooperació i Solidaritat 
 
27.-  Subscriure un conveni de col·laboració amb l'Associació Catalana d'Amics del 

Poble Saharauí per establir diverses línies de col·laboració per a la realització 
d'activitats de suport al poble saharauí. 

 
 
7.-ÀREA DE L’ALCALDIA 
 
28.- Moció de suport als treballadors de l’empresa ACC-SPAIN 
 
 
8.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 
 


