
 
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN  
LOCAL DEL DIA 23/09/2005, 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   
 
Gestió de la Informació 
 
3.-Aprovar conveni  núm. 2 de cooperació entre l'Ajuntament i l'Institut  Cartogràfic de 

Catalunya  per a la realització de treballs cartogràfics de base.  
 
Promoció Econòmica 
 
4.-Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya, per a la realització 

dels cursos de formació ocupacional, adreçats a persones en atur.  
 
5.-Aprovar l'encàrrec de gestió a Promoció Econòmica de Sabadell SL, per al 

desenvolupament de 1.289 hores dels mòduls professionalitzadors dels cursos de 
formació ocupacional aprovats per la Generalitat de Catalunya.  

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

dels mòduls formatius transversals i el seguiment de les pràctiques formatives, 
corresponent als cursos de formació ocupacional aprovats per la Generalitat de 
Catalunya.  

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

desenvolupar el Pla de Transició al Treball d'Auxiliar de cuina i serveis de 
restauració.  

 
Comerç i Turisme 
 
8.-Resoldre el contracte de la concessió de la parada 66-71 i els magatzems números 

36,37,58,59 i 60 del Mercat de la Creu Alta.  
 
9.-Aprovar un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona de suport a les 

polítiques locals de comerç, i acceptar les subvencions econòmiques.  
 
10.-Aprovar un conveni de col·laboració amb la Cambra Oficial de Comerç i Indústria 

de Sabadell per a la realització de diferents activitats firals  
 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS   
 
Cultura 
 



11.-Aprovar la tarifa del preu públic per a la venda del tercer número de la col.lecció 
Quondam  

 
12.-Aprovar l'actualització i el calendari d'abonament de l'any 2005 del cànon fix del 

contracte de concessió administrativa l'objecte del qual és la gestió de l'explotació 
del servei de restaurant-bar de la Biblioteca Vapor Badia, així com la regularització 
dels canons.  

 
13.-Aprovar el text del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i TUS S 

COOP C LTDA, amb motiu de les activitats de la Festa Major 2005  
 
14.-Aprovar la tarifa del preu públic corresponent a la venda del catàleg de l'exposició 

Ramiro Fernandez Saus 1985-2005 del Museu d'Art de Sabadell  
 
15.-Aprovar la tarifa del preu públic corresponent a la venda del catàleg de l'exposició 

Joan Vila Casas a la col.lecció del Museu d'Art.  
 
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI   
 
Urbanisme 
 
16.-Aprovació inicial de l'Estudi de Detall d'ordenació compositiva del front dels 

habitatges de la rambla 84 a 114 (ED-112).  
 
17.-Aprovació inicial de l'Estudi de Detall d'ordenació de volums del CEIP de la 

Concòrdia (ED-118)  
 
18.-Aprovació dels 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)  

 
19.-Aprovació de la despesa corresponent a les factures per obra d'urbanització, a 

favor de la Junta de compensació del Polígon B de Can Gambús. (SCM-128)  
 
Llicències 
 
20.- Rectificació d'error material de la llicència d'obres majors núm.2004LLMJ00367  
 
21.- Llicències d'Obres Majors.  
 
22.- Llicències Mediambientals.  
 
Patrimoni 
 
23.-Venda de parcel·la sobrera de 40.85 m2 de superfície situada als darreres de les 

finques del c. Vallespir, núm. 55, amb façana al c. de Budapest (III.1/3.192).  
 
Obres d'equipament 
 
24.-Aprovar l'execució directe per administració a través de Promoció Econòmica de 

Sabadell dels treballs de pintura interior del CEIP Juan Ramon Jiménez.  
 
25.-Aprovar per procediment negociat l'expedient de contractació d'assistència tècnica 

per a la Intervenció arqueològica i estudi patrimonial del Molí de Sant Oleguer.  



 
26.-Aprovar un contracte menor d'obres  referent a les obres de condicionament de 

l'equipament escenogràfic de la Sala Miguel Hernández.  
 
27.-Aprovar l'encàrrec de gestió a Habitatges Municipals de Sabadell SA de les obres 

d'adequació de la 3a i 4a planta del carrer del Sòl núm. 1.  
 
 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT   
 
Mobilitat, trànsit i transport 
 
28.-Resoldre el  concurs i adjudicar la concessió administrativa de gestió del servei 

públic anomenat Servei de control de l'estacionament de vehicles en zones 
especials i determinades de la via pública del municipi de Sabadell, sota control 
horari limitat.  

 
Manteniments de Vía Pública 
 
29.-Aprovar inicialment el projecte d'obra local ordinària d'adequació de les voreres del 

carrer d'Agustina d'Aragó amb la ronda de Santa Maria.  
 
30.-Aprovar inicialment el projecte d'obra local ordinària de reparació i reforç del ferm 

dels carrers de Salvador Espriu i Manuel de Pedrolo.  
 
31.-Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment obert en forma de 

concurs per a l'adjudicació del contracte de serveis anomenat Gestió de les 
instal·lacions de seguretat dels edificis municipals.  

 
32.-Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment negociat sense 

publicitat per a l'adjudicació del contracte de serveis anomenat Manteniment 
preventiu de les instal·lacions d'aparells elevadors dels equipaments municipals, 
Grup A.  

 
33.-Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment negociat sense 

publicitat per a l'adjudicació del contracte de serveis anomenat Manteniment 
preventiu de les instal·lacions d'aparells elevadors dels equipaments municipals, 
Grup B.  

 
34.-Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obra anomenat Instal·lació d'enllumenat 

públic als porxos de la plaça d'Espanya. 
 
 
6.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 
 
 
 
 
 
  


