
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN  
LOCAL DEL DIA 23/12/2005, 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. 564/05-D, davant del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona.  
 
4.-   Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 526/05-B, davant del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona.  
 
5.-   Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

10 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 471/04.  
 
6.-  Acusar rebuda de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en el recurs contenciós núm. 557/02.  
 
7.-   Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 1 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 111/05.  
 
8.-   Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en el recurs contenciós núm. 989/96.  
 
Gestió de la Informació
 
9.-   Aprovar l'actualització del nomenclàtor de les vies públiques de la Ciutat amb la 

incorporació de noves nominacions.  
 
Recursos Humans
 
10.-   Modificar el punt segon del dictamen de la Junta de Govern Local del 29.10.2004 

relatiu a les persones que integren el Servei de Prevenció.  
 
11.-  Aprovar la comanda de gestió a Promoció Econòmica de Sabadell, SL, per a 

l'execució de les obres a l' Escola de Música, segons l'avaluació de riscos i el pla 
d'autoprotecció del Servei de Prevenció.  

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

l'execució dels mòduls de formació de la primera fase del curs inclòs en el PGS 
d'auxiliar de mecànica de vehicles lleugers.  

 



Comerç i Turisme
 
13.- Aprovar la modificació de diverses concessions administratives de parades i 

magatzems en el Mercat de la Creu Alta.  
 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS   
 
Esports 
 
14.- Aprovar els preus per al 2006 dels diferents serveis que es presten al Gimnàs 

Municipal.  
 
Cultura
 
15.- Aprovar la tarifa dels preus públics dels tallers de Nadal 2005-2006 de l'OAMA  
 
Salut
 
16.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Corporació Sanitària Parc Taulí i 

l'Ajuntament de Sabadell per a l'adequació d'espais necessaris per a l'atenció de 
persones amb drogodependències.  

 
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI   
 
Urbanisme 
 
17.- Aprovar inicialment el Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell 

(PEPPS) (PE-47).  
 
18.-  Aprovar el canvi de sistema d'actuació del Polígon II del Pla Parcial de Can Llong. 

(SCP-116cs)  
 
19.- Aprovació del mutu acord per l'expropiació d'una finca situada al carrer de 

Bellsolà, núm. 28. (E-73)  
 
Llicències
 
20.-   Denegar la llicència d'obres majors 2005LLMJ00058.  
 
21.-  Llicències d'obres majors.  
 
22.-   Llicències mediambientals.  
 
Patrimoni
 
23.-  Posar a disposició del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí d'una porció de 

terreny municipal amb destí a la rehabilitació i ampliació del complex sanitari.  
 
Obres d'equipament
 
24.-  Resoldre el concurs per procediment obert del subministrament de mobiliari i 

equipament per a la Biblioteca de Torre Romeu.  
 



25.- Aprovar l'expedient de contractació per procediment negociat  del 
subministrament de mobiliari per a les oficines dels grups municipals a la planta 
baixa de l'Edifici Consistorial.  

 
26.-  Resoldre el procediemnt negociat i adjudicar l'obra nomenada: Realització de les 

obres d'Instal·lació de les cambres de refrigeració del Mercat de la Creu Alta.  
 
27.-  Aprovar un contracte menor d'obres referent a la instal·lació de Tendals a les 

marquesines del Mercat Central  
 
28.- Aprovar un contracte menor d'obres referent als treballs de pintura per 

l'adequació de l'antic CAP Gaudí.  
 
29.-  Aprovar un contracte menor d'obres referent als treballs d'adequació de la Sala 

de Calderes al Centre Cívic Can Deu-Antic Cap.  
 
Habitatge // Can Llong
 
30.- Aprovar la revisió de preus corresponent a les obres de Deixalleria i central de 

recollida pneumàtica al carrer Lucreci cantonada Rda. Europa de CanLlong.  
 
 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT   
 
Obres Públiques 
 
31.- Aprovar la prorroga del termini d'execució del contracte d'obres anomenat 

Projecte d'obres d'urbanització del carrer d'Uruguai, entre el carrer de les Antilles 
i l'Avinguda d'Arraona,.  

 
32.- Aprovar la modificació tècnica i contractual del contracte d'obres anomenat 

Rehabilitació del passatge de Feijoo entre el carrer de Feijoo i el passeig 
d'Espronceda.  

 
Mobilitat, trànsit i transport
 
33.-  Aprovar la pròrroga del contracte de serveis anomenat Manteniment i conservació 

de les instal·lacions semafòriques de la ciutat de Sabadell  per dos anys.  
 
Manteniments de Vía Pública
 
34.-  Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Obres d'adequació de la 

coberta del parking situada en Avinguda Paraires cantonada Via Augusta.  
 
35.-  Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Obres de substitució de 

nova impermeabilització de la coberta del CEIP Enric Cassasas.  
 
36.-  Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Obres de remodelació 

de la jardineria de la plaça Castelao.  
 
37.-  Aprovar l'expedient de contractació i adjudicar, mitjançant procediment negociat 

sense publicitat, el contracte de serveis anomenat Assessorament biològic del 
Parc Catalunya de Sabadell , el qual té caràcter de despesa plurianual.  

 



38.-  Aprovar l'expedient de contractació i adjudicar, mitjançant procediment negociat 
sense publicitat, el contracte de subministrament anomenat Ampliació de la pista 
de patinatge (Skate Parc) al Parc de Catalunya.  

 
39.-  Aprovar la modificació de l'acord del passat 3 de juny de 2005 d'aquesta Junta de 

Govern Local, respecte de l'aprovació de la despesa plurianual del contracte de 
subministraments anomenat Condicionament de diferents àrees de jocs de la 
ciutat de Sabadell  per de tal de reajustar la seva financiació.  

 
40.-  Aprovar l'expedient de contractació i adjudicar, mitjançant procediment negociat 

sense publicitat, el contracte de serveis anomenat Substitució de llunimàries 
esfèriques del sector comprès entre els carrers de l'Alcalde Ribé, Plaça 
d'Espanya, Passeig Sant Bernat i Avinguda de Matadepera (quadre 366).  

 
41.-  Aprovar l'expedient de contractació i adjudicar, mitjançant procediment negociat 

sense publicitat, el contracte de serveis anomenat Substitució de lluminàries 
esfèriques i quadre de comandament 265 del sector comprès entre els carrers de 
Bradford i Passeig de Béjar.  

 
42.-  Aprovar l'expedient de contractació i adjudicar, mitjançant procediment negociat 

sense publicitat, el contracte de serveis anomenat Substitució de lluminàries 
esfèriques del sector comprès entre els carrers de Béjar, Avinguda Egara, Sol i 
Padrís i Passeig Gaudí (quadre 264).  

 
43.-  Aprovar l'expedient de contractació i adjudicar, mitjançant procediment negociat 

sense publicitat, el contracte de serveis anomenat Substitució de lluminàries 
esfèriques i quadre de comandament 321 del sector comprès entre els carrers de 
Vallirana, Antoní Forrellat i Alcalde Moix.  

 
44.-  Aprovar l'expedient de contractació i adjudicar, mitjançant procediment negociat 

sense publicitat, el contracte de serveis anomenat Substitució de lluminàries 
esfèriques i quadre de comandament del sector comprès entre els carrers de 
Toronto, Biella, Bradford i Avinguda Egara.  

 
Recollida i Tractament de Residus sòlids Urbans i Neteja viària
 
45.-  Aprovar la pròrroga de la vigència del conveni de col·laboració amb l'associació 

Drapaires d'Emaús per a la recollida selectiva de diverses fraccions 
revaloritzables per a un període d'un any.  

 
Medi Ambient i Sostenibilitat
 
46.-  Aprovar la pròrroga del  contracte de serveis anomenat: Servei de manteniment 

del Rodal i del riu Ripoll de Sabadell per a l'any 2006.  
 
47.-  Aprovar la pròrroga de l'encàrrec de gestió per a la renovació del Pla d'Ocupació  

informador mediambiental, a favor de Promoció Econòmica de Sabadell, SL.  
 
 
6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA   
 
Convivència Intercultural 
 
48.-  Aprovar l'expedient de contractació, pel procediment negociat, per a l'adjudicació 

del contracte de consultoria i assistència consistent en la realització d'un estudi 



de necessitats per la integració social i laboral de població amb especials 
dificultats d'accés a serveis a Can Puiggener.  

 
Cooperació i Solidaritat
 
49.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i l'ONG 

Farmacèutics Mundi per a l'ajut humanitari i d'emergència. 
 
 
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. 
 
 
 
 
  


