
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA  DE GOVERN  
LOCAL DEL DIA 24/03/2006, A 09:15 DEL MATÍ 
 
 
1.-ALCALDIA  
 
1.-  Aprovar l'acta anterior.  
 
2.-  Despatx oficial, comunicacions i informacions diverses.  
 
 
2.-ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA    
 
Gabinet d'Alcaldia  
 
3.-   Aprovar l'aportació municipal per l'any 2006 com a membre de l'Associació 

Tècnica per la Gestió de Residus Sòlids (ATEGRUS).  
 
4.-   Aprovar l'aportació municipal anual per l'any 2006 com a membre de l'Associació 

Internacional de Ciutats Educadores (AICE).  
 
5.-   Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat, i adjudicar 

el contracte de serveis anomenat: Realització d'un programa de publicitat 
institucional per a la difusió per TV de l'activitat municipal.  

 
Assessoria Jurídica  
 
6.-   Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 535/05-F, davant del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona.  
 
7.-  Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 106/06-D, davant del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona.  
 
8.-   Acusar rebuda de sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 

de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 93/03.  
 
9.-   Acusar rebuda de sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 

de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 166/05.  
 
10.-   Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial 59/05  
 
Gestió de la Informació  
 
11.- Ratificar el decret de la tinenta d'alcalde de Serveis Centrals i Promoció 

econòmica de data 30 de desembre de 2005 que aprova la pròrroga del 
contracte anomenat: Manteniment i suport tècnic del maquinari central del 
Sistema informàtic municipal.  

 
12.-  Rectificar un error material en l'acord de la Junta de Govern Local de 30 de 

desembre de 2005 d'aprovació de la pròrroga del contracte anomenat: 
Realització dels tallers d'introducció a les noves tecnologies inclosos dins del 
programa Sabadell Fes Clic adreçats a la població i les entitats.  

 
Recursos Humans  
 



13.-  Autoritzar a la Sra. Lídia Camps Escribano la Compatibilitat d'una segona activitat 
pública.  

 
14.-  Resoldre el concurs i adjudicar la contractació del servei de cobertura amb una 

Mútua d'accidents de treball i malaties professionals, les obligacions patronals i el 
control de la incapacitat temporal derivada de contingències comunes de tot el 
personal al servei de l'Ajuntament.  

 
15.- Resoldre el concurs i adjudicar el contracte del Servei de Prevenció, 

complementari del propi, de vigilància de la salut i d'activitats puntuals d'higiene 
industrial.  

 
Serveis Generals i Compres  
 
16.- Aprovar l'expedient de contractació del subministrament del sistema de veu de 

l'edifici Municipal Vapor Codina i la seva adjudicació, pel procediment negociat.  
 
Promoció Econòmica  
 
17.- Aprovar els convenis de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i  J. 

Mercader Consultors, SL i Auren Auditors Consultors Barcelona, SA,  per a la 
posada en marxa i execució del projecte d'assessoria per a entitats de la 
plataforma del tercer sector de Sabadell.  

 
Comerç i Turisme  
 
18.- Acceptar una subvenció de l'Instituto Nacional de Consumo, en concepte de 

l'activitat de la Junta Arbritral de Consum.  
 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS    
 
Esports  
 
19.- Aprovar l'expedient de contractació dels serveis d'organització i realització del 

programa d'activitats físiques per adults en forma de concurs públic.  
 
Cultura  
 
20.- Aprovar provisionalment la tarifa del preu públic de la venda del catàleg de 

l'exposició del Museu d'Art- Lluís Molins de Mur. Cavaller de la Pintura.  
 
21.-  Aprovar provisionalment la tarifa del preu públic del quart número de la col·lecció 

Eines de l'Arxiu amb el títol Inventari de l'Hemeroteca local:publicacions 
periòdiques.  

 
Serveis Socials  
 
22.-  Acceptar la subvenció concedida en virtut del Conveni de col·laboració de l'any 

2005, subscrit entre el Ministeri de Treball i Afers Socials i la Comunitat 
Autònoma de Catalunya, per a l'educació familiar, l'atenció de famílies 
desfavorides i en situació de risc i de famílies monoparentals.  

 
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI    



 
Urbanisme  
 
23.-  Acceptar la cessió de vial de dues porcions de finca situada al carrer del poble 

Saharaui, núm. 1. (Cv-235)  
 
24.-  Acceptar la cessió de vial de les porcions de finca situada al carrer de Sant 

Ferran, núm. 169-179.  (Cv-237)  
 
25.-  Acceptar la cessió de vial d'una porció de finca situada al carrer de Berguedà, 

núm. 103. (Cv-239)  
 
26.- Acceptar la cessió de vial d'una porció de finca situada a la carretera de 

Barcelona, núm. 538-540. (Cv-240)  
 
Llicències  
 
27.-  Desestimar el recurs de reposició i execució subsidiària d'enderrocament. (DO 

297/04)  
 
28.-  Acordar l’execució subsidiària d’enderrocament (DO-7169/02)  
 
29.-  Concedir llicències d'obres majors.  
 
30.-  Deixar sense efecte la llicència municipal d'activitats núm. 2004LLAC00249.  
 
31.-  Deixar sense efecte la llicència municipal d'activitats núm. 2004LLAC00301.  
 
32.-  Deixar sense efecte la llicència municipal d'activitats núm. 2004LLAC00401.  
 
33.-  Denegar la llicència municipal d'activitats núm. 2004LLAC00333.  
 
34.-  Concedir llicències mediambientals.  
 
Obres d'equipament  
 
35.- Resoldre el concurs i adjudicar  el contracte de les obres corresponents al 

Projecte bàsic i d'execució del Pavelló Poliesportiu PAV3 a la zona sud.  
 
36.-  Adjudicar un contracte d'assistència tècnica referent a la contractació d'un tècnic 

col·laborador arquitecte superior per al Servei d'Obres d'Equipaments.  
 
37.-  Adjudicar un contracte d'assistència tècnica referent a la contractació d'un tècnic 

col·laborador arquitecte superior per al Servei d'Obres d'Equipaments.  
 
38.- Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l'obra: Projecte bàsic i 

d'execució Escola Bressol Espronceda.  
 
 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT    
 
Obres Públiques  
 



39.-  Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment obert en forma de 
concurs per a l'adjudicació del contracte d'obres anomenat Projecte d'obres de 
rehabilitació de la plaça Alcalde Marcet.  

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

rehabilitació dels porxos de l'avinguda de la Concòrdia.  
 
Mobilitat, trànsit i transport  
 
41.- Aprovar el pressupost provisional d'explotació per a l'exercici de 2006 de la 

concessió del servei de transport urbà de Sabadell.  
 
42.-  Ratificar el Decret del Tinent d'alcalde pel qual es va aprovar l'acceptació de la 

subvenció amb la finalitat de l'Observatori de la mobilitat, atorgada per la 
Diputació de Barcelona en el marc de la Convocatòria pública per a l'atorgament 
d'ajuts per a la realització d'activitats i serveis de Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat - any 2005.  

 
Manteniments de Vía Pública  
 
43.-  Ratificar el Decret del Tinent d'alcalde  pel qual es va aprovar definitivament el 

projecte d'obra local ordinària anomenat Projecte bàsic i executiu de conservació 
i reparació de l'edifici municipal del carrer de Vilarrúbias, 173, així com 
l'expedient de contractació i l'adjudicació, mitjançant procediment negociat sense 
publicitat, del contracte d'obres per a la seva execució.  

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

concurs per a l'adjudicació del contracte de consultoria i assistència anomenat 
Redacció del projecte bàsic i executiu anomenat Millora hidràulica del Torrent 
dels Gorgs al seu pas pels termes municipals de Sabadell, Barberà del Vallès i 
Badia del Vallès.  

 
45.-  Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Renovació del paviment 

perimetral de l'espai públic entre l'avinguda Rafael de Casanova i la carretera de 
Terrassa.  

 
46.-  Aprovar el conveni amb Telefónica de España, SAU per la cessió del dret  d'ús i 

conservació per part de Telefònica de les infrastructures canalitzades 
subterrànies de  telecomunicacions  de  domini  públic i titularitat  municipal  
existents en els polígons de Can Llong i La Serra  de  Sabadell.  

 
47.- Aprovar l'expedient de contractació i l'adjudicació, mitjançant procediment 

negociat sense publicitat, del contracte de serveis anomenat Actuacions de 
característiques especials o d'urgències sobrevingudes en edificis, equipaments i 
espais municipals durant els mesos de març, abril, maig i juny de 2006.  

 
Medi Ambient i Sostenibilitat  
 
48.-  Resoldre el concurs i adjudicar el contracte de serveis anomenat Tasques de 

col·laboració en la inspecció, recollida i anàlisi de mostres d'abocaments d'aigües 
residuals a Sabadell.  

 
49.-  Aprovar la pròrroga del contracte de consultoria, assistència tècnica i/o serveis 

anomenat Assessorament tècnic en el sanejament de les depuradores de Riusec 
i del Ripoll.  



 
 
6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA    
 
Educació  
 
50.-  Aprovar el conveni de col·laboració, entre l'Ajuntament de Sabadell i la Universitat 

Autònoma de Barcelona, per dur a terme el projecte Campus Ítaca de la UAB, 
any 2006. 

 
 
7.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 
 
L’Alcalde.  
 


