
 
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA  DE GOVERN  
LOCAL DEL DIA 24/11/2006, A 09:15 DEL MATÍ 
 
 
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. 603/06, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona.  
 
4.-   Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 578/06, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona.  
 
5.-   Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 585/06, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona.  
 
6.-   Acusar rebuda de sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 

de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 406/05.  
 
7.-   Acusar rebuda de sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 

de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 487/05-A.  
 
8.-   Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 19/04.  
 
9.-   Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 64/04.  
 
10.-   Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 77/04.  
 
11.-   Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 100/04.  
 
Gestió de la Informació  
 
12.-  Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i la Fundació 

Europea per a la Societat de la Informació i l'Administració Electrònica, per al 
foment del coneixement de les noves vies d'accés a l'Administració i l'extensió de 
l'ús de l'Administració Electrònica.  

 
Recursos Humans  
 
13.- Aprovar l'expedient de contractació per procediment negociat del servei de 

realització de cursos en línia sobre proctecció de dades personals, i adjudicar el 
contracte.  

 
Promoció Econòmica  



 
14.- Acceptar la subvenció atorgada pel Departament de Treball de  la Generalitat de 

Catalunya per al desenvolupament durant l'any 2006 de les accions per a la 
inserció laboral de persones acollides a la Renda Mínima d'Inserció.  

 
15.- Resoldre el procediment negociat i aprovar l'adjudicació del contracte de 

consultoria i assistència, per a la realització d'una campanya anomenada Esperit 
emprenedor autònom. Xarxa Impulsem.  

 
Comerç i Turisme  
 
16.- Resoldre el concurs  i adjudicar determinades concessions administratives al 

Mercat de la Creu Alta.  
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS, ATENCIÓ I RELACIONS C IUTADANES   
 
17.- Aprovar les subvencions a entitats corresponents al segon període del 2006 de 

l'Àrea de Serveis Personals.  
 
Serveis Socials  
 
18.- Aprovar la modificació, per ampliació de l'import, del conveni anual de 

col·laboració entre l'Ajuntament i la Fundació Innovació per a l'Acció Social 
(FIAS) pel desenvolupament dels projectes SADAPI i SACAPI destinats a la 
petitat infància.  

 
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI    
 
Urbanisme  
 
19.-   Aprovar inicialment el Projecte de modificació de l'Estudi de detall d'ordenació de 

l'equipament escolar de l'illa delimitada pels carrers de Casp, de Velázquez i els 
passeigs de Dos de Maig i dels Almogàvers (exp.: ED-42M).  

 
20.- Aprovar definitivament l'operació jurídica complementària del projecte de 

reparcel.lació del polígon I de Can Llong. (SCP-105-OJC)  
 
Llicències  
 
21.-   Acordar l'enderroc (DO 321/2005)  
 
22.-   Acordar l'enderroc (DO 56/2005)  
 
23.-   Concedir llicències d'obres majors  
 
24.-   Rectificar l'error material de la llicència d´obres majors 2004LLMJ00281.  
 
25.-   Rectificar l´error material de la llicència d´obres majors 2006LLMJ0007.  
 
26.-   Concedir llicències mediambientals  
 
Obres d'equipament  
 



27.- Aprovar inicialment el projecte de l'obra anomenada: Projecte bàsic i d'execució 
de l'Escola Bressol Gràcia-Centre.  

 
28.- Resoldre el concurs i adjudicar el contracte de subministrament de l'Equipament 

escenotècnic i elements complementaris per al Teatre Principal  
 
29.- Aprovar un contracte menor d'obres referent a la instal·lació elevador  

motorització barres focus Centre Cívic Can Balsach  
 
30.- Aprovar un contracte menor d'obres referent a la instal·lació elevador  

motorització barres focus Centre Cívic Can Rull  
 
31.- Aprovar un contracte menor d'obres referent a la instal·lació elevador  

motorització barres focus Centre Cívic Sant Oleguer  
 
32.- Aprovar la modificació del Conveni de Col·laboració que es signarà entre el 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la Salut 
i l'Ajuntament de Sabadell, relatiu a les obres del Centre d'Atenció Primària, Sud-
Campoamor  

 
33.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona mitjançant 

resolució del dia 29 de juny de 2006, per a l'actuació Estudi de Viabilitat Pavelló 
Zona Nord.  

 
34.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona mitjançant 

resolució del dia 24 de novembre de 2005, per a l'actuació Adequació del Pavelló 
Municipal d'Esports.  

 
 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT    
 
Obres Públiques  
 
35.- Aprovar inicialment, amb la consideració d'obra local ordinària, el projecte d'obres 

anomenat Projecte d'obres de rehabilitació de la urbanització del barri de La 
Roureda: c. d'Artesa, Bolvir,  Àger i pl. Montellà.  

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

el contracte de consultoria i assistència anomenat Redacció del projecte bàsic de 
les obres anomenades Projecte d'obres de rehabilitació de la urbanització del 
barri de Can Déu, Fase 2.  

 
Mobilitat, trànsit i transport  
 
37.- Autoritzar TUS, SCCL a iniciar el procediment relatiu a l'adquisició de sis 

autobusos nous com a inversió del 2007, en el marc del contracte programa 
2001-2009.  

 
38.- Autoritzar el pagament a TUS, SCCL de l'ajut atorgat per resolució del conseller 

de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de 29 de 
desembre de 2005 pel conjunt d'actuacions i propostes de millora del servei de 
transport urbà.  

 



39.- Aprovar la liquidació dels resultats d'explotació del servei d'estacionament de 
vehicles limitat en horari i controlat mitjançant aparells parquímetres, referida al 
període de gener a setembre de l'exercici 2005.  

 
Manteniments de Vía Pública  
 
40.-  Aprovar la modificació tècnica i contractual, així com la pròrroga del període de 

vigència amb la corresponent actualització de preus, del contracte de serveis 
anomenat Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de protecció 
contraincendis als equipaments municipals.  

 
41.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Instal·lació d'aire 

condicionat a les dependències de la Regidoria d'Igualtat Dona-Home.  
 
42.-   Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Instal·lació de sistemes 

de seguretat a les cobertes del CEIP Calvet d'Estrella.  
 
43.-   Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Instal·lació de sistemes 

de seguretat a les cobertes del CEIP Juan Ramon Jiménez.  
 
44.-   Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Instal·lació de sistemes 

de seguretat a les cobertes del CEIP La Floresta.  
 
45.-   Aprovar inicialment, amb la consideració d'obra local ordinària, el projecte d'obres 

anomenat Projecte de construcció d'una àrea de jocs accessible al Parc Taulí.  
 
46.-   Aprovar l'expedient de contractació i adjudicar, mitjançant procediment negociat, 

el contracte d'obres de conservació i manteniment anomenat Condicionament i 
conservació de l'àrea de jocs infantils de la plaça de Fidela Renom.  

 
47.-  Resoldre el procediment negociat i adjudicar el contracte de serveis anomenat 

Serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de Sabadell i dels seus 
organismes autònoms, dividit en tres lots.  

 
48.-  Sol·licitar a l'Institut Català d'Energia del Departament de Treball i Indústria de la 

Generalitat de Catalunya l'ajut per actuacions en instal·lacions d'il·luminació 
exterior existents amb l'objectiu d'incrementar l'eficiència energètica i adequar-les 
a la llei de conservació del medi nocturn.  

 
Medi Ambient i Sostenibilitat  
 
49.- Aprovar l'encàrrec de gestió a Promoció Econòmica de Sabadell, SL del servei 

anomenat: Programa de manteniment d'espais forestals del rodal.  
 
 
6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA    
 
50.- Aprovar l'atorgament de subvencions municipals municipals i formalització de 

convenis corresponents al 2n termini de l'any 2006.  
 
Convivència Intercultural  
 
51.- Aprovar el conveni de col.laboració i l'aportació econòmica a favor del Centre de 

Normalització Lingüística per al desenvolupament de programes i actuacions 
d'acolliment als immigrants de Sabadell. 



 
 
7.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 
 
L’Alcalde.  
 


