
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN  LOCAL DEL DIA 25  DE FEBRER DEL 2005, A ¼ DE 10 DEL MATÍ 
 
 
1. ALCALDIA 
 
1.- Aprovar l’acta anterior. 
 
2.- Despatx oficial, comunicacions i informacions diverses. 
 
 
2. ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA  
 
Programes Estratègics vinculats a l’Alcaldia 
 
3.- Aprovar el conveni amb el Consorci per a la Normalització Lingüística per a la 

realització de cursos de català, així com aprovar el pagament de la despesa 
corresponent al primer període de cursos i la previsió de despesa del segon 
període. 

 
Assessoria Jurídica 
 
4.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 30/05, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona. 
 
5.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 65/05, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona. 
 
6.- Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

12 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 234/04. 
 
7.- Ratificar Decret d’Alcaldia de 14.02.05, de mostrar-se com a part i exercitar les 

accions penals i civils que corresponguin, en diligències prèvies davant del 
Jutjat. 

 
8.- Aprovar l’execució forçosa de la recuperació d’ofici de la possessió d’un 

immoble de titularitat municipal i sol·licitar l’oportuna autorització judicial.  
 
9/12.- Desestimar reclamacions de responsabilitat patrimonial (4 dict.) 
 
 
Recursos Humans 
 
13.- Aprovar el procediment del sistema de gestió de la prevenció anomenat 

Procediment per a la gestió d'un Pla d'Emergència i/o Pla d'Autoprotecció. 
 
14.- Aprovar les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió cinc places de 

caporal de la policia municipal. 
 
15.- Aprovar les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió dues places de 

sergent/a de la policia municipal. 
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16.- Aprovar les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió d’una plaça de 
sotsinspector/a de la policia municipal. 

 
17.- Aprovar les bases del concurs oposició per a la provisió d'una plaça d'intendent/a 

de la policia municipal de l’Ajuntament de Sabadell. 
 
Serveis Generals i Compres 
 
18.- Aprovar la pròrroga del contracte del servei de recepció i manteniment integral 

de l’edifici CESTIC. 
 
19.- Aprovar la subrogació per fusió de l’empresa absorbent Universal Cleaning 

Activities Unica SL en el contracte de: Servei de neteja d’equipaments 
municipals socioculturals (Grup III). 

 
 
3. ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
Cultura 
 
20.- Aprovar el contracte per a la realització de l'espectacle "El retablo de las 

Maravillas”. 
  
 
4.ÀREA DE PLANIFICACIÓ URBANA, HABITATGE I MEDI AMBIENT 
 
Patrimoni 
 
21.-   Iniciar l’expedient de contractació per procediment negociat i l’aprovació del plec 

de clàusules administratives particulars que regiran la concessió del domini públic 
per a la rehabilitació  i utilització privativa de les naus de l’antic CEIP Miguel 
Hernández (c/ de Puigmajor) amb destí a un centre de formació per a disminuïts 
físics (Exp. I.2.a. / 3.074) 

 
22.-  Resoldre l’expedient d’alienació i aprovar la venta directe a favor de la Sra. 

Anna Motos Jiménez de l’habitatge municipal situat a l’av. Josep Tarradellas, 15 
3r 2a (III.1./4.43) 

 
23.-  Aprovar la constitució i cessió d’un dret de superfície a favor de la Generalitat 

de Catalunya (Dep. d’Ensenyament) en un terreny municipal situat al c. 
Calderón, 143-167 de superfície 3.536,88 m², amb destí a la construcció del nou 
CEIP Nostre Llar. (Exp. III.1/1.188) 

 
24.-  Deixar sense efecte la cessió gratuïta d'un dret de superfície a favor de la 

Generalitat de Catalunya amb destí a la construcció d’un centre de dia i Casal 
d’Avis acordada en data 28 de desembre de 1994 per l’Ajuntament Ple, sobre el 
terreny municipal, situat als carrers de Serra Camaró i Via Arcàdia, 

 
25.-  Iniciar l’expedient de contractació per procediment obert, i l’aprovació del plec de 

clàusules administratives particulars reguladores de l’atorgament de l’ús privatiu 
del terreny municipal situat al carrer de Serra d’en Camaró – Via Arcadia de 
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Sabadell, per a la construcció i explotació mitjançant dret de superfície d’un 
equipament comercial  (Exp. III.1./4.102) 

 
26.-  Aprovar la previsió estimativa de la despesa anual corresponent a les rendes i 

conceptes assimilats derivats dels contractes d’arrendament subscrits per 
l’Ajuntament de Sabadell, vigents durant l’exercici de 2005. 

 
 
Obres d’equipaments 
 
27.-  Aprovar un contracte menor d’obres referent a la reforma dels serveis de la 

planta baixa de l’edifici central de l’Ajuntament. 
 
28.-  Aprovar un contracte menor d’obres referent a l’enderroc de les edificacions 

situades al c. de Sant Josep, 11 a 17. 
 
29.-  Aprovar l’aportació municipal a favor del Consorci del Parc Central del Vallès 

corresponent a l’anualitat 2005. 
 
 
Habitatge 
 
30.-  Aprovar i adjudicar un contracte menor d’obres referent als acabats del projecte 

d’urbanització de la 1a fase de Can Llong corresponent a la plantació d’arbres a 
la Ronda Europa. 

 
 
Medi ambient i sostenibilitat 
 
31.-  Aprovar la pròrroga del contracte de consultoria i assistència tècnica anomenat: 

Col·laboració en diversos assumptes d’arquitectura vinculats al parc fluvial del 
Ripoll. 

 
 
Llicències 
 
32.-  Rectificar  un error material de la llicència d’obres majors núm. 

2004LLMJ00061. 
 
33/34.- Denegar la llicència d’obres majors núm.  2003LLMJ0009 i la llicència d’obres 

majors núm.  2004LLMJ00321 (2 dictamens) 
 
35.-  Llicències d’obres majors. 
 
36.-  Ratificar la llicència municipal d’activitats núm. 2004LLAC00396. 
 
37.-  Denegar la sol·licitud de llicència municipal d’activitats núm. 2003LLAC00330. 
 
38.-  Llicències Mediambientals. 
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5. ÀREA DEL TERRITORI 
 
Obres Públiques 
 
39.- Aprovar i adjudicar, mitjançant procediment negociat sense publicitat, el 

contracte d’obra anomenat Rehabilitació del passatge de Feijoo, entre el carrer 
de Feijoo i el passeig d’Espronceda. 

 
Manteniments de Via Pública 
 
40- Aprovar la pròrroga del període de vigència del contracte de serveis anomenat 

Conservació, manteniment i reparació de les instal·lacions d’aparells elevadors 
dels edificis municipals – Grup A. 

 
41.- Aprovar i adjudicar, mitjançant procediment negociat sense publicitat, el 

contracte de serveis anomenat Treballs de reparacions menors de voreres als 
carrers del centre de la ciutat. 

 
42.- Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local de 4 de febrer de 2005, i 

adoptar nou acord de resolució del procediment negociat sense publicitat i 
adjudicació del contracte d’obra anomenat Renovació de la xarxa de rec de la 
Bassa de Sant Oleguer. 

 
Residus i Neteja Viària 
 
43.- Aprovar l’adhesió al conveni subscrit entre l’Agència de Residus de Catalunya i 

Ecoembalajes España, SA per tal de participar en el Sistema integrat de gestió 
d’envasos i residus d’envasos. 

 
6. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COOPERACIÓ 
 
Serveis Socials 
 
44.- Prorrogar el conveni de col·laboració amb el Grup d’esplai La Baldufa – Can 

Puiggener, per a la gestió d’un Centre de Tarda per a infants i adolescents. 
 
45.- Prorrogar, el conveni de col·laboració amb l’Associació esportiva Can Déu, per 

a la gestió d’un centre de tarda a la zona Nord de Sabadell. 
 
46.- Prorrogar, el conveni de col·laboració subscrit amb l’Associació per a l’educació 

de l’infant - Ludoteca Margarita Bedós, per oferir un nou recurs destinat als /a 
les adolescents en edats compreses entre els 12 i els 16 anys. 

 
47.- Prorrogar, el conveni de col·laboració amb l’Associació per a l’educació de 

l’infant - Ludoteca Margarita Bedós, per a la gestió d’un centre de tarda per a 
infants i adolescents en edats compreses entre els 3 i 12 

 
7.ASSUMPTES URGENTS 
 
 
8. PRECS I PREGUNTES 


	Programes Estratègics vinculats a l’Alcaldia
	Assessoria Jurídica
	Recursos Humans
	
	
	
	
	Serveis Generals i Compres


	Cultura



	Obres d’equipaments
	Habitatge
	Medi ambient i sostenibilitat


	Llicències
	
	
	
	
	
	
	
	Obres Públiques
	Manteniments de Via Pública
	Residus i Neteja Viària






	Serveis Socials



