
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN  
LOCAL DEL DIA 25/11/2005, 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. 562/05, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona.  
 
4.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 542/05-B, davant del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona.  
 
5.- Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

12 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 64/05.  
 
6.-  Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

9 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 616/04-D.  
 
7.-  Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

5 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 326/05.  
 
8.- Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en el recurs contenciós núm. 63/05.  
 
9.- Acusar rebuda de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en el recurs contenciós núm. 1071/02.  
 
Gestió de la Informació
 
10.- Aprovar l'expedient de contractació mitjançant procediment negociat sense 

publicitat, d'un servei de consultoria per a la incorporació de tecnologies mòbils en 
la gestió de denúncies de trànsit  

 
Recursos Humans
 
11.- Aprovar la comanda de gestió a Promoció Econòmica de Sabadell, SL, per a 

l'execució de les obres de rehabilitació de l'escala de les pistes d'atletisme Josep 
Molins, segons avaluació de riscos del servei de Prevenció.  

 
Promoció Econòmica
 
12.- Proposar al Ministeri d'Educació i Ciència  la subrogació de Promoció Econòmica 

de Sabadell, SL  en la gestió del projecte formatiu d'adults Aula Mentor.  
 



13.- Acceptar la subvenció atorgada pel Departament de Treball i Indústria de la 
Generalitat de Catalunya, per a la realització d'un programa de garantia social de 
l'especialitat de Mecànic de vehicles lleugers.  

 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS   
 
14.- Resoldre l'atorgament de subvencions 2n. periode 2005 Àrea Serveis Personals  
 
Esports
 
15.- Aprovar la subrogació per fusió del contracte de serveis per al manteniment de la 

gespa de les pistes d'atletisme Josep Molins  
 
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI   
 
Urbanisme 
 
16.- Aprovar el mutu acord 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 I-A. (E-59a/3-1)  

 
17.- Aprovar els mutus acords per l'extinció d'ocupacions hortives en l'expedient 

d'expropiació i eliminació d'un pou per a l'execució del projecte de Protecció i 
millores dels marges del riu Ripoll, fase II zona humida per tractament terciari. (E-
65a)  

 
18.- Aprovar la liquidació d'interessos en l'expropiació de dues finques als accessos a 

Can Llong, ronda Roureda, qualificades de sistema general viari. I sistema local 
de parc veïnal. (E-11/9i10)  

 
19.- Aprovar inicialment el Projecte de Reparcel·lació del Polígon d'Actuació núm. 45, 

carrer de Pi i Margall. (SR-45)  
 
20.- Acceptar la cessió de vial d'una finca situada al c. de Sant Ferran, núm. 43, 51-53. 

(Cv-198/compl)  
 
21.- Acceptar la cessió de vial d'una finca situada al c. de Sant Sebastià, núm. 263-265 

xamfrà amb c. de Joanot Martorell, 61. (Cv-229)  
 
Llicències
 
22.-  Llicències d'obres majors.  
 
23.-  Denegar la llicència municipal d'activitats núm. 2004LLAC00365.  
 
24.-  Llicències mediambientals.  
 
 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT   
 
Manteniments de Vía Pública 
 



25.- Resoldre i declarar desert el concurs realitzat per la licitació del contracte de 
serveis anomenat Manteniment Preventiu de Paviments de Terra Camps de 
Futbol Municipals.  

 
26.- Aprovar inicialment, amb la consideració d'obra local ordinària, el projecte d'obres 

d'eliminació dels parterres del carrer de Brutau, entre Avda. Barberà i Ctra. de 
Barcelona.  

 
27.- Aprovar l'expedient de contractació i adjudicar mitjançant procediment negociat  el 

contracte de serveis de substitució de lluminàries esfèriques del sector comprès 
entre els carrers de les Palmeres, de la Prada, Josep Pla i Armad Obiols.  

 
28.- Aprovar l'expedient de contractació i adjudicar mitjançant procediment negociat el 

contracte de serveis de substitució de lluminàries esfèriques del sector comprès 
entre els carrers de les Palmeres,  Josep Pla, Avinguda Matadepera i Armad 
Obiols.  

 
29.- Aprovar la pròrroga  del contracte de serveis anomenat Manteniment i 

Conservació de l'Enllumenat Públic de propietat municipal.  
 
Medi Ambient i Sostenibilitat
 
30.- Aprovar la modificació tècnica i contractual del projecte d'obres anomenat: 

Protecció i millores dels marges del riu Ripoll, fase 1-A.  
 
31.- Aprovar i adjudicar mitjançant procediment negociat  el contracte de consultoria i 

assistència tècnica anomenat: Col·laboració en la redacció del projecte de 
rehabilitació del Molí Torrella.  

 
6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA   
 
32.- Aprovar l'atorgament de subvencions municipals i formalització de convenis de 

l'àrea d'Educació i Convivència corresponents a l'any 2005.  
 
Seguretat Ciutadana
 
33.- Aprovar la pròrroga del contracte de serveis anomenat Servei auxiliar de grua de 

Policia Municipal 2004-2005. 
 
 
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. 
 



 
 
 
  


