
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA  DE GOVERN  
LOCAL DEL DIA 26/05/2006, 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. 197/06-4, davant del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona.  
 
4.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 275/06-F, davant del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona.  
 
5.- Acusar rebuda de sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 

de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 154/05-C.  
 
6.-  Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 65/03.  
 
7.-   Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 89/04.  
 
8.-   Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 134/04.  
 
9.-   Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 36/05.  
 
Gestió de la Informació  
 
10.- Aprovar el projecte anomenat: Implementació global d'un sistema informàtic de 

gestió dels actius municipals a l'Àrea de Territori i Medi Ambient, per a l'any 2006.  
 
11.- Acceptar la cessió de material infomàtic atorgada per la Diputació de Barcelona a 

l'Ajuntament de Sabadell per a la seva utilització en el Complex Gent Gran Sant 
Oleguer.  

 
Serveis Generals i Compres  
 
12.- Aprovar la pròrroga de la vigència del contracte per a la prestació del servei 

anomenat Servei de manteniment i assistència tècnica de dues màquines 
plegadores.  

 
Promoció Econòmica  
 
13.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, amb fons 

provinents del FSE, per al desenvolupament del projecte Treballadores Familiars, 
en execució del projecte ILO-SER 4.  

 



Comerç i Turisme  
 
14.- Aprovar la modificació de diverses concessions administratives del Mercat de la 

Creu Alta.  
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS    
 
15.- Aprovar les subvencions a entitats corresponents al primer període del 2006 de 

l'Àrea de Serveis Personals.  
 
Esports  
 
16.- Aprovar l'import definitiu de les subvencions atorgades als centres docents públics 

i privats i o associacions de mares i pares, per a la promoció de l'esport escolar.  
 
17.- Prorrogar el contracte de serveis de seguretat i vigilància de la Bassa.  
 
Serveis Socials  
 
18.- Aprovar l'expedient de contractació, per concurs obert, dels serveis d'atenció 

domiciliària dels serveis socials de l'Ajuntament de Sabadell.  
 
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI    
 
Urbanisme  
 
19.- Inadmetre a tràmit l'escrit de reclamació de la liquidació d'interessos en 

l'expropiació de les finques situades als accessos a Can Llong, ronda Europa. (E-
11/9i10)  

 
20.- Inadmetre a tràmit l'escrit de reclamació de la liquidació d'interessos en 

l'expropiació de la finca situada als accessos a Can Llong, ronda Europa. (E-38/1-
complementari)  

 
21.- Acceptar la cessió gratuïta o donació en l'expropiació de la finca situada a la crta. 

de Caldes, núm. 109. (E-74)  
 
22.- Desestimar el recurs de reposició contra els acords de Junta de Govern Local de 

10 de març de 2006 d'aprovació definitiva del canvi de sistema d'actuació del 
Polígon II de Can Llong. (SR-116cs)  

 
23.- Desestimar les al·legacions presentades per l'ocupant de la finca qualificada de 

parc veïnal en el Polígon B de Can Gambús, resoldre l'expedient instruït 
d'execució forçosa parcial i aprovar el desallotjament administratiu de la finca. 
(SCM-128)  

 
Llicències  
 
24.- Incoar expedient de revisió de llicència (DO 110).  
 
25.- Acordar l'enderrocament (DO 58/2003).  
 
26.- Acordar l'enderrocament (DO 339/2005).  
 



27.- Acordar l'enderrocament (DO 370/2004).  
 
28.- Desestimar el recurs de reposició de  la llicència d'obres majors 2004LLMJ00506 

del carrer de Olof Palme, 25.  
 
29.- Rectificar l'error material de la llicència d'obres majors 2005LLMJ00288 de la 

carretera de Prats de Lluçanès,  150-154.  
 
30.- Canviar la titularitat de la llicència d'obres majors 200500343 del carrer de 

Garcilaso, 170-174.  
 
31.- Concedir llicències d'obres majors.  
 
32.- Concedir llicències mediambientals.  
 
Patrimoni  
 
33.- Posar a disposició del Servei d'Ocupació de Catalunya el local municipal del c. 

d'Alfons XIII, 45 local B, per traslladar les oficines d'aquest servei a Sabadell.  
 
Obres d'equipament  
 
34.- Aprovar i adjudicar per procediment negociat un contracte d'assistència tècnica 

per a la redacció del projecte d'execució de rehabilitació del Molí de Sant Oleguer.  
 
35.- Aprovar el projecte i l'inici de l'expedient de contractació per procediment negociat 

de l'obra referent al moviment de terres preliminar per a la construcció de la pista 
coberta d'atletisme de Sant Oleguer.  

 
36.- Adjudicar per procediment negociat el contracte de subministrament de tres 

cistelles d'accionament elèctric pel poliesportiu Can Balsach.  
 
37.- Reformular la sol·licitud de subvenció presentada al Consell Català de l'Esport en 

relació al Pavelló Polisportiu a Can Llong.  
 
38.- Ratificar el decret de l'Alcalde de data 11 de maig de 2006 pel qual es sol·licita a la 

Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de 
Patrimoni Cultural, la concessió d'un subvenció per a la Restauració dels sostres 
pintats de la casa Ponsà, seu de l'Arxiu Històric de Sabadell i Estudis previs per a 
la restauració i rehabilitació de la Casa Duran del Pedregar, segona Fase.  

 
39.- Ratificar el decret l'Alcalde de data 11 de maig de 2006 pel qual es sol·licita a la 

Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de 
Patrimoni Cultural, la concessió d'una subvenció per a la Intervenció Arqueològica 
i estudi patrimonial del Molí de Sant Oleguer.  

 
40.- Ratificar el decret l'Alcalde de data 11 de maig de 2006 pel qual es sol·licita a la 

Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de 
Patrimoni Cultural, la concessió d'una subvenció per a la Instal·lació d'un ascensor 
al Museu d'Història de Sabadell.  

 
 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT    
 
Obres Públiques  



 
41.- Declarar desert el procediment obert en forma de concurs del contracte d'obres 

anomenat Projecte d'obres de nova ordenació del carrer de Lucreci, i aprovar 
l'expedient de contractació i l'inici del procediment negociat per a la seva 
adjudicació.  

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

d'obres d'urbanització del carrer de Sant Maties, entre el carrer de Montllor i Pujal i 
l'avinguda Onze de setembre.  

 
43.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del concurs obert del contracte d'obres 

anomenat Projecte d'obres de rehabilitació de la urbanització del passeig 
d'Espronceda entre la carretera de Barcelona i el carrer de Fontanella  

 
Mobilitat, trànsit i transport  
 
44.- Aprovar l'expedient de contractació i l'adjudicació, mitjançant procediment 

negociat, del contracte de consultoria i assistència anomenat Assessorament i 
col·laboració tècnica en la Taula de Mobilitat, barreres arquitectòniques 
urbanístiques de Sabadell, camí escolar i d'altres temes de Territori.  

 
Manteniments de Vía Pública  
 
45.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del concurs obert del contracte de 

consultoria i assistència anomenat Serveis de coordinació en matèria de seguretat 
i salut en obres i dels serveis de coordinació en activitat empresarial.  

 
46.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del concurs obert del contracte de 

subministrament anomenat Subministrament i instal·lació de jocs infantils a la 
plaça d'Ernest Lluch.  

 
47.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del concurs obert del contracte de 

serveis anomenat Substitució de lluminàries esfèriques i quadres de 
comandament en instal·lacions d'enllumenat públic en diferents zones de la ciutat.  

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

l'àrea d'Educació i Convivència corresponents al primer termini de l'any 2006.  
 
Relacions Ciutadanes  
 
49.- Aprovar l'adhesió a la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans de la 

Diputació de Barcelona.  
 
Seguretat Ciutadana  
 
50.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del concurs obert del contracte de 

serveis anomenat Servei auxiliar de grua de la Policia Municipal per al període 
2006-2008 i deixar sense efectes l'acord de la Junta de Govern Local del 
16.12.2005. 

 
 
7.-ASSUMPTES URGENTS  
 



 
 
L’Alcalde.  


