
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN  LOCAL DEL DIA  28 DE GENER 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  
  
Serveis Generals i Compres 
  
3.- Prorrogar el contracte de serveis corresponent a les tasques auxiliars i de control 

de l'edifici de Narcís Giralt. 
 
 
3. ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
Cultura 
  
4.- Aprovar provisionalment la tarifa dels preus públics corresponents a diversos 

tallers, a impartir en l'Escola Municipal d'Art "Illa". 
 
 
4.ÀREA DE PLANIFICACIÓ URBANA, HABITATGE I MEDI AMBIENT 
 
Medi ambient i sostenibilitat 
 
5.- Ratificar el decret del tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sostenibilitat 

d’aprovació de la pròrroga del contracte d’assistència tècnica anomenat 
“Col·laboració en diversos assumptes d’arquitectura vinculats al parc fluvial 
del Ripoll”. 

 
Llicències 
 
6.- Llicències d’obres majors. 
 
7.- Llicències Mediambientals. 
 
 
5. ÀREA DEL TERRITORI 
 
Obres Públiques 
 
8.- Aprovar inicialment el projecte d’obra local ordinària d’iniciativa privada 

anomenat Projecte d’urbanització A5.RE/A5 BIS.RE/ampliat carrer de Marquès 
de Comillas, carrer de Borrell, carrer de Sallarés i Pla, Vapor Gorina-Mas 
Vidal de Sabadell, Fase 1. 
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9.- Ratificar els acords aprovats per Decret de l’Alcalde de data 31 de desembre de 

2004, relatius a l’aprovació de l’expedient de contractació i l’inici del 
procediment obert en forma de concurs per a l’adjudicació del contracte d’obra 
anomenat Projecte d’urbanització de la plaça del Gas, pati Casa Grau. 

 
10.- Ratificar els acords aprovats per Decret de l’Alcalde de data 31 de desembre de 

2004, relatius a l’aprovació de l’expedient de contractació i l’inici del 
procediment obert en forma de concurs per a l’adjudicació del contracte d’obra 
anomenat Projecte executiu de la urbanització del Parc del Nord, 2a Fase, 
Sector 3. 

 
11.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’empresa Orona, Societat Cooperativa 

per compensar l’ús d’espais públics en la instal·lació d’uns ascensors previstos 
dins l’execució de les obres anomenades Rehabilitació del carrer de Moragas i 
Barret. 

 
Manteniments de Via Pública 
 
12.- Aprovar la pròrroga del termini d’execució del contracte de subministrament 

anomenat Subministrament de carburants durant el període de maig a desembre 
de 2004. 

 
 
6. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COOPERACIÓ 
 
Serveis Socials 
 
13.- Donar la conformitat als ajuts econòmics que concedeix  la Diputació a 

l'Ajuntament de Sabadell, per a l'any 2004,  que complementen el conveni 
subscrit per donar suport al desenvolupament dels serveis socials locals, en el 
marc del Protocol General "Xarxa Barcelona-Municpis de Qualitat 2004-2007. 

 
 
7.ASSUMPTES URGENTS 
 
 
 
8. PRECS I PREGUNTES 
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