
Convocatòria de Junta de Govern local. 
 
Atès el que disposa l'article 51.1.c en relació amb els articles 99, 103 i 112 del Decret 
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, i vista la proposta d'ordre del dia presentada per la Secretaria municipal, 
resolc convocar la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de 
Sabadell, que tindrà lloc el dia 28/10/2005,  a 09:15 del matí, a la Sala de la 
Permanent de l'Ajuntament, sessió que es subjectarà a l'ordre del dia annex. 
 
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN  
LOCAL DEL DIA 28/10/2005, 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. 399/05, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona.  
 
4.-  Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 412/05-C, davant del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona.  
 
5.-   Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 479/05-I, davant del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona.  
 
6.-  Acusar rebuda de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en el recurs contenciós núm. 473/01.  
 
7.-   Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

11 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 115/04-A.  
 
8.-  Desestimar el recurs de reposició de la reclamació de responsabilitat patrimonial 

ref. 76/04  
 
9.-   Desestimar el recurs de reposició de la reclamació de responsabilitat patrimonial 

ref. 37/05  
 
Promoció Econòmica 
 
10.- Aprovar la  participació de l'Ajuntament de Sabadell en el projecte URB-AL. -

Estratègies participatives amb perspectiva de gènere d'inserció soci-laboral per a 
dones- i el contracte per a l'execució del projecte.  

 
11.- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Sabadell a la xarxa Plataforma Europea de 

Noves Ciutats.  



 
12.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i 

l'Ajuntament de Sabadell, per l'establiment i desenvolupament del programa de 
garantia social, anomenat Pla de transició al treball, curs escolar 2004-2005.  

 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS   
 
Cultura 
 
13.- Aprovar la 4a. addenda  i l'aportació municipal al conveni marc de col.laboració 

entre l'Ajuntament de Sabadell i l'entitat Rialles, espectacles infantils i juvenils per 
dur a terme la programació d'espectacles infantils de la temporada setembre-
desembre 2005.  

 
14.-  Aprovar la liquidació del conveni de col.laboració entre la Diputació de Barcelona, 

l'Associació cultural Amfiteatre i l'Ajuntament de Sabadell per a l'organització de 
la campanya escolar de teatre, dansa i música per al curs 2004-2005. Concerts 
didàctics de l'Orquestra Simfònica del Vallès.  

 
15.-  Aprovar  l'addenda i l'aportació municipal al conveni marc de col.laboració entre 

l'Ajuntament de Sabadell i la Fundación Jaume Aragall per l'organització i 
desenvolupament de la VIII edició del concurs internacional de cant Jaume 
Aragall.  

 
Serveis Socials 
 
16.-  Aprovar  l'ampliació del conveni per al 2005 subscrit amb l'Associació Gitana de 

Sabadell i Comarca.  
 
Igualtat Dona-Home 
 
17.-  Aprovar l'acta de compromís institucional amb la Diputació de Barcelona  per a 

completar l'auditoria de gènere del municipi de Sabadell.  
 
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI   
 
Llicències 
 
18.-  Denegar la  llicència d'obres majors núm. 2005LLMJ00194.  
 
19.-  Llicències d'obres majors.  
 
20.-  Llicències mediambientals.  
 
Patrimoni 
 
21.- Aprovar la clàusula a favor de l'Institut Català de Finances, que s'inclou en un 

préstec hipotecari sobre un dret de concessió demanial adjudicada a l'Associació 
Escola d'Educació Especial Xaloc.  

 
Obres d'equipament 
 



22.- Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l'obra: Projecte bàsic i 
d'execució Ampliació Escola Bressol Joan Montllor.  

 
Habitatge // Can Llong 
 
23.- Aprovar la modificació tècnica i contractual, així com l'Autorització-Disposició 

complementària, corresponent a l'obra anomenada: Deixalleria i central de 
recollida pneumàtica al carrer Lucreci, cantonada Rda. Europa del Polígon I del 
Pla Parcial Can Llong.  

 
24.-  Aprovar el contracte menor d'obres d'instal·lació i muntatge de lluminàries a 

diferents carrers de Can Llong (Edimburg, Sarajevo, Zuric, entre d'altres).  
 
 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT   
 
Mobilitat, trànsit i transport 
 
25.- Ratificar el Decret del Tinent d'Alcalde, pel qual es va sol·licitar a la Direcció 

General de Ports i Transports del Departament de Política Territorial i Obres 
Publiques de la Generalitat de Catalunya subvenció en concepte d'actuacions de 
millora del transport urbà.  

 
Manteniments de Vía Pública 
 
26.-  Resoldre el procediment negociat  i adjudicar el contracte de serveis anomenat 

Manteniment preventiu instal·lacions aparells elevadors dels equipaments 
municipals Grup A.  

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

Manteniment preventiu instal·lacions aparells elevadors dels equipaments 
municipals Grup B.  

 
28.- Aprovar definitvament el projecte d'obra local ordinària anomenat Reformes de 

les oficines de la Policia Municipal a Can Marcet i desglossar-ho en dues fases.  
 
29.-  Aprovar l'expedient de contractació i adjudicar mitjançant procediment negociat el 

contracte d'obres anomenat Reformes de les oficines de la Policia Municipal a 
Can Marcet , Fase d'Obra.  

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

contracte d'obres anomenat Reformes de les oficines de la Policia Municipal a 
Can Marcet , Fase d'Instal·lacions.  

 
31.- Aprovar el contracte menor d'obra anomenat Obres de construcció de 

plataformes per parades d'autobusos en Passeig Comerç i Passeig Rubió i Ors.  
 
32.- Aprovar el contracte menor d'obra anomenat Obres de pavimentació amb 

aglomerat asfàltic de la rígola del carril bici del Passeig Rubió i Ors i el  Passeig 
Comerç.  

 
33.- Resoldre el procediment negociat del contracte de serveis anomenat 

Manteniment de la gespa i gresa perimetral de l'Estadi Municipal de la Nova Creu 
Alta.  

 



34.- Aprovar la modificació del contracte de subministrament anomenat 
Subministrament de carburant durant el període de maig a desembre de 2004 
per tal de regularitzar el seu preu definitiu.  

 
Medi Ambient i Sostenibilitat 
 
35.- Aprovar inicialment el projecte d'obra local ordinària anomenat:  Projecte 

constructiu d'abastament d'aigua reutilitzada a l'àmbit de la Bassa de Sant 
Oleguer a Sabadell (Vallès Occidental). Fase I. 

 
 
6.-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. 
 
 
 
 
  


