
 
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN  LOCAL DEL DIA 29  D’ABRIL 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  
 
Assessoria Jurídica 
  
3.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 127/05-5, davant del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona. 
  
4.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 111/05-1, davant del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona. 
  
5.- Acusar rebuda de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en el recurs d’apel·lació núm. 54/04. 
  
6.- Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 800/02. 
  
7/8.- Estimar reclamacions de responsabilitat patrimonial (2 dict.)  
  
Servei de Gestió de la Informació 
  
9.- Aprovar l'expedient de contractació de serveis i inici de procediment obert 

mitjançant concurs, anomenat: Manteniment i atenció a les avaries dels equips 
de microinformàtica i perifèrics del Sistema Informàtic Municipal. 

  
Serveis Generals i Compres 
  
10.- Aprovar,  mitjançant procediment negociat, l'expedient de contractació del 

Servei de missatgeria externa urgent així com el plec de clàusules 
administratives particulars. 

  
 
3. ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
Educació 
 
11.- Aprovar un conveni de col·laboració per a la creació de l'Oficina Municipal 

d'Escolarització amb el Departament d'Educació de la Generalitat. 
  
Salut 
12.- Aprovar pròrroga i addenda per al 2005, al conveni de col·laboració entre el 

Servei de Salut i la Lliga Protectora d'Animals i Plantes de Sabadell (LPAPS) 
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per a la recollida, custòdia i adopció d'animals abandonats, subscrit el 10 de 
maig de 2004  

  
4.ÀREA DE PLANIFICACIÓ URBANA, HABITATGE I MEDI AMBIENT 
 
13.-  Sol·licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 

Generalitat de Catalunya subvenció per a l’execució del Projecte d’intervenció 
integral en àrees d’habitatge a l’entorn del Parc Fluvial del riu Ripoll a la ciutat 
de Sabadell. 

 
Urbanisme 
 
14.-  Aprovar  inicialment la Modificació de l’Estudi de Detall d’Ordenació de 

volums de la parcel·la delimitada pels carrers de Ca n’Alzina, Can Camps i Can 
Bordoll (ED-94M). 

 
15.-  Aprovar inicialment l’Estudi de Detall d’Ordenació de Volums del CEIP Can 

Llong (ED-117). 
 
Obres d’equipaments 
 
16.-  Aprovar un contracte menor d’obres referent a la Instal·lació de reg automàtic al 

camp de futbol de Can Rull. 
 
Medi ambient i sostenibilitat 
 
17.-  Aprovar l’acta de preus unitaris com a contradictoris de les obres anomenades: 

Rehabilitació de l’hostatgeria de la Salut com a centre d’interpretació del rodal. 
 
18.-  Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sabadell i la societat 

“Cooperativa Agrària de Sabadell i Comarca, SCCL” per a la realització de 
transferència tecnològica  agrícola, especialment vinculada a  l’àrea del Parc 
Agrícola de Sabadell, i rescissió de l’anterior. 

 
Llicències 
 
19.-  Aprovar el canvi de titularitat de la llicència d’obres majors núm. 

2004LLMJ00374. 
 
20.-  Aprovar la rectificació error material de la llicència d’obres majors núm. 

2004LLMJ00330. 
 
21.-  Llicències d’obres majors. 
 
22.-  Llicències Mediambientals. 
 
5. ÀREA DEL TERRITORI 
 
Obres Públiques 
23.- Aprovar inicialment el projecte d’obra local ordinària anomenat Projecte 

d’obres de rehabilitació de la urbanització dels carrers de Gòngora i d'Homer – 
Fase 1 i Fase 2. 

 2



 3

  
Mobilitat, Trànsit i Transport 
 
24.- Aprovar el pagament de les despeses provisionals d’inversions realitzades en el 

servei de transport urbà corresponents al primer quatrimestre del 2005, dins del 
marc establert pel contracte-programa 2001-2009. 

 
25.- Aprovar la proposta d'adquisició de deu nous autobusos per part de TUS, SCCL 

com a inversió corresponent al 2005, en el marc del contracte-programa de les 
inversions en el servei públic del transport urbà. 

 
Manteniments de Via Pública 
 
26.- Aprovar l’expedient de contractació i l’inici del procediment negociat sense 

publicitat per a l’adjudicació del contracte de subministrament anomenat 
Adquisició d’un vehicle industrial destinat a treballs diversos. 

 
 
6. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COOPERACIÓ 
 
Convivència intercultural 
 
27.- Ratificar el decret de data 21 d'abril de 2005 per a subscriure un conveni de 

col·laboració per la Festa de la Diversitat. 
 
28.- Aprovar la formalització d’un conveni amb  l’associació no governamental SOS 

Racisme a Catalunya per tal de col·laborar en casos de racisme portats a terme 
per grups d’extrema dreta. 

 
29.- Aprovar el conveni de col·llaboració amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de 

Sabadell en matèria d'assistència a víctimes d'agressions racistes. 
 
Cooperació i solidaritat  
 
30.- Aprovar l'addenda núm. 12 al conveni de col·laboració en el camp de la 

cooperació internacional, subscrit amb la Fundació Sabadell Solidari, referent a 
l'aportació anual municipal. 

 
7.ASSUMPTES URGENTS 
 
 
 
8. PRECS I PREGUNTES 
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