
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 29/07/2005,  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 29/07/2005, 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. 271/05-1, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona.  
 
4.-  Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 326/05-V, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona.  
 
5.-  Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 277/05-1B, interposat per 

DOBLATS I FANTASIES RUIMAR, SL, davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 12 de Barcelona.  

 
6.-  Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

8 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 272/03-E. 
 
7.-  Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 

de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 89/04-1C. 
 
8.-  Desestimar rec. reposició de la reclamació de responsabilitat patrimonial ref. 84/04.  
 
9.-  Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial ref. 43/05.  
 
Gestió de la Informació 
 
10.-  Aprovar el conveni de col.laboració entre el Consorci Administració Oberta i 

Electrònica de Catalunya i l'Ajuntament de Sabadell per a l'expedició telemàtica 
de volants del padró d'habitants.  

 
Recursos Humans 
 



11.-  Nomenar funcionaris de carrera a 22 auxiliars d'administració general de 
l'Ajuntament de Sabadell.  

 
Serveis Generals i Compres 
 
12.- Aprovar la subrogació en el contracte del servei de neteja d'equipaments 

municipals socioculturals grup 3.  
 
Promoció Econòmica 
 
13.-  Aprovar un conveni de cooperació educativa entre l'Ajuntament de Sabadell i el 

Centre d'Estudis Demogràfics. 
 
14.-  Aprovar el contracte menor d'obres els treballs referents a l'aclimatació de quatre 

aules de la instal·lació municipal del Vapor Llonch, així com la seva adjudicació a 
favor de SERVICIOS TÈCNICOS DEL VALLÈS, SL.  

 
15.-  Aprovar l'encàrrec de gestió a Promoció Econòmica de Sabadell, SL, per 

l'execució d'un curs de l'especialitat de Fornera en el marc de l'acció integrada, 
per al col·lectius de dones que es troben subrepresentades.  

 
16.-  Aprovar l'encàrrec de gestió a Promoció Econòmica de Sabadell, SL, per 

l'execució de l'acció anomenada Anem per Feina, en el marc de l'acció integrada, 
per a col·lectius amb dificultats especials d'inserció laboral.  

 
17.-  Aprovar l'encàrrec de gestió a Promoció Econòmica de Sabadell SL, per a 

l'execució de la finalització de 3 cursos aprovats pel MAP.  
 
Comerç i Turisme 
 
18.-  Aprovar el conveni de col·laboració amb la UAB i el COPCA per a la realització de 

la sisena edició del Mestrage d'Administració i Direcció de Comerços i 
Distribució.  

 
19.-  Aprovar les addendes dels convenis de col·laboració amb la Cambra de Comerç 

de Sabadell, el Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de 
Catalunya, Comerç Creu, Sabadell Comerç Centre, Via Massagué, Ca n'Oriac 
Comerç i Sabadell Oest, per a l'execució dels respectius plans de dinamització 
comercial.  

 
20.-  Desestimar les al·legacions presentades contra l'acord de trasllat concessions 

administratives Mercat de la Creu Alta.  
 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS   
 
Esports 
 
21.-  Aprovar l'atorgament d'una subvenció a favor d'ADELLS, en concepte de 

col.laboració en les despeses d'organització del programa d'activitats esportives 
per a disminuïts dut a terme durant el curs 2004-2005.  

 
22.-  Prorrogar el contracte de serveis per a la gestió del programa municipal 

d'activitats físiques per a la gent gran. 
 



Cultura 
 
23.-  Aprovar la tarifa del preu públic per a participar en l'activitat de la paella popular 

en el marc de la Festa Major de Sabadell 2005  
 
24.-  Ratificar decret de data 25/07/05 d'aprovació de contracte d’actuació musical en 

el marc de la Festa Major 2005. 
 
Salut 
 
25.-  Sobreseure els expedients disciplinaris incoats per la pressumpte infracció de la 

Llei 50/99, per la tinença de gossos potencialment perillosos  
 
Igualtat Dona-Home 
 
26.-  Acceptar una subvenció de la Generalitat de Catalunya per al Programa d'Igualtat 

Dona-Home  
 
Joventut 
 
27.-  Aprovar el contracte menor d'obres per a la realització de les obres i instal.lació 

de calefacció al local del carrer Emprius, núm. 11 de Sabadell  
 
28.-  Aprovar l'expedient de contractació del contracte de serveis per a la prestació del 

servei de descentralització i suport al Servei d'Informació Juvenil, mitjançant 
procediment obert i amb la forma de concurs. 

 
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI   
 
Urbanisme 
 
29.-  Aprovar inicialment la modificació del Pla Especial d'assignació d'ús del complex 

central de la policia -  mossos d'esquadra (PE-54M)  
 
30.-  Aprovar el mutu acord per l'expropiació parcial d'una finca situada al carrer 

d'Homer, núm. 22. (E-22/6)  
 
Llicències 
 
31.-  Aprovar el conveni relatiu  a les obres d'aparcament municipal situat en el subsòl 

del complex cinematògraf cinemes Imperial.  
 
32.-  Estimar al.legacions, deixar sense efectes la licitació i aprovar, de nou,  l'inici 

d'expedient de contractació i el plec de clàusules econòmiques administratives, 
adjudicar mitjançant procediment negociat de la concessió del subsòl del 
complex cinematogràfic del Saló Imperial per l’explotació d’un aparcament. 

 
33.-  Denegar la llicència d'obres majors núm.2004LLMJ00543.  
 
34.-  Denegar  la  llicència d'obres majors núm. 2004LLMJ00585  
 
35.-  Llicències d'Obres Majors.  
 
36.-  Llicències Mediambientals.  



 
Patrimoni 
 
37.-  Aprovar el conveni amb l'Institut Català de la Salut per a la utilització compartida 

de l'edifici municipal del c. corredor, 6-c. Remei, 7 que ubica el Centre cívic i el 
Centre d'Atenció Primària de Poblenou.  

 
Obres d'equipament 
 
38.-  Resoldre el concurs i adjudicar les obres corresponents al Projecte bàsic i 

d'execució Escola Bressol Espronceda.  
 
39.-  Resoldre el concurs i adjudicar les obres corresponents al Projecte bàsic i 

d'execució de Rehabilitació del Mercat de la Creu Alta.  
 
40.-  Aprovar el projecte i l'inici de l'expedient de contractació per procediment negociat 

de l'obra: Adequació del local del grup d'Esplai La Baldufa a Can Puiggener.  
 
41.-  Aprovar el projecte i l'inici de licitació  per procediment obert de l'obra: Projecte 

bàsic i d'execució de 660 nínxols al Cementiri (any 2005).  
 
 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT   
 
Obres Públiques 
 
42.-  Resoldre el procediment obert en forma de concurs i adjudicar el contracte d'obra 

anomenat Projecte modificat de la pavimentació del Cementiri, Sector de Sant 
Narcís.  

 
43.-  Aprovar inicialment el projecte d'obra local ordinària anomenat Projecte d'obres 

complementàries del projecte executiu d'urbanització del Parc del Nord, 2a Fase, 
Sector 3.  

 
44.-  Aprovar 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'obres de 
rehabilitació de la urbanització dels carrers de Góngora i d'Homer, Fase 1.  

 
45.-  Aprovar 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'obres 
d'urbanització de la ronda de Santa Maria, entre el passeig de Rubió i Ors i el 
carrer de Pérez Moya.  

 
Manteniments de Vía Pública 
 
46.-  Aprovar l'expedient de contractació i adjudicar mitjançant procediment negociat 

sense publicitat el contracte de subministrament anomenat Adquisició i 
instal·lació de quatre equips d'ultrasons per a l'eliminació d'algues del llac del 
Parc de Catalunya.  

 
47.-  Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment negociat sense 

publicitat per a l'adjudicació del contracte d'obra anomenat Pintura de l'edifici de 
l'Ateneu.  

 



48.-  Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obra anomenat Pintura de l'edifici de 
Formació i Comité d'empresa.  

 
49.-  Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obra anomenat Reparació i reforç del 

ferm del carrer d'Alemanya.  
 
50.-  Aprovar i adjudicar el contracte menor de serveis anomenat Servei d'allotjament 

de servidors en un centre de dades remot, la despesa del qual tindrà caràcter 
plurianual en abastar dos exercicis pressupostaris.  

 
Medi Ambient i Sostenibilitat 
 
51.-  Aprovar el conveni de col·laboració entre la Fundació Bosch i Gimpera de la 

Universitat de Barcelona i l'Ajuntament de Sabadell, per a la realització del 
Projecte de senyalització d'elements naturals i patrimonials del riu Ripoll per a la 
seva difusió.  

 
52.-  Aprovar la liquidació del contracte de les obres anomenades: Sistema de 

reutilització de l'aigua tractada al riu Ripoll, 2a fase.  
 
53.-  Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat: Treballs consistents en 

el desmuntatge parcial i neteja del Molí d'en Torrella al riu Ripoll.  
 
 
6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA   
 
Relacions Ciutadanes 
 
54.-  Aprovar la pròrroga de la vigència de la concessió administrativa per la gestió i 

explotació de l'espai relacional que inclou el servei de bar del centre cívic de Sant 
Oleguer. 

 
Seguretat Ciutadana  
 
55.-  Resoldre el procediment obert d'adjudicació en forma de concurs i adjudicar el 

contracte de subministrament anomenat Adquisició del vestuari de la Policia 
Municipal per a l'any 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. 
 
 


