
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA  DE GOVERN  
LOCAL DEL DIA 29/09/2006, 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    
 
Gabinet d'Alcaldia  
 
3.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i el Síndic 

Municipal de Greuges de Sabadell en matèria d'assetjament immobiliari i la 
creació de la Comissió Tècnica Municipal de seguiment.  

 
Assessoria Jurídica  
 
4.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 418/06, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona.  
 
5.-  Acusar rebuda de sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 

de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 114/05.  
 
6.-   Acusar rebuda de sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 

de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 363/05.  
 
7.-   Comparèixer davant del Jutjat a fi d'exercitar accions civils en reclamació de 

danys a la via pública.  
 
Recursos Humans  
 
8.-   Nomenar com a funcionaris de carrera a 4 Agents de la Policia Municipal de 

l'Ajuntament de Sabadell.  
 
Promoció Econòmica  
 
9.-   Aprovar l'expedient de contractació, pel procediment negociat,  del contracte de 

consultoria i assistència consistent en l'elaboració de l'estudi sobre la Reflexió 
estratègica sobre els nous escenaris de la promoció econòmica local.  

 
10.-  Aprovar l'expedient de contractació, pel procediment negociat,  del contracte de 

consultoria i assistència consistent en l'elaboració d'un estudi sobre les 
Necessitats de formació i capacitació dels ocupats en el sector de manteniment i 
reforma d'edificis i habitatges.  

 
11.-  Aprovar l'expedient de contractació, pel procediment negociat,  del contracte de 

consultoria i assistència consistent en l'elaboració de l'estudi El sector del lleure a 
Sabadell: situació actual i perspectives de futur.  

 



Comerç i Turisme  
 
12.- Resoldre el procediment negociat i adjudicar el contracte de consultoria i 

assistència per la realització d'un estudi per la millora dels encants de Costa i 
Deu/Can Torras.  

 
13.- Aprovar l'addenda del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament, la Generalitat, 

la Cambra de Comerç de Sabadell i l'Associació de Comerciants de Sabadell 
Oest per a l'execució del Pla de Dinamització Comercial.  

 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS    
 
Cultura  
 
14.- Aprovar la tarifa del preu públic corresponent al taller de creació Isidre Manils.  
 
15.- Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya per  a Festes de 

cultura popular i tradicional de l'any 2006.  
 
16.- Aprovar la modificació del contracte de serveis de sonorització i il·luminació dels 

actes del Festival 30 Nits a Sabadell 2006.  
 
17.- Aprovar i adjudicar el contracte  de consultoria i assistència l'objecte del qual és 

impartir el taller estable de Dibuix i Pintura a l'Escola d'Art Illa durant el curs 
2006-2007.  

 
18.- Aprovar i adjudicar el contracte  de consultoria i assistència l'objecte del qual és 

impartir el taller estable de Fotografia durant el curs 2006-2007  
 
19.- Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya per a la 

programació estable d'arts escèniques i/o música de l'any 2006.  
 
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI    
 
Urbanisme  
 
20.- Aprovar la valoració municipal, la liquidació interessos i la despesa total, en 

l'expedient d'expropiació de la finca situada a l' av. Rafael de Casanovas, núm. 
59-61 afectada de sistema general equipament esportiu (clau C.4) i de sistema 
local viari (clau a.1). (E-68)  

 
21.- Acceptar la cessió de vial d'una porció de finca situada al carrer de Sant Ferran, 

núm. 145. (Cv-246)  
 
22.- Acceptar la cessió de vial d'una porció de finca situada a la carretera de 

Terrassa, núm. 422-424. (Cv-247)  
 
23.- Aprovar l'informe municipal de l'estudi informatiu i l'estudi d'impacte ambiental del 

perllongament de la línia de FGC a Sabadell.  
 
Llicències  
 
24.-  Concedir llicències d'obres majors  



 
25.-   Denegar la llicència d'activitats núm.2004LLAC00216  
 
26.-   Rectificar la llicència municipal d'activitats núm. 2005LLAC00089  
 
27.-   Concedir llicències mediambientals  
 
Obres d'equipament  
 
28.-  Resoldre el concurs i adjudicar les obres corresponents al Projecte bàsic i 

d'execució Centre de Serveis per a la Gent Gran a l'antic Mercat de Sant Joan.  
 
29.-  Resoldre el concurs i adjudicar les obres corresponents al Projecte de 

Restauració i Rehabilitació de la Casa Duran, 2a fase.  
 
30.-  Aprovar l'expedient i l'inici de licitació per sistema de concurs del subministrament 

de la tercera fase del mobiliari del Teatre Principal.  
 
31.-  Resoldre i addjudicar el  procediment negociat del contracte d'assistència tècnica 

relatiu a la contractació d'un tècnic col·laborador enginyer tècnic d'obres 
públiques pel programa d'obres d'equipaments.  

 
32.-  Declarar desert el concurs relatiu al Projecte executiu de Rehabilitació del Molí de 

Sant Oleguer en un equipament juvenil  
 
33.-  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Ministeri de Foment i l'Ajuntament de 

Sabadell per al finançament de les obres de Rehabilitació del Teatre Principal de 
Sabadell i acceptar la subvenció del Ministeri de Foment en col·laboració amb el 
Ministeri de Cultura.  

 
 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT    
 
Obres Públiques  
 
34.-  Resoldre el concurs i adjudicar el contracte d'obres anomenat Projecte d'obres de 

rehabilitació de la urbanització de la plaça dels Merinals.  
 
Mobilitat, trànsit i transport  
 
35.- Ratificar el Decret 9927/2006 del Tinent d'alcalde de l'àrea, pel qual es va 

sol·licitar a la Direcció General de Ports i Transports del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya l'ajut  pel conjunt 
d'actuacions i propostes de millora del transport urbà.  

 
Manteniments de Vía Pública  
 
36.- Resoldre el concurs i adjudicar el contracte d'obres anomenat Estabilització 

estructural del mur del passeig de la Revolució.  
 
37.-  Aprovar inicialment, amb la consideració d'obra local ordinària, el projecte d'obres 

anomenat Projecte de reordenació de la plaça Taulí.  
 



38.- Aprovar la pròrroga del conveni subscrit entre l'Ajuntament de Sabadell i  Gas 
Natural Distribución SDG, SA i la seva  addenda, amb l'adhesió a aquest de Gas 
Natural Comercializadora, SA i Gas Natural Servicios, SA.  

 
Recollida i Tractament de Residus sòlids Urbans i N eteja viària  
 
39.- Acceptar la subvenció per la Implantació de deixalleries i altres equipaments per 

a la recollida selectiva i valorització dels residus municipals, atorgada per 
l'Agència de Residus de Catalunya del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya.  

 
Medi Ambient i Sostenibilitat  
 
40.- Aprovar la pròrroga del contracte d'assistència tècnica anomenat: Col·laboració 

en la redacció del projecte de rehabilitació del Molí Torrella.  
 
41.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i l'Agència 

Catalana de l'Aigua pel desenvolupament de les actuacions contingudes en el 
primer escenari temporal 2006-2008 del programa de Sanejament d'Aigües 
residuals urbanes 2005 a Sabadell.  

 
 
6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA    
 
Educació  
 
42.- Resoldre les sol.licituds per a l'atorgament d'ajuts per a l'escolarització de nens i 

nenes de 0 a 3 anys, a les llars d'infants de titularitat municipal, curs 2006-2007  
 
Convivència Intercultural  
 
43.- Aprovar l'encàrrec de gestió a l'empresa municipal Promoció Econòmica de 

Sabadell, SL., per a  donar impuls al Programa de mesures preventives i 
proactives per a la convivencia.  

 
Seguretat Ciutadana  
 
44.- Aprovar la pròrroga de vigència del contracte de servei auxiliar de grua de Policia 

Municipal per al període de gener a setembre de 2006, fins el 31 de desembre de 
2006, i modificar les dates de vigència de l'expedient de contractació 2007-2008. 

 
7.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 
 
L’Alcalde.   


