
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 30/09/2005,  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 30/09/2005, 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. 363/05-C, davant del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona.  
 
4.-  Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 386/05-1, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona.  
 
5.-  Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

12 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 30/05-1A.  
 
6.-  Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

7 de Barcelona.  
 
7.-  Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 

de Barcelona.  
 
8.- Acusar rebuda de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en el recurs contenciós núm. 1532/00.  
 
9.- Acusar rebuda de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en el recurs contenciós núm. 607/00.  
 
10.- Interposar demandes civils davant del Jutjat en reclamació de danys a la via 

pública.  
 
Promoció Econòmica 
 
11.- Aprovar l'expedient de contractació administrativa, per la impartició dels mòduls 

professionalitzadors d'un curs de formació ocupacional de xapista pintor de 
vehicles, i la seva adjudicació.  



 
12.- Aprovar  l'expedient de contractació administrativa, per la impartició dels mòduls 

professionalitzadors d'un curs de formació ocupacional d'instal·lador/a d'energia 
solar tèrmica i la seva adjudicació.  

 
13.- Aprovar  l'expedient de contractació administrativa, per la impartició dels mòduls 

professionalitzadors d'un curs de formació ocupacional d'electricista industrial i la 
seva adjudicació.  

 
14.- Aprovar l'expedient de contractació administrativa, per la impartició dels mòduls 

professionalitzadors d'un curs de formació ocupacional de mecànic de vehicles 
lleugers i la seva adjudicació.  

 
15.- Aprovar l'expedient de contractació i l'adjudicació del contracte de consultoria, 

assistència i serveis, consistent en la impartició d'un curs de formació ocupacional 
d'auxiliar d'infermeria geriàtrica.  

 
Comerç i Turisme 
 
16.- Adjudicar la concessió administrativa de la parada 3-4 del Mercat de Campoamor.  
 
17.- Modificar la concessió administrativa del magatzem número 50 del Mercat Central.  
 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS   
 
Esports 
 
18.-Aprovar el conveni de col.laboració amb l'Associació d'Esports i Lleure del 

disminuït, per a l'organització del programa d'activitats esportives  
 
19.-Prorrogar el conveni de col.laboració amb Voluntas Club Sabadell, per a la 

col.laboració amb els actes esportius de la ciutat.  
 
20.-Prorrogar el conveni de col.laboració amb l'Associació Esportiva Basquet de 

Lleure, per a l'organització de la lliga de basquet de lleiure.  
 
21.-Prorrogar el conveni de col.laboració amb el Club Gimnàstic Catalunya, per a 

l'organització del programa de gimnàstica dins el marc Escoles Esportives 
Municipals.  

 
22.- Prorrogar el conveni de col.laboració amb l'Associació Esportiva Can Deu per a 

l'organització d'activitats esportives al districte 3r.  
 
Cultura 
 
23.-Aprovar el contracte de consultoria i assistència l'objecte del qual és impartir el 

taller estable d'Art de Dibuix i Pintura a l'Escola d'Art Illa, durant el curs 2005-2006  
 
24.-Aprovar el contracte de consultoria i assistència l'objecte del qual és impartir el 

taller estable de Fotografia a l'Escola d'Art Illa, durant el curs 2005-2006  
 
Serveis Socials 
 



25.-Acceptar els ajuts econòmics de la Diputació de Barcelona, en el marc de la 
convocatòria pública per a l'atorgament d'ajuts als serveis socials locals.  

 
Salut 
 
26.-Actualitzar  per a l'any 2005 el conveni signat amb la Diputació de Barcelona per al 

Programa d'Aigües de Consum  
 
27.-Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment obert en forma de 

concurs públic per a  l'adquisició d'un vehicle elevador pel servei del Cementiri 
Municipal  

 
Igualtat Dona-Home 
 
28.-Aprovar la formalització d'un conveni amb l'Institut Català de la Dona per a la 

realització del programa d'activitats diverses  
 
Joventut 
 
29.-Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya, Secretaria de 

Joventut, per a diferents projectes del Servei de Joventut  
 
30.-Resoldre el concurs i adjudicar el contracte de serveis per a la prestació del Servei 

de Descentralització i suport al SIJ  
 
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI   
 
Llicències 
 
31.- Bonificació de l'Impost sobre construccions, instal.lacions i obres de la llicència 

d'obres menors núm. 2005LLMN00520.  
 
32.-  Subvenció de la llicència d'obres majors núm. 2001LVMJ09238.  
 
33.-  Denegació de la  llicència d'obres majors núm. 2005LLMJ00162.  
 
34.-  Llicències d'obres majors.  
 
35.-  Llicències Mediambientals.  
 
Patrimoni 
 
36.-Desestimar les al·legacions i aprovar l'execució forçosa parcial de l'acord 

d'aprovació del projecte de compensació del Polígon B de Can Gambus. 
 
37.-Modificar el termini de vigència del contracte de concessió per a l'explotació de 

l'àrea de pícnic de Sant Julià d'Altura respecte a la durada del contracte i acordar 
una nova pròrroga.  

 
Obres d'equipament 
 
38.-Aprovar el projecte i l'inici de licitació de l'obra anomenada Projecte bàsic i 

d'execució de Redistribució i adequació d'espais de l'edifici consistorial.  
 



39.-Adjudicar per procediment negociat l'obra anomenada: Col·locació de xarxa 
protectora de pilotes al Camp de Futbol de Campoamor.  

 
 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT   
 
Obres Públiques 
 
40.-Aprovar inicialment el projecte d'obra local ordinària anomenat Projecte executiu 

d'obres de rehabilitació de la plaça de la Creu de Barberà.  
 
41.-Aprovar i adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat el contracte 

d'obra anomenat Projecte d'obres complementàries del projecte executiu de la 
urbanització del Parc del Nord, 2a Fase, Sector 3.  

 
Mobilitat, trànsit i transport 
 
42.-Aprovar el pagament de les despeses provisionals d'inversions realitzades en el 

servei de transport urbà corresponents als quatrimestre del 2005 que s'indiquen, 
dins del marc establert pel contracte-programa 2001-2009.  

 
Manteniments de Vía Pública 
 
43.-Aprovar i adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat el contracte 

de subministrament anomenat Subministrament de carburants durant el segon 
semestre de 2005.  

 
44.-Aprovar la pròrroga del període de vigència i l'actualització de preus, així com la 

modificació del contracte de serveis anomenat Manteniment i reparació dels ferms 
de les vies públiques de la ciutat de Sabadell.  

 
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 de reparació i 
reforç del ferm del carrer de Rocafort.  

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

publicitat per a l'adjudicació del contracte de serveis anomenat Manteniment de la 
gespa i gresa perimetral de l'estadi municipal de la Nova Creu Alta.  

 
Medi Ambient i Sostenibilitat 
 
47.-Aprovar l'acta de preus unitaris com a contradictoris de les obres anomenades: 

Rehabilitació de l'hostatgeria de la Salut con a centre d'interpretació del rodal.  
 
 
6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA   
 
Educació 
 
48.-Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, dins l'àmbit de 

l'Educació  
 
Convivència Intercultural 
 



49.-Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona dins de l'àmbit de 
Suport a les Polítiques Locals de diversitat i ciutadania 

 
 
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. 
 
 
 
 
  


