
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN  
LOCAL DEL DIA 30/12/2005, 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   
 
Gestió de la Informació 
 
3.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici de procediment obert mitjançant 

concurs, del subministrament anomenat: Adquisició d'un software de gestió 
documental.  

 
4.-  Resoldre i adjudicar el procediment negociat sense publicitat per a la contractació 

del servei anomenat: Implementació d'un programari informàtic per a la 
incorporació de tecnologies mòbils en la gestió de denúncies de trànsit.  

 
5.- Aprovar la pròrroga de la vigència del contracte de serveis anomenat: La 

realització dels tallers d'introducció a les noves tecnologies inclosos dins del 
programa Sabadell Fes Clic adreçats a la població i les entitats.  

 
Serveis Generals i Compres
 
6.- Aprovar la resolució del procediment de contractació del subministrament 

anomenat : subministrament d'equips informàtics, pel procediment negociat sense 
publicitat, i l'adjudicació del contracte.  

 
7.-  Aprovar la resolució del procediment de contractació  del servei anomenat: Serveis 

corresponents a tasques auxiliars i de control de l'edifici de Narcís Giralt, pel 
procediment negociat sense publicitat  i l'adjudicació del contracte.  

 
8.- Aprovar la pròrroga del contracte anomenat: Servei de distribució del fons 

bibliogràfic de l'Ajuntament de Sabadell.  
 
9.-  Aprovar la pròrroga del contracte anomenat: Servei de manteniment i assistència 

tècnica del equips de control de presència i accés.  
 
Promoció Econòmica
 
10.- Aprovar l'adjudicació del contracte de consultoria i assistència, mitjançant concurs 

públic, per a l'elaboració d'un estudi diagnosi sobre la Visió Estratègica pel cluster 
tèxtil de Sabadell i Terrassa.  

 
Comerç i Turisme
 



11.- Aprovar el plec de clàusules que regirà la contractació d'un estudi dels Encants de 
Costa i Deu/Can Torras i la contractació per procediment negociat, sense 
publicitat.  

 
12.- Acceptar una subvenció de la Generalitat de Catalunya per a la rehabilitació del 

Mercat de la Creu Alta (1a, 2a. i 3a. fase).  
 
13.- Aprovar la signatura i el contingut de l'addenda al Conveni de Col·laboració 

subscrit entre l'Ajuntament i la Unió de Comerciants del Mercat Central i aprovar la 
pròrroga del mateix fins al 31 de desembre de 2006.  

 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS   
 
Cultura 
 
14.- Aprovar un contracte entre l'Ajuntament de Sabadell i la companyia Vania 

Produccions, SL, per a la representació de l'obra de teatre Hamelin.  
 
15.- Aprovar el compte de pèrdues i guanys de l'empresa Anna Alberich Llunell, 

concessionària de la gestió dels bucs d'assaig musical pel període 20-09-04 al 31-
12-04.  

 
16.- Aprovar l'atorgament de subvencions a l'Associació Banda de Música de Sabadell 

i al Teatre del Sol.  
 
17.- Aprovar la dotació, dins l'organització de l'Ajuntament, de la comissió municipal de 

nomenclator.  
 
18.- Aprovar provisionalment la tarifa del preu públic del catàleg de l'exposició del 

Museu d'Art Esteve Valls Baqué. Poeta d'un art pur.  
 
19.- Aprovar l'addenda al conveni-marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell 

i la Federació Sabadell Cultura.  
 
20.- Aprovar la prórroga del contracte relatiu  a la concessió administrativa, per a la 

gestió i explotació del servei de promoció de la música moderna; l'aportació 
municipal i l'actualització de les tarifes, per a l'exercici 2006.  

 
Serveis Socials
 
21.- Aprovar la modificació tècnica del contracte de serveis d'atenció domiciliària.  
 
Salut
 
22.- Prorrogar el contracte de serveis per a la realització del control de plagues de la 

ciutat pels anys 2005 i 2006.  
 
23.- Adjudicar, mitjançant concurs públic,  el contracte de subministrament d'un vehicle 

elevador per al Cementiri Municipal.  
 
24.- Aprovar l'acta de mutu acord en l'establiment de mesures addicionals de control 

econòmic de la concessió municipal de serveis funeraris.  
 
 



4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI   
 
Urbanisme 
 
25.- Concedir una subvenció per la intervenció arqueològica en una finca situada a la 

Plaça Sant Roc, núm. 7, 8 i 9. (PEPPS-11)  
 
26.- Concedir una subvenció per la intervenció arqueològica en una finca situada al 

carrer de Sant Antoni Mª Claret, núm. 10-14. (PEPPS-16)  
 
Llicències
 
27.-  Concedir llicències d'obres majors.  
 
28.-  Rectificar la llicència municipal d'activitats núm. 2002LVAC07439.  
 
29.-  Concedir llicències mediambientals.  
 
Obres d'equipament
 
30.- Resoldre el concurs i adjudicar per procediment obert el contracte de consultoria i 

assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d'execució i de l'estudi de 
Seguretat i Salut per a la construcció de l'Escola Bressol de Gràcia de Sabadell.  

 
31.- Resoldre el concurs i adjudicar per procediment obert el contracte de consultoria i 

assistència tècnica per a la redacció del Projecte Bàsic i d'Execució i de l'Estudi de 
Seguretat i Salut per a la construcció de l'Escola Bressol Alcalde Marcet al barri de 
Can Puiggener de Sabadell.  

 
Habitatge // Can Llong
 
32.- Aprovar l'expedient i l'inici de licitació per sistema de concurs del Subministrament 

de mobiliari urbà al Polígon I del Pla Parcial de Can Llong  
 
 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT   
 
Obres Públiques 
 
33.- Aprovar la modificació tècnica i contractual del contracte d'obres anomenat Obres 

de pavimentació en el Cementiri municipal, sector Sant Narcís.  
 
34.- Resoldre el procediment obert en forma de concurs i adjudicar el contracte d'obres 

anomenat Projecte d'obres de rehabilitació de la plaça de la creu de Barberà.  
 
35.- Resoldre el procediment obert en forma de concurs i declarar-lo desert i aprovar 

l'adjudicació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del contracte 
d'obres anomenat Projecte Executiu de la Urbanització del Parc del Nord, Fase 3.  

 
Mobilitat, trànsit i transport
 
36.- Aprovar les tarifes per l'any 2006 de l'aparcament subterrani al Parc Tauli  
 



37.- Ratificar el decret del tinent d'alcalde, delegat de l'àrea del territori, de data 19-12-
2005 respecte a l'aprovació de les tarifes i cànons mínims per l'any 2006 del 
aparcaments subterranis de la Plaça del Doctor Robert i del Mercat Central  

 
38.- Aprovar la pròrroga del contracte de consultoria i assistència tècnica anomenat 

Tasques d'assessorament i col·laboració tècnica en la Taula de la Mobilitat, 
barreres arquitectòniques urbanístiques de Sabadell i temes de Territori  per sis 
mesos (fins el 31 de maig de 2006).  

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

sense publicitat, el contracte de serveis anomenat Substitució de la caldera de la 
calefacció del CEIP Pau Casals.  

 
40.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Projecte de reconstrucció 

de claveguera del carrer Comte Jofre.  
 
41.- Resoldre el procediment negociat i adjudicar el contracte d'obres anomenat 

Projecte de Reparació i Reforç del Ferm dels Carrers de Salvador Espriu i Manuel 
de Pedrolo.  

 
42.- Resoldre el procediment negociat i adjudicar el contracte d'obres anomenat 

Projecte d'obres d'adequació de les voreres del carrer d'Agustina d'Aragó amb la 
ronda de Santa Maria.  

 
43.- Resoldre el procediment negociat i adjudicar el contracte d'obres anomenat 

Projecte de Reconstrucció de la claveguera del carrer de Narcisa Freixas.  
 
44.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Construcció de 4 pous 

de registre de clavegueram.  
 
45.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Obres de substitució i 

retirada en els espais públics de les travesses de tren tractades amb creosotes.  
 
46.- Aprovar l'expedient de contractació i adjudicar, mitjançant procediment negociat 

sense publicitat, el contracte de serveis anomenat Retirada en diferents espais de 
la ciutat d'un total de 750 travesses de tren tractades amb creosotes.  

 
47.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Obra civil de la 

reordenació de l'entorn del CEIP CAN RULL al Parc Catalunya.  
 
48.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Treballs de substitució 

de trams de tanques al carrer Vosgues i Joan Serra.  
 
49.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Obra civil de la 

reordenació de l'espai públic de la Ctra. de Terrassa amb Rafael de Casanoves.  
 
50.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Obra civil per la 

instal·lació tanca perimetral protecció parterres.  
 
51.- Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració per dur a terme les tasques de 

control de qualitat del servei de Manteniment i conservació de les instal·lacions 
d'enllumenat públic de propietat municipal de Sabadell  fins el 30 d'octubre de 
2006.  



 
52.- Autoritzar la cessió del contracte de subministrament anomenat Adquisició i 

implantació d'un nou sistema de gestió de flota dels vehicles municipals destinats 
a la vigilància policial, sense cap incidència econòmica.  

 
Medi Ambient i Sostenibilitat
 
53.- Aprovar i adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat, el contracte 

de consultoria, assistència tècnica i/o serveis anomenat: Estudi de captacions 
d'aigua i caracterització hidrogeològica de Sabadell.  

 
54.- Ratificar l'acord adoptat per decret del regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat del 

dia 27 de desembre de 2005, relatiu a la proposta de modificació de termini a la 
Comissió Europea.  

 
 
6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA   
 
Educació 
 
55.- Aprovar l'addenda al conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell 

i el Moviment d'Esplais del Vallès (MEV), pel programa l'Esplai a l'Escola, curs 
2005-2006.  

 
Cooperació i Solidaritat
 
56.- Aprovar l'aportació econòmica municipal a favor de la Fundació Sabadell Solidari, 

per a donar suport a la campanya Dóna el teu o,7%. 
 
 
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. 
 
 
 
 
  


