
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA  DE GOVERN  
LOCAL DEL DIA 31/03/2006, 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 l'aportació per l'any 2006 com a membre del Consorci Públic Xarxa Local 

de Promoció Econòmica, Formació i Ocupació de Catalunya.  
 
4.- Aprovar l'aportació anual per l'any 2006 com a membre del Consorci Local pel 

Desenvolupament de les Xarxes de Telecomunicacions i les Noves Tecnologies 
(LOCALRET).  

 
Assessoria Jurídica  
 
5.-  Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 

de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 459/05.  
 
6.-  Comparèixer davant del Jutjat d'Instrucció núm. 1 en les Diligències Prèvies núm. 

365/06.  
 
Gestió de la Informació  
 
7.- Resoldre el concurs i adjudicar el contracte de subministrament anomenat:  

Adquisició d'un software de gestió documental.  
 
8.- Aprovar les instruccions d'ús de les eines informàtiques i telemàtiques de 

l'Ajuntament de Sabadell.  
 
Recursos Humans  
 
9.- Autoritzar la sol.licitud de compatibilitat amb una segona activitat pública d'un 

funcionari municipal.  
 
Serveis Generals i Compres  
 
10.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i Sociedad 

Estatal Correos i Telégrafos, SA per a la prestació dels serveis postals i 
telegràfics.  

 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS    
 
Esports  



 
11.- Resoldre el procediment negociat i adjudicar el contracte de serveis per a 

l'organització i realització d'activitas físiques especials.  
 
Serveis Socials  
 
12.- Prorrogar el conveni de col·laboració amb l'Associació per a la Millora de la 

Integració i Cooperació Social (AMICS).  
 
13.- Prorrogar el conveni de col·laboració amb l'Associació d'Atenció Nens 

Discapacitats (ANDI).  
 
14.- Prorrogar el conveni de col·laboració amb el Grup d'Esplau La Baldufa, per a la 

gestió del centre de la tarda a la zona de Can Puiggener de Sabadell.  
 
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI    
 
Urbanisme  
 
15.- Aprovar la despesa corresponent a les quotes  d'urbanització, a favor de la Junta 

de compensació del Polígon B de Can Gambús. (SCM-128)  
 
Llicències  
 
16.- Canviar la titularitat de la llicència 2005LLMJ00001 del carrer de les Guilleries, 10.  
 
17.- Canviar la titularitat de la llicència 2005LLMJ00149 del carrer de les Tres Creus, 

110.  
 
18.- Concedir llicències d'obres majors.  
 
19.- Concedir llicències mediambientals.  
 
Patrimoni  
 
20.- Resoldre el concurs i adjudicar el contracte administratiu de concessió de l'ús 

privatiu de la finca municipal qualificada de parc agrícola (clau d-4) situada en la 
zona de can Gambús.  

 
Obres d'equipament  
 
21.- Aprovar el projecte i l'inici de licitació per procediment obert en la forma de 

concurs  de l'obra anomenada: Projecte executiu Escola Bressol a Can Llonch.  
 
22.- Resoldre el concurs i adjudicar  el contracte de subministrament de mobiliari i 

equipament per a la Sala Polivalent del Parc del Nord.  
 
23.- Resoldre el procediment negociat i adjudicar el contracte de subministrament 

referent a les instal·lacions i equipament tècnic pel Centre Cívic de Can Balsach.  
 
24.- Declarar desert el concurs i iniciar el procediment negociat relatiu al 

Subministrament de mobiliari i equipament per al Centre Cívic de Can Balsach.  
 



25.- Declarar desert el concurs i iniciar el prodeciment negociat relatiu al 
Subministrament i instal·lació del tancament mòbil a la Sala Polivalent del Parc del 
Nord.  

 
26.- Aprovar els preus unitaris  (acta 4) com a contradictoris de l'obra:  Projecte 

executiu de Rehabilitació del Teatre Principal segona fase. Obra civil .  
 
27.- Formular al·legacions, en relació al Document Únic de Programació (DOCUP-

FEDER de 2006) resècte a l'actuació anomenada Rehabilitació de l'edifici de 
l'Electricitat.  

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

rehabilitació de la calçada de la Rambla de Sabadell.  
 
29.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment obert en forma de 

concurs per a l'adjudicació del contracte d'obres anomenat Projecte d'obres de la 
nova ordenació del carrer de Lucreci.  

 
Mobilitat, trànsit i transport  
 
30.- Aprovar la liquidació dels resultats d'explotació del servei d'estacionament de 

vehicles limitat en horari i controlat mitjançant aparells parquímetres, referida a 
l'exercici 2004.  

 
31.- Aprovar la liquidació de la inversió relativa a l'ampliació de les prestacions Sistema 

d'Ajuda a l'Explotació (SAE), en el marc del contracte-programa de les inversions 
en el servei de transport urbà, així com les condicions per al seu finançament per 
part de l'Ajuntament.  

 
32.- Aprovar la pròrroga del període de vigència del contracte de serveis anomenat 

Manteniment i conservació de la senyalització horitzontal i vertical de la ciutat de 
Sabadell.  

 
Manteniments de Vía Pública  
 
33.- Aprovar l'expedient de contractació i l'adjudicació, mitjançant procediment 

negociat sense publicitat, del contracte de subministrament anomenat Implantació 
de sistema de videovigilància amb càmeres a dos edificis municipals.  

 
34.- Ratificar el Decret 3558/2006 del Tinent d'alcalde. de data 28 de març de 2006, 

relatiu a la resolució del procediment obert en forma de concurs i l'adjudicació del 
contracte de subministrament, instal·lació i conservació d'estructures florals 
suspeses de fanals per eixos comercials de la ciutat de Sabadell.  

 
35.- Resoldre el procediment negociat sense publicitat i adjudicar el contracte de 

subministrament anomenat Adquisició d'un vehicle destinat a transport de 
persones.  

 
36.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Obra civil per a la 

realització d'una àrea de jocs infantils a Poble Nou de la Salut.  



 
37.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Obra civil i de jardineria 

per a la realització d'una àrea de jocs en l'espai públic situat davant del CEIP Can 
Rull.  

 
 
6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA    
 
Educació  
 
38.- Aprovar la convocatòria i les bases de les beques d'estudi per a la participació en 

intercanvis a l'estranger organitzades pels centres educatius.  
 
Convivència Intercultural  
 
39.- Subsciure un conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i la 

Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, per a la Festa de la Diversitat. 
 
 
7.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 
 
L’Alcalde.  


