ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DEL DIA 01/12/2006, 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 la despesa per l'any 2006 com a membre de la xarxa European New
Towns Platform.

Assessoria Jurídica
4.-

Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 429/06, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona.

5.-

Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 620/06, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona.

6.-

Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 619/06, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona.

7.-

Acusar rebuda de sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10
de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 399/05.

8.-

Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 62/04.

9.-

Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 71/04.

10.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 81/04.
Gestió de la Informació
11.- Aprovar l'actualització del nomenclàtor de les vies públiques de la Ciutat amb la
incorporació de noves nominacions.
Recursos Humans
12.- Resoldre les sol.licituds de compatibilitats per a exercir segones activitats
privades
13.- Resoldre les sol.licituds de compatibilitats per a exercir segones activitats
públiques.
Promoció Econòmica

14.- Aprovar i adjudicar la contractació administrativa, per procediment negociat, del
servei d'impartició dels mòduls professionalitzadors del programa de garantia
social d'Auxiliar de reparació i manteniment de l'automòbil.
15.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per adaptar els
processos i metodologies de funcionament als requeriments de la Xarxa
d'Oficines Tècniques Laborals.

3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS, ATENCIÓ I RELACIONS CIUTADANES
Esports
16.- Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i
la Joventut Atlètica de Sabadell per a la temporada 2006-2007.
Cultura
17.- Declarar desert el concurs de la convocatòria del XX Premi Literari d'Humor i
Sàtira Pere Quart.
18.- Declarar desert el concurs relatiu al contracte de concessió administrativa
l'objecte del qual és la gestió i l'explotació del servei de bar-restaurant del Teatre
Principal.
19.- Aprovar el contracte de l'actuació : 100 * 100 Serrat en el Teatre Municipal de La
Faràndula.
20.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l'Entitat Autònoma de Difusió Cultura
relatiu al programa d'activitats 2006-2007 del Centre de Producció i Creació
Artística de l'Estruch.
Salut
21.- Aprovar la modificació de la renovació per a l'any 2006 del conveni Programa
d'Aigües de Consum subscrit amb la Diputació de Barcelona.
22.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l'Associació de Diabètics de Catalunya
(ADC) per tal de donar suport i informació a les persones afectades d'aquesta
malaltiu i a llurs familiars.
23.- Aprovar la clàusula addicional tretzena per a l'any 2006 del contracte de serveis
entre l'Ajuntament de Sabadell i el Servei Català de la Salut per
Drogodependències.
24.- Incoar expedients disciplinaris per no tenir llicència municipal pe a la tinença d'un
gos potencialment perillós.

4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI
Urbanisme

25.- Aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats d'expropiació d'una finca
situada al carrer de la Serra d'en Camaró, núm. 10 cantonada Via de l'Arcàdia.
(E-77)
Llicències
26.- Concedir llicències d'obres majors
27.- Concedir llicències mediambientals
Obres d'equipament
28.- Aprovar inicialment el projecte de l'obra anomenada: Projecte bàsic i d'execució
de l'Escola Bressol de Can Puiggener.
29.- Resoldre el procediment negociat l'expedient i adjudicar el contracte de
l'assistència tècnica relatiu a la Redacció de l'estudi previ de l'aparcament
subterrani del Passeig de la Plaça Major i el Passeig Manresa.
Habitatge // Can Llong
30.- Resoldre el procediment negociat i adjudicar el contracte de les obres del
Projecte modificat d'obres d'urbanització del carrer Budapest, entre Av.
Estrasburg, carrer Praga i carrer Nord.
31.- Aprovar l'ampliació de contracte d'obres anomenat: Projecte modificat d'obres
d'urbanització del carrer d'Edimburg.
32.- Aprovar els preus unitaris com a contradictoris del Projecte modificat d'obres
d'urbanització del carrer d'Edimburg.

5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
Mobilitat, trànsit i transport
33.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Instal·lació d'elements
de seguretat vial per als camins escolars del Districte 3r.
Manteniments de Vía Pública
34.- Ratificar el Decret 12689/2006 del Tinent d'alcalde relatiu a l'aprovació i
adjudicació del contracte menor d'obres anomenat Obres d'adequació de voreres
a l'entrada del Cementiri vell.
35.- Ratificar el Decret 12690/2006 del Tinent d'alcalde relatiu a l'aprovació i
adjudicació del contracte menor d'obres anomenat Obres de reparació i pintura
exterior de la capella del Cementiri Municipal.
36.- 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 de millora
hidràulica del Torrent dels Gorgs al seu pas pels termes municipals de Sabadell,
Barberà del Vallès i Badia del Vallès-Fase 1.

37.- Aprovar la liquidació del contracte d'obra anomenat Ampliació de vorera i
pavimentació del carrer de Lacy, en el tram comprès entre la Rambla i el carrer
de Sant Oleguer.
38.- Aprovar la liquidació del contracte d'obra anomenat Projecte de reconstrucció de
la claveguera del carrer de Narcisa Freixas.
39.- 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 de
construcció d'una àrea de jocs accessible al Parc Taulí.
40.- Aprovar els preus unitaris com a contradictoris i la liquidació del contracte de
subministrament anomenat Subministrament i instal·lació d'estructures florals
suspeses de fanals en eixos comercials de la ciutat de Sabadell.
Medi Ambient i Sostenibilitat
41.- Aprovar la rescissió del contracte d'obres anomenat Projecte d'abastament
d'aigua reutilitzada a l'àmbit de la bassa de Sant Oleguer a Sabadell (Vallès
Occidental) Fase I.
42.- Acceptar la subvenció de l'Institut Català d'Energia per a la incorporació de
tecnologies eficients en equips de clima a l'edifici de Can Marcet.

6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA
Educació
43.- Aprovar el conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma per posar en
marxa el segon Projecte Educatiu de Sabadell.
44.- Aprovar convenis de col·laboració amb diverses AMPA'S, per a la realització
d'activitats extraescolars dins el programa l'Esplai a l'Escola, pel curs 2006-07.

7.-ASSUMPTES URGENTS

L’Alcalde.

