ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DEL DIA 02/03/2006, A 09:15 DEL MATÍ

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 municipal referent al 1r semestre del 2006 com a membre del
Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils de Sabadell i Comarca.

4.-

Aprovar l'aportació municipal anual per l'any 2006 com a membre de l'Associació
de Col·lectivitats Tèxtils Europees.

Assessoria Jurídica
5.-

Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 622/05-F, davant del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona.

6.-

Acusar rebuda d'interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3
de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 314/03.

7.-

Acusar rebuda de sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8
de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 31/05.

8.-

Acusar rebuda de sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 26/03.

9.-

Acusar rebuda de sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 1030/00.

10.- Comparèixer davant del Jutjat d'Instrucció núm. 2 en les Diligències Prèvies núm.
3500/05.
11.- Comparèixer davant del Jutjat d'Instrucció núm. 4 en les Diligències Prèvies núm.
195/06.
12.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial exp. núm. 51/05.

3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
Esports
13.- Aprovar el compte d'explotació de la concessió d'obres i serveis dels serveis
esportius del Gimnàs Municipal. de 2004.

14.- Aprovar el compte d'explotació de la concessió del servei de bar del Parc
Recreatiu La Bassa, de 2004.
Cultura
15.- Aprovar de la 16a addenda Joventuts Musicals. Programació estable de música
de cambra de gener a juny de 2006.
Salut
16.- Aprovar la pròrroga per a l'any 2006 del conveni de col·laboració amb el Gremi
Comarcal d'Hosteleria i Turisme referent als cursos per a personal manipulador
d'aliments.
Joventut
17.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat, del
contracte de consultoria i assistència per a la contractació del servei d'edició de
la Guia Jove de Sabadell.

4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI
Urbanisme
18.- Prorrogar per 2 mesos el termini d'exposició pública del Pla especial de protecció
del patrimoni de Sabadell (PEPPS) (exp.: PE-47).
19.- Complimentar el tràmit de consulta municipal en relació a l'inici del procediment
de formulació del Pla director urbanístic per a l'establiment de la línia ferroviària
orbital de la regió metropolitana de Barcelona.
20.- Aprovar el Projecte de Reparcel·lació del Subsector 1 de l'àrea de transformació
d'ús A2TP, Vapor La Farinera. (SR-152/S1)
Llicències
21.- Denegar llicència d'obres majors 2005LLMJ00127 del carrer de Numància, 37.
22.- Denegar llicència d'obres majors 2005LLMJ00182 del carrer de Besalú, 5.
23.- Denegar llicència d'obres majors 2005LLMJ00198 del carrer d'Andorra, 66.
24.- Denegar llicència d'obres majors 2005LLMJ00270 de la carretera de Terrassa,
263
25.- Canviar la titularitat de la llicència d'obres majors 2003LLMJ00562 del carrer de
Paco Mutlló, 36 B
26.- Canviar la titularitat de la llicència d'obres majors 2004LLMJ00405 del carrer
d'Espronceda, 65.
27.- Desestimar el recurs de reposició de la llicència 2005LLMJ00194 del carrer de
Canonge Joncar, 145.

28.- Concedir llicències d'obres majors.
29.- Denegar la llicència municipal d'activitats núm. 2005LLAC00252.
30.- Concedir Llicències mediambientals.
Obres d'equipament
31.- Aprovar l'expedient de contractació, per concurs obert, del contracte de
consultoria i assistència tècnica per a la redacció del Projecte Bàsic, d'Execució i
de l'Estudi de Seguretat i Salut per a la construcció de Biblioteca Local al Sector
Sud de Sabadell, al Passeig dels Almogàvers, entre el carrer Velàzquez i el
carrer 2 de Maig.
32.- Resoldre el contracte de l'obra anomenada: Instal·lació de sistemes de seguretat
anticaiguda als edificis municipals del Vapor Llonch (Promoció Econòmica i
Escola Illa).

5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
Obres Públiques
33.- Aprovar la pròrroga del termini d'execució de l'obra anomenada Projecte executiu
d'obres d'urbanització del barri de Can Déu, Fase 1.
Manteniments de Vía Pública
34.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Obra d'enjardinament al
Parc de Catalunya, entre els carrers de Tàcit i Lluís Companys.
35.- Aprovar el conveni de col·laboració amb CASSA per al condicionament i millora
de les fonts ornamentals i làmines d'aigua de la ciutat de Sabadell per a un
període d'un any.
Recollida i Tractament de Residus sòlids Urbans i Neteja viària
36.- Aprovar i adjudicar, mitjançant procediment negociat, el contracte de serveis
anomenat Tractament de la runa recollida a la ciutat de Sabadell, aportada al
dipòsit controlat de Can Guitart.

6.-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.

