ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DEL DIA 03/02/2006, 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
Assessoria Jurídica
3.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 627/05-C, davant del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona.
4.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 645/05-E, davant del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona.
5.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 691/05-C, davant del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona.
6.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 2/06-A, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona.
7.- Acusar rebuda d'interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8
de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 412/05-C.
8.- Acusar rebuda de sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 343/01.
Serveis Generals i Compres
9.- Aprovar l'actualització del preu del contracte per a la prestació del servei
anomenat: Servei de neteja d'equipaments municipals diversos (Grup II ),.
10.- Aprovar l'actualització del preu del contracte per a la prestació del servei
anomenat: Servei de neteja d'equipaments municipals socioculturals (Grup III).
11.- Aprovar l'actualització del preu del contracte per a la prestació del servei
anomenat: Servei de neteja d'equipaments municipals educatius (Grup IV).
12.- Aprovar l'actualització del preu del contracte per a la prestació del servei
anomenat: Servei de neteja d'equipaments municipals educatius (Grup V).
13.- Aprovar l'actualització del preu del contracte per a la prestació del servei
anomenat: Servei de neteja d'equipaments municipals educatius (Grup VI).
14.- Aprovar l'actualització de preu del contracte per a la prestació del servei
anomenat: Servei de neteja d'equipaments municipals esportius i diversos (Grup I)
i aprovar la pròrroga de la vigència del contracte.

15.- Aprovar l'actualització de preus del contracte de serveis anomenat Servei
d'arrendament i manteniment de tirassos per a la neteja municipal.
Promoció Econòmica
16.- Aprovar l'expedient de contractació per procediment negociat, per la impartició
dels mòduls professionalitzadors del curs d'Auxiliar de mecànica de vehicles
lleugers (PGS), i adjudicar el contracte.
Comerç i Turisme
17.- Adjudicar la concessió administrativa de la plaça d'aparcament número 36 del
Mercat Central.

3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
Esports
18.- Ratificar l'actualització del canon de la concessió del Gimnàs Municipal.
19.- Ratificar el decret d'actualització del canon de la concessió del Club de Tennis
Sabadell
20.- Aprovació de l'actualització del canon de la concessió administrativa de les
Piscines Joan Serra
21.- Aprovar el preu públic del sopar de la 53ª Festa de l'Esport Sabadellenc

4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI
Urbanisme
22.- Aprovar l'informe municipal relatiu a l'Estudi informatiu i estudi d'Impacte ambiental
Millora general. Condicionament de l'autopista C-58:ampliació a tres carrils i
calçades laterals entre els pk 8+300 al 19+600. Tram: Cerdanyola del VallèsTerrassa (clau: EI.AB-02094).
Llicències
23.- Concedir llicències d'obres majors.
24.- Deixar sense efecte la llicència municipal d'activitats núm. 2004LLAC00017.
25.- Denegar la llicència municipal d'activitats núm. 2004LLAC00006.
26.- Denegar la llicència municipal d'activitats núm. 2004LLAC00378.
27.- Denegar la llicència municipal d'activitats núm. 2005LLAC00150.
28.- Concedir llicències mediambientals.
Obres d'equipament

29.- Aprovar l'expedient de contractació per concurs per procediment obert de l'obra
anomenada: Projecte bàsic i d'execució del Pavelló Poliesportiu PAV3 a la zona
Sud.
30.- Aprovar el projecte i l'inici de l'expedient de contractació per procediment negociat
de l'obra: Realització de les obres d'instal·lació de les cambres de refrigeració del
Mercat de la Creu Alta, 2a fase, magatzems núm. 8-42-44.
31.- Aprovar un contracte menor d'obres referent a l'Ampliació de voreres Illa Safareigs
de la Creu Alta.
32.- Aprovar l'aportació municipal a favor del Parc Central de Vallès corresponent a
l'anualitat 2006.
33.- Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l'obra: Projecte executiu de
Rehabilitació del Teatre Principal, segona fase.
34.- Ratificar el decret de 14 d'octubre de 2005
de l'Esport, les subvencions per a la
corresponents a instal·lacions deficitàries
Pavelló Poliesportiu a Can Llong, Pavelló
Poliesportiu a Campoamor.

pel qual es sol·licita al Consell Català
construcció d'equipaments esportius
de la xarxa bàsica i en concret pel
Poliesportiu a Can n'Oriach i Pavelló

5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
Obres Públiques
35.- Aprovar inicialment, amb la consideració d'obra local ordinària, el projecte d'obres
anomenat Projecte d'obres de Rehabilitació de la Urbanització del Barri
d'Espronceda Fase 1, entre Aribau i Aprestadors.
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 d'obres de
rehabilitació de la plaça dels Usatges.
Manteniments de Vía Pública
37.- Resoldre el procediment obert en forma de concurs i declarar-lo desert i aprovar
l'adjudicació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del contracte de
subministrament anomenat Subministrament de carburant als vehicles del parc
mòbil per l'any 2006.
38.- Aprovar el conveni de col·laboració amb CASSA per al manteniment de les fonts
ornamentals i les estacions automàtiques de control d'abocaments a col·lectors
(sicars). per a un període d'un any.
Medi Ambient i Sostenibilitat
39.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i el Consorci de
l'Escola Industrial de Barcelona, per a la realització d'estudis sobre el
desenvolupament del Pla director del Parc Agrari.

6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA
Convivència Intercultural
40.- Aprovar la prorroga del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sabadell,
l'Associació de Veïns de Sant Oleguer- Sol i Padrís, l'Associació Africana de
Sabadell i l'Associació de Gàmbia

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.

