ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DEL DIA 07/07/2006, 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
Programes Estratègics de ciutat
3.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al programa de
Foment de l'ús i millora de les Tecnologies de la Informació i Comunicació, de
l'any 2006.
Assessoria Jurídica
4.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 304/06, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona.
5.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 355/06, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona.
6.- Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 39/04.
7.- Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 52/04.
8.- Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 68/04.
9.- Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 110/04.
10.- Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 124/05.
Serveis Generals i Compres
11.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat del servei
de recollida i lliurament de la documentació a les dependències municipals
perifèriques, així com el plec de clàusules administratives particulars.

Promoció Econòmica
12.-

Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i l'expedient de
contractació administrativa, per la impartició de mòduls formatius i seguiment de
pràctiques del curs de formació ocupacional de Mecànic de vehicles lleugers, i la
seva adjudicació.

13.-

Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i l'expedient de
contractació administrativa, per la impartició de mòduls formatius i seguiment de
pràctiques del curs de formació ocupacional
de Perruquer/a, i la seva
adjudicació.

14.-

Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i l'expedient de
contractació administrativa, per la impartició de mòduls formatius i seguiment de
pràctiques del curs de formació ocupacional de Xapista pintor de vehicles i la
seva adjudicació..

15.- Aprovar com a contracte menor d'obres els treballs referents a la climatatització
de vàries aules de la instal·lació municipal del Vapor Llonch, així com la seva
adjudicació.
Comerç i Turisme
16.- Aprovar un primer conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona de
Suport a les Polítiques Locals de Mercats Municipals i acceptar la subvenció
econòmica
17.- Aprovar un segon conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona de
Suport a les Polítiques Locals de Comerç Urbà i acceptar les subvencions
econòmiques.

3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
Cultura
18.- Aprovar provisionalment la tarifa del preu públic corresponent a la venda del
número 29 de la revista Arraona.
19.- Aprovar provisionalment la tarifa del preu públic corresponent als tallers nous dels
Museus d'Art Mira qui et mira petit, On són les dones i Sessió contínua.
20.- Aprovar els convenis de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i diferents
entitats amb motiu de diverses activitats culturals de l'any 2006.
21.-

Aprovar l'expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i
tècniques particulars i convocar el concurs públic per adjudicar el contracte dels
serveis auxiliars de gestió dels programes i activitats organitzades pel servei de
Cultura.

22.- Aprovar l'atorgament de subvencions a diverses entitats de la ciutat, així com la
formalització dels convenis.

Serveis Socials
23.- Acceptar la subvenció de la Diputació corresponent al suport als Serveis d'Atenció
Domiciliària de l'Ajuntament de Sabadell.
24.-

Aprovar l'atorgament d'una subvenció al Centre Sòcio Sanitari Albada, en
concepte de col·laboració en el finançament del programa de vacances d'estiu de
la gent gran 2006.

Salut
25.- Imposar una sanció per no tenir llicència municipal per a la tinença d'un gos
potencialment perillós.
Igualtat Dona-Home
26.-

Acceptar la subvenció atorgada per l'Institut Català de les Dones, pel
desenvolupament del pla 2006 del Programa Municipal d'Igualtat Dona-Home.

4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI
Llicències
27.- Concedir llicències d'obres majors.
28.- Rectificar error material a la llicència municipal d'activitats núm. 2003LLAC00472.
29.- Rectificar error material a la llicència municipal d'activitats núm. 2005LLAC00255.
30.- Denegar la llicència municipal d'activitats núm. 2005LLAC00289.
31.- Concedir llicències mediambientals.
Obres d'equipament
32.- Adjudicar per procediment negociat l'obra anomenada: Instal·lació de sistemes de
seguretat anticaiguda als edificis municipals del Vapor Llonch (Promoció
Econòmica i Escola Illa).
33.-

Ratificar el decret de l’Alcalde de 5 de juliol pel qual s’aprova el projecte i
l'expedient de contractació per concurs de l’obra : Reconstrucció de la coberta de
la part central de l'Edifici Consistorial.

5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
Obres Públiques
34.-

Resoldre el procediment negociat i adjudicar el contracte d'obres anomenat
Projecte d'obres de la nova ordenació del carrer de Lucreci.

35.- Declarar desert el concurs per a l'adjudicació del contracte d'obres anomenat
Rehabilitació de la pavimentació del Cementiri Vell, Sector de Santa Eulàlia,

aprovar el desglossament del projecte i aprovar l'expedient de contractació i
l'adjudicació, mitjançant procediment negociat de la Fase A.
Mobilitat, trànsit i transport
36.- Aprovar la previsió de pagament de les despeses provisionals d'inversions
realitzades en el servei de transport urbà corresponents al 2006, dins del marc
establert pel contracte-programa 2001-2009.
Manteniments de Vía Pública
37.- Aprovar inicialment, amb la consideració d'obra local ordinària, el projecte d'obres
anomenat Estabilització estructural del mur del passeig de la Revolució.
38.-

Resoldre el procediment negociat i adjudicar el contracte d'obra anomenat
Ampliació de la vorera del carrer de Lacy, al tram comprès entre la Rambla i el
carrer de Sant Oleguer.

39.- Resoldre el procediment obert en forma de concurs i adjudicar el contracte de
subministrament anomenat Subministrament i instal·lació de jocs infantils a la
plaça d'Ernest Lluch.
40.- Aprovar la modificació tècnica i contractual del contracte de serveis anomenat
Serveis auxiliars i suport a actes i treballs municipals gestionats des del Servei de
Manteniments, Bloc A.
41.- Aprovar inicialment, amb la consideració d'obra local ordinària, el projecte d'obres
anomenat Supressió dels pals de fusta de suport de l'enllumenat públic del barri
de Torre Romeu.

6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA
Educació
42.-

Aprovar el conveni de col·laboració amb el Departament d'Educació de la
Generalitat de Catalunya, per al manteniment de l'Oficina Municipal
d'Escolarització.

Convivència Intercultural
43.- Rectificar l'assignació pressupostària dels acords de la Junta de Govern Local de
16 de juny d'aprovació d'un conveni de col.laboració amb la Diputació de
Barcelona.

7.-ASSUMPTES URGENTS

L’Alcalde.

