ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DEL DIA 09/06/2006, 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.-

Interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia
de Madrid, contra Resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda.

4.-

Interposar recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, contra Resolució del Jurat d'Expropiació de Catalunya.

5.-

Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 127/05.

6.-

Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 9/06.

Gestió de la Informació
7.-

Aprovar la pròrroga del contracte de serveis : Manteniment i atenció a les avaries
dels equips de microinformàtica i perifèrics del Sistema Informàtic Municipal.

Recursos Humans
8.-

Aprovar el Pla d'Autoprotecció de l'edifici municipal Narcís Giralt, situat al carrer
Narcís Giralt, número 74-76.

Promoció Econòmica
9.-

Aprovar l'encàrrec de gestió a l'empresa municipal Promoció Econòmica de
Sabadell SL, per a l'execució del Projecte integral de formació per dones dins
l'àmbit dels serveis a les persones: Cuina de col·lectivitats, aprovat pel Ministeri
d'Administracions Públiques i cofinançat pel FSE

10.- Aprovar l'encàrrec de gestió a l'empresa municipal Promoció Econòmica de
Sabadell SL, per a l'execució del Pla d'actuació integral per dones: Qualificació
professional d'auxiliars de geriatria cap a la inserció laboral, aprovat pel Ministeri
d'Administracions Públiques i cofinançat pel FSE.
11.- Aprovar l'encàrrec de gestió a l'empresa municipal Promoció Econòmica de
Sabadell SL, per a l'execució del Projecte integral de formació de tècnics/ques
d'ocupació especialistes en col·lectius especials amb dificultats d'inserció social i
laboral, aprovat pel Ministeri d'Administracions Públiques i cofinançat pel FSE.

3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
Cultura
12.- Aprovar l'expedient de contractació, per concurs obert del contracte de serveis
del lloguer, muntatge, desmuntatge i transport de les infraestructures necessàries
pels actes de la Festa Major de Sabadell 2006.
13.- Aprovar la tarifa del preu públic corresponent al catàleg de l'exposició del Museu
d'Història Més enllà del riu: Torre-romeu, el Poblenou, el Raval d'Amàlia..., editat
per l'OAMA.
Relacions Exteriors
14.- Aprovar el conveni amb la Diputació de Barcelona i el Casal d'Europa de
Sabadell per a la regulació de les relacions de col·laboració en aquelles activitats
d'informació i sensibilització sobre la U.E. destinades a la ciutadania i als
col·lectius de Sabadell.

4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI
Llicències
15.- Estimar el recurs de reposició contra la condició especial de la llicència la llicència
d'obres majors 2004LLMJ00148 del carrer d'Estrasburg, 64-72 i c. de
Sarajevo102-120.
16.- Canviar la titularitat de la llicència d'obres majors 2005LLMJ00321 del carrer dels
Comtes, 62.
17.- Concedir llicències d'obres majors.
18.- Estimar recurs la llicència municipal d'activitats núm. 2004LLAC00161.
19.- Estimar recurs la llicència municipal d'activitats núm.2004LLAC00234.
20.- Estimar recurs la llicència municipal d'activitats núm.2004LLAC00317.
21.- Concedir llicències mediambientals.
Patrimoni
22.- Iniciar l'expedient de recuperació d'ofici de l'habitatge municipal situat al c.
Serralada, 117.
Obres d'equipament
23.- Aprovar inicialment el projecte i l'expedient de contractació per concurs obert de
l'obra: Condicionament de talussos i graderia al Camp de futbol A de Can Rull.
24.- Aprovar el projecte i l'expedient de contractació per procediment negociat de
l'obra: Treballs complementaris per l'obra de l'Espai Polivalent del Parc del Nord.

25.- Aprovar l'expedient de contractació per procediment negociat i adjudicar el
contracte d'assistència tècnica per a la direcció de les obres, en col·laboració
amb els serveis tècnics municipals, del Projecte executiu Escola Bressol a Can
Llong i la coordinació, en fase d'execució d'obra, dels treballs de seguretat i
salut.
26.- Adjudicar per procediment negociat el contracte d'assistència tècnica relatiu a la
contractació d'un tècnic col·laborador delineant per a la col·laboració en la
redacció de projectes i execució d'obres d'equipaments municipals.

5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
Obres Públiques
27.- Aprovar la modificació del pressupost de les obres del projecte d'obres
d'urbanització del carrer de Sant Maties entre el carrer de Montllor i Pujal i
l'avinguda Onze de setembre, executades per l'administració.
28.- Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l'obra anomenada Projecte
executiu d'urbanització del Parc del Nord, Fase 3.
Manteniments de Vía Pública
29.- Aprovar la modificació tècnica i contractual, així com la pròrroga del període de
vigència amb la corresponent actualització de preus, del contracte de servei
anomenat Manteniment preventiu dels elements que componen les cobertes dels
equipaments municipals.
30.- Aprovar la liquidació del contracte d'obres anomenat Reparació i reforç del ferm
dels carrers de Salvador Espriu i Manuel de Pedrolo.
31.- Resoldre el procediment negociat i adjudicar el contracte de serveis anomenat
Remodelació de l'enllumenat de la zona antiga del Cementiri.

6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA
Relacions Ciutadanes
32.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i l'Organisme
Autònom Flor de Maig de la Diputació de Barcelona, per al desenvolupament del
Pla Integral de Participació Ciutadana.
Convivència Intercultural
33.- Prorrogar el conveni entre l'Ajuntament i l'Il.lustre Col.legi d'Advocats de
Sabadell, en matèria d'assistència a víctimes d'agressions racistes i aprovar
l'actualització de l'aportació econòmica
34.- Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona, de suport econòmic a la 5a
Festa de la Diversitat de Sabadell

7.-ASSUMPTES URGENTS

L’Alcalde.

