
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DEL DIA 09/12/2005, A 09:15 DEL MATÍ

A) 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.-   Aprovar l'aportació municipal a l'Associació Sabadell Universitat.

4.- Acceptar una subvenció de la Diputació de Barcelona per al foment de l'ús i millora
de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Assessoria Jurídica

5.-   Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial ref. 39/05.

6.-   Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial ref. 79/05.

Gestió de la Informació

7.-  Aprovar l'expedient de contractació mitjançant procediment negociat, del contracte
anomenat: Implementació de l'ampliació de l'aplicació de gestió de manteniments
en l'àrea de Territori i Medi Ambient, així com la seva adjudicació.

Serveis Generals i Compres

8.- Aprovar l'expedient de contractació del subministrament d'equips informàtics
destinats a la creació de dos espais d'Internet així com el plec de clàusules
administratives particulars.

9.- Aprovar la pròrroga dels contracte per a la prestació del servei de neteja
d'equipaments municipals diversos Grup II.

10.- Aprovar la pròrroga dels contracte per a la prestació del servei de neteja
d'equipaments municipals socioculturals Grup III.

11.- Aprovar la pròrroga dels contracte per a la prestació del servei de neteja
d'equipaments municipals educatius Grup IV.

12.- Aprovar la pròrroga dels contracte per a la prestació del servei de neteja
d'equipaments municipals educatius Grup V.



13.- Aprovar la pròrroga dels contracte per a la prestació del servei de neteja
d'equipaments municipals educatius Grup VI.

Promoció Econòmica

14.- Aprovar l'expedient de contractació, per concurs obert, de consultoria i  assistència
per a l'Elaboració d'un estudi diagnosi sobre la Visió Estratègica pel cluster tèxtil
de Sabadell i Terrassa.

15.- Acceptar la subvenció concedida pel Ministeri d'administracions públiques,
provinent del Fons Social Europeu, objectiu 3, anualitats 2005-2006, pel
finançament de 3 projectes municipals de foment de l'ocupació.

3.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI

Llicències

16.-  Llicències d'obres majors.

17.-  Llicències mediambientals.

Patrimoni

18.- Posar a disposició del Servei català de la Salut un solar municipal situat al c. Pau
Claris, 135 i a la ctra. de Molins de Rei de Sabadell, amb destí a la construcció del
futur CAP Gràcia.

19.- Resoldre l'expedient de contractació per procediment negociat de la concessió de
domini públic de les plantes d'aparcament situades al subsòl del complex
cinematogràfic Saló Imperial, convocat per la Junta de Govern Local de data  2 de
setembre de 2005.

20.- Sol·licitar la desafectació prèvia d'us escolar al Dep. d'Educació de la Generalitat
de Catalunya per recuperar la possessió de part del pati de l'immoble del c. Sant
Pau, núm. 34-36.

Obres d'equipament

21.- Aprovar un contracte menor d'assistència tècnica i consultoria referent als treballs
consistents en la col·laboració amb l'equip tècnic municipal en la redacció de
projectes i seguiment d'execució d'obres.

22.- Aprovar un contracte menor d'assistència tècnica i consultoria referent als treballs
consistents en la col·laboració amb l'equip tècnic municipal en la redacció de
projectes i seguiment d'execució d'obres.

23.- Aprovar l'ampliació del contracte d'obres anomenat: Rehabilitació dels Safareigs
de la Creu Alta, 2a fase.



4.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT

Manteniments de Vía Pública

24.- Aprovar l'expedient de contractació i adjudicar mitjançant procediment negociat el
contracte d'obres anomenat Eliminació de parterres al carrer de Brutau.

25.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obra anomenat remodelació de l'espai
públic del carrer Tirant lo Blanc

Recollida i Tractament de Residus sòlids Urbans i Neteja viària

26.- Aprovar la prorroga de la vigència del conveni de col·laboració amb l' l'Entitat
Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (EMSHTR) i el
Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVO), per a la seva derivació temporal
a l'Ecoparc 2 de la fracció orgànica dels residus municipals que es tracta a la
planta de compostatge de Can Barba

5.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA

Convivència Intercultural

27.-  Aprovar l'atorgament d'una subvenció a favor de  l'Associació Sabadell Universitat
per a la realització del seminari de Ciutadania i Immigració: Polítiques d'inclusió i
polítiques d'acomodació de l'any 2005

6.-ASSUMPTES URGENTS


