ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DEL DIA 10/11/2006, A 09:15 DEL MATÍ
PART RESOLUTIVA
1.-ALCALDIA
1.- Aprovar l'acta anterior
2.- Despaitx oficial, comunicacions i informacions diverses

2.-ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA
Gabinet d'Alcaldia
3.- Aprovar l'aportació municipal a l'Associació de Municipis amb Transport Urbà
(AMTU), per a l'any 2006.
4.- Aprovar l'aportació econòmica a la Fundació Privada Abadia de Montserrat, 2025,
per a l'any 2006.
Assessoria Jurídica
5.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 530/06, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona.
6.- Acusar rebuda d'interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2
de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 173/06.
7.- Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 20/05.
8.- Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 52/06.
9.- Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 53/06.
Gestió de la Informació
10.- Resoldre el concurs i adjudicar el contracte de serveis anomenat: Manteniment i
atenció a les avaries dels equips de microinformàtica i perifèrics del sistema
informàtic municipal.

Promoció Econòmica
11.- Acceptar la subvenció atorgada pel Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya per a la realització d'una campanya sobre l'Esperit Emprenedor
Autònom. Xarxa Impulsem.
12.- Aprovar l'expedient de contractació, pel procediment negociat, del contracte de
consultoria i assistència consistent en la realització de la campanya sobre l'Esperit
Emprenedor Autònom. Xarxa Impulsem.

3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
Esports
13.- Aprovar el contracte menor d'obres de pintura de la coberta del Polisportiu de Cal
Balsach.
14.- Aprovar l'actualització del canon a satisfer pels concessionaris del servei de bar de
diverses instal·lacions esportives per a la temporada 2006-2007.
Cultura
15.- Aprovar l'expedient de contractació per concurs obert del contracte de concessió
administrativa per a la gestió de l'explotació del servei de bar-restaurant del Teatre
Principal.
16.- Aprovar l'expedient de contractació per concurs obert del contracte dels serveis
consistents en la realització de les Cavalcades de Reis 2007 i 2008.
17.- Aprovar un conveni de col·laboració mab la entitat Autònoma de Difusió Cultural
pel programa d'activitats 2006-2007 del Centre de Producció i Creació Artística de
l'Estruch.
Serveis Socials
18.- Aprovar l'expedient de contractació, per concurs obert del contracte de serveis :
programa de vacances per a la gent gran.
19.- Aprovar l'ANNEX 2 corresponent al desenvolupament i finançament del SERVEI
DE TRANSPORT ADAPTAT, el qual forma part del conveni de cooperació
interadministrativa amb el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de
Catalunya.
Salut
20.- Ampliar l'aportació municipal de 2006 segons el conveni subscrit amb ACTUEMActuavallès per al finançament de les seves activitats.
21.- Ampliar l'aportació municipal de 2006 segons el conveni subscrit amb l'entitat
Salut Mental Sabadell per tal de donar suport als malalts mentals i les seves
families i dur a terme activitats que potencien una millor assistència sanitària,
social i laboral.

4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI
Llicències
22.- Concedir llicències d'obres majors
23.- Modificar la llicència municipal d'activitats núm. 2003LLAC00058
24.- Rectificar la llicència d'activitats núm. 2005LLAC00110

25.- Desestimar el recurs de reposició a la llicència d'activitats 2005LLAC00252
26.- Rectificar la llicència d'activitats núm. 2005LLAC00468
27.- Concedir llicències mediambientals
Patrimoni
28.- Declarar béns no utilitzables uns equips informàtics i aprovar el destí final de part
d'aquest béns, els quals poden ésser objecte d' utilització per part d'entitats
associatives.
29.- Aprovar l'adscripció de la nau de l'antiga Fabrica Molins, situada al c. Martí l'Humà
de propietat municipal a favor de l'empresa pública Promoció Econòmica de
Sabadell, S.L (P.E.S., SL). (Exp1.2.a/1.188)
Obres d'equipament
30.- Resoldre el concurs i adjudicar el contracte de subministrament de mobiliari per
l'Escola Bressol Arraona.
31.- Aprovar inicialment el projecte i l'inici de licitació per concurs obert de l'obra
anomenada: Projecte bàsic i d'execució de la Biblioteca del Sector Sud.
Habitatge // Can Llong
32.- Declarar desert el concurs i aprovar el procediment negociat relatiu al Projecte
modificat d'obres d'urbanització del carrer Budapest, entre avinguda Estrasburg,
carrer Praga i carrer Nord.

5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
Obres Públiques
33.- Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l'obra anomenada Projecte
d'obres de rehabilitació de la urbanització dels carrers de Góngora i d'Homer,
Fase 1.
Mobilitat, trànsit i transport
34.- Aprovar la liquidació econòmica de la inversió corresponent al 2006 relativa a
l'adquisició de cinc nous autobusos, dins del marc del contracte-programa de les
inversions en el servei de transport urbà.
35.- Acceptar l'ajut atorgat pel Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en virtut del
conveni de col·laboració subscrit amb l'IMSERSO i la Fundación ONCE per a la
cooperació i integració social de persones amb discapacitat, per a la realització
d'un projecte d'accessiblitat en el transport per autotaxi.
Manteniments de Vía Pública
36.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Reparació de defectes
de les instal·lacions elèctriques del CEIP Miguel Carreras.

37.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Cobriment d'una part del
pati de la Regidoria Igualtat Dona-Home.
38.- Aprovar el conveni amb l'Ajuntament de Barberà del Vallès, annex al conveni entre
l'Agència Catalana de l'Aigua i els ajuntaments de Sabadell, de Barberà del Vallès
i de Badia del Vallès per a la promoció, redacció, execució i manteniment de les
obres corresponents a l'actuació anomenada Millora hidràulica del torrent dels
Gorgs a Sabadell, Barberà del Vallès i Badia del Vallès.
39.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Construcció i
arranjament de botxes en l'espai públic del carrer de Pau Abad.
Recollida i Tractament de Residus sòlids Urbans i Neteja viària
40.- Aprovar l'ampliació del cost previst del conveni subscrit amb l'entitat CIPO, SCCL
per tal de dur a terme les tasques de recollida de mobles i estris vells abandonats
a la via pública, així com la recollida d'oli vegetal als mercats municipals en els
sectors definits pels serveis tècnics municipals.
Medi Ambient i Sostenibilitat
41.- Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Sabadell i el Parc Central del Vallès per
al desenvolupament d'activitats d'educació ambiental urbana.
42.- Sol·licitar una subvenció a l'Agència Catalana de l'Aigua per al desenvolupament
del projecte de Millora de l'espai fluvial entre la desembocadura del riu Tort fins
l'emissari del Molí Torrella al riu Ripoll.
43.- Sol·licitar una subvenció a l'Agència Catalana de l'Aigua per al desenvolupament
del projecte de Restauració dels marges del torrent de Colobrers a l'aiguabarreig
del riu Ripoll.

6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA
Cooperació i Solidaritat
44.- Aprovar el conveni de col.laboració amb l'Alcaldia de Matagalpa de forma conjunta
amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental.

7.-ASSUMPTES URGENTS

L’Alcalde.

