
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA  DE GOVERN  
LOCAL DEL DIA 12/04/2006, 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 PERSONALS    
 
Esports  
 
3.- Rectificar els acords de resolució del procediment negociat per a la contractació 

del servei d'organització i realització del programa d'activitats físiques especials.  
 
Serveis Socials  
 
4.- Prorrogar el contracte d'assistència tècnica per l'assessorament jurídic a l'Equip 

d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA) i als professionals dels Serveis 
Socials d'Atenció Primària.  

 
5.- Prorrogar el conveni de col·laboració subscrit entre la Fundació Inserció 

Desenvolupament Acompanyament (IDEA), per continuar oferint a la població de 
Sabadell un recurs social diürn, donant atenció específica a la infància i 
adolescència en edats compreses entre els 4 i els 14 anys.  

 
Salut  
 
6.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l'entitat PROGAT que regula l'establiment 

i control de colònies de gats a la ciutat per a l'any 2006.  
 
7.- Aprovar la pròrroga per al 2006 del Conveni de col·laboració amb l'entitat 

Actuavallès-ACTUEM, per a la prevenció i sensibilització envers la malaltia del 
VIH-Sida i l'atenció i inserció laboral i social dels malalts.  

 
8.- Aprovar la pròrroga per al 2006 del conveni de col·laboració amb l'entitat Salut 

Mental Sabadell per tal de donar suport als malalts mentals i les seves famílies i 
dur a terme activitats que potencien una millor assistència sanitària, social i 
laboral.  

 
9.- Resoldre l'expedient disciplinari 143/2005 per no disposar de llicència 

administrativa per a la tinença d'animals potencialment perillosos.  
 
10.- Resoldre l'expedient disciplinari 151/2005 per no disposar de llicència 

administrativa per a la tinença d'animals potencialment perillosos.  
 
 
3.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI    
 
Llicències  



 
11.- Denegar la llicència d'obres majors 2004LLMJ00506 del carrer d'Olof Palme, 25.  
 
12.- Denegar la llicència d'obres majors 2005LLMJ00025 del carrer del Doctor Relat, 

25.  
 
13.- Denegar la llicència d'obres majors 2005LLMJ00289 del carrer del Salvador 

Seguí, 5.  
 
14.- Denegar la llicència d'obres majors 2006LLMJ00041 del carrer del Begoña, 11.  
 
15.- Desestimar el recurs de reposició interposat a la llicència d'obres majors 

2005LLMJ00306 del carrer de l'Almudena, 15.  
 
16.- Concedir llicències d'obres majors.  
 
17.- Denegar la llicència municipal d'activitats núm. 2004LLAC00096.  
 
18.- Denegar la llicència municipal d'activitats núm. 2005LLAC00356.  
 
19.- Concedir llicències mediambientals.  
 
 
4.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT    
 
Obres Públiques  
 
20.- 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 de 
rehabilitació de la calçada de la Rambla de Sabadell. 

 
 
5.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 
 
L’Alcalde.  
  


