ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DEL DIA 12/05/2006, 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
Comunicació
3.-

Aprovar la tarifa de preu públic corresponent a la venda d'un llibre de fotografies
de la ciutat de Sabadell.

Assessoria Jurídica
4.-

Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 211/06-C, davant del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona.

5.-

Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 173/06-B, davant del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona.

6.-

Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm.
10 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 114/05.

7.-

Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 152/03.

8.-

Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 114/05.

9.-

Estimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 92/05.

Gestió de la Informació
10.- Actualització del nomenclàtor de les vies públiques de la ciutat.
11.- Aprovar la subrogació d'adjudicatari al contracte de serveis anomenat:
Manteniment i atenció a les avaries dels equips de microinformàtica i perifèrics
del Sistema Informàtic Municipal.
12.- Ratificar el decret de l'alcalde de data 28 de març de 2006 que aprova el projecte
anomenat Digitalització de la informació.
13.- Ratificar el decret de l'alcalde de data 28 de març de 2006 que aprova la
presentació de la sol·licitud de subvenció al Ministerio de Administraciones
Públicas per al projecte Digitalització de la informació.
14.- Aprovar l'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva de l'edifici
dels Serveis de Salut i Serveis Socials.

Serveis Generals i Compres
15.- Aprovar la subrogació per compra de branca d'activitat, en el contracte de serveis
anomenat: Servei de manteniment i assistència tècnica dels diferents elements
que composen el sistema de control de presència i accés.
16.- Aprovar l'expedient per a la contractació, mitjançant procediment negociat, del
servei de manteniment i assistència tècnica d'un equip multifuncional instal·lat al
Servei d'Obres, i la seva adjudicació.
Promoció Econòmica
17.- Aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació de Comerciants de
Sabadell,
per
impulsar accions conjuntes en l'àmbit del suport al
desenvolupament integral dels treballadors del sector del comerç

3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
Esports
18.- Resoldre el concurs i adjudicar el contracte de realització i organització del
programa d'activitats físiques per a adults.
Cultura
19.- Aprovar l'expedient de contractació, per procediment negociat, per adjudicar el
contracte de serveis l'objecte del qual és la sonorització i il·luminació dels actes
previstos pel Festival 30 nits a Sabadell 2006.
20.- Aprovar provisionalment la tarifa dels preus públics corresponents als tallers
estables de l'Escola d'Art Illa per al curs 2006-2007.
Salut
21.- Aprovar el Conveni Marc de col·laboració entre el Col·legi Oficial d'Infermeria de
Barcelona i l'Ajuntament de Sabadell.
22.- Aprovar el conveni de col·laboració per al 2006 entre l'Ajuntament de Sabadell i
l'Associació Catalana d'Afectats de Fibromialgia (ACAF) per tal de donar suport i
informació a les persones afectades d'aquesta malaltia.
23.- Aprovar l'adhesió a la Xarxa Local de Prevenció de Drogodependències entre
l'Ajuntament de Sabadell i la Diputació de Barcelona.
24.- Aprovar la clàusula addicional tercera del Conveni subscrit entre el Servei Català
de la Salut i l'Ajuntament de SAbadell, referent a l'activitat derivada de la Unitat
de Salut Laboral per a l'any 2006.
25.- Imposar una sanció d'un expedient disciplinari per la tinença d'un gos
potencialment perillós sense llicència administrativa.

4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI

Llicències
26.- Canviar la titularitat de la llicència d'obres majors 2004LLMJ00375 del c. de
Montllor i Pujal, 87.
27.- Denegar la llicència d'obres majors 2005LLMJ00030 del carrer de Bocaccio, 55.
28.- Denegar la llicència d'obres majors 2005LLMJ00072 del carrer d'Elcano, 61.
29.- Denegar la llicència d'obres majors 2005LLMJ00180 del carrer Duero, 11.
30.- Denegar la llicència d'obres majors 2005LLMJ00183 del carrer Cadí, 27.
31.- Concedir llicències d'obres majors.
32.- Deixar sense efecte la llicència municipal d'activitats núm. 2002LVAC00386.
33.- Deixar sense efecte la llicència municipal d'activitats núm. 2004LLAC00124.
34.- Concedir llicències mediambientals,
Obres d'equipament
35.- Aprovar la despesa de l'encàrrec de gestió executat per a la construcció i
adequació interior de la Biblioteca la Serra.
36.- Aprovar l'expedient de contractació per procediment negociat del
Subministrament tres cistelles d'accionament elèctric pel poliesportiu Can
Balsach.
37.- Aprovar un contracte menor d'obres referent als drets d'extensió del
subministrament elèctric per al Poliesportiu Campoamor (PAV-3 sud).
38.- Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l'obra: Projecte bàsic i
d'execució Escola Bressol Espronceda.
39.- Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l'obra: Projecte d'obres de
rehabilitació del Mercat de la Creu Alta.

5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
Obres Públiques
40.- Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l'obra anomenada Projecte
d'obres d'urbanització de la ronda de Santa Maria, entre el passeig de Rubió i
Ors i el carrer de Pérez Moya.
41.- Ratificar el Decret 3182/2006 del Tinent d'alcalde de l'Àrea de data 12 d'abril de
2006, per la recepció inicial i legalització dels serveis de l'obra anomenada
Projecte executiu d'obres d'urbanització del barri de Can Déu, Fase 1.
Manteniments de Vía Pública

42.- Aprovar inicialment el projecte d'obra local ordinària anomenat Ampliació de
vorera i pavimentació del carrer de Lacy al tram comprès entre la Rambla i el
carrer de Sant Oleguer.
43.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment obert en forma de
concurs per establir un acord marc d'homologació de serveis de Manteniment
correctiu de pintura als equipaments municipals.
44.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment obert en forma de
concurs per establir un acord marc d'homologació de serveis de Manteniment
correctiu dels elements de serralleria existents als equipaments municipals.
45.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment obert en forma de
concurs per establir un acord marc d'homologació de serveis de Manteniment
correctiu de les instal·lacions d'electricitat i llauneria dels equipaments
municipals.
46.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment obert en forma de
concurs per establir un acord marc d'homologació de serveis de Manteniment
correctiu de les persianes existents als equipaments municipals.
47.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment obert en forma de
concurs per establir un acord marc d'homologació de serveis de Manteniment
correctiu dels elements de vidreria existents als equipaments municipals.

6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA
Cooperació i Solidaritat
48.- Aprovar l'addenda número 13 al conveni de col·laboració en el camp de la
cooperació internacional subscrit amb la Fundació Sabadell Solidari.

7.-ASSUMPTES URGENTS

L’Alcalde.

