
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA  DE GOVERN  
LOCAL DEL DIA 13/10/2006, 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.-   Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 537/06, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona.  
 
4.-   Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 480/06, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona.  
 
5.-   Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 472/06, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona.  
 
6.-   Acusar rebuda de sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 

de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 393/05.  
 
7.-   Comparèixer davant del Jutjat d'Instrucció núm. 3 en les Diligències Prèvies 

núm. 2038/06.  
 
8.-   Comparèixer davant del Jutjat d'Instrucció núm. 5 en les Diligències Prèvies 

núm. 1067/06.  
 
9.-   Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 31/06.  
 
10.-   Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 33/06.  
 
Gestió de la Informació  
 
11.-  Aprovar la pròrroga del contracte de serveis anomenat: Manteniment i atenció a 

les avaries dels equips de microinformàtica i perifèrics del Sistema Informàtic 
Municipal.  

 
Promoció Econòmica  
 
12.-  Aprovar l'expedient de contractació per procediment negociat i adjudicar el servei 

de:  impartició de mòduls formatius i seguiment de pràctiques del curs de 
formació ocupacional  d'Instal·lador/a de sistemes d'energia solar tèrmica.  

 
 
 



 
Comerç i Turisme  
 
13.-  Aprovar l'expedient de contractació per concurs i el plec de clàusules que regirà 

les concessions administratives de les parades i magatzems del Mercat de la 
Creu Alta.  

 
14.- Aprovar l'expedient de contractació per procediment negociat i el plec de 

clàusules del servei per desenvolupar una xarxa de Mercats Municipals per la 
dinamització i la coordinació dels mateixos.  

 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS    
 
Esports  
 
15.- Aprovar l'aportació municipal a la Fundació de l'Esport per a la promoció de 

diversos esports.  
 
Serveis Socials  
 
16.-  Ratificar el Decret núm. 10533/2006, referent a l'actualització de preus i 

modificació de serveis del contracte de servei d'atenció domiciliària dels Serveis 
Socials de l'Ajuntament.  

 
Salut  
 
17.-  Sobreseure expedient disciplinari número 108/2005, per tinença d'animals 

potencialment perillosos  
 
18.-   Imposar sanció per tinença de gos perillós, segons expedient número 18/2006  
 
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI    
 
19.- Aprovar inicialment el projecte d'obres anomenat Projecte bàsic i executiu 

d'urbanització de part del Parc de la Clota a la ciutat de Sabadell.  
 
Urbanisme  
 
20.- Aprovar la pròrroga del termini d'exposició pública del Projecte de Pla especial 

urbanístic del riu Tort (exp.: PE-81)  
 
21.- Estimar parcialment les al·legacions i aprovar definitivament la relació béns i 

drets en l'expedient d'expropiació de la finca situada al carrer de Camarassa i 
carrer de Canelles, núm. 17 afectada com a sistema local de parc veïnal (clau 
d.2) i de sistema local viari (clau a.1). (E-76)  

 
22.- Acceptar la cessió de vial d'una porció de finca situada a la av. de Polinyà, núm. 

26 cantonada amb c. de La Bonasort, núm. 1 (Cv-248)  
 
 
 
 
 



Llicències  
 
23.-   Concedir llicències mediambientals  
 
24.-   Concedir llicències d'obres majors  
 
25.-   Denegar la llicència d'obres majors 2005LLMJ00515.  
 
26.-   Denegar la llicència d'obres majors 2005LLMJ00543.  
 
27.-   Denegar la llicència d'obres majors 2005LLMJ00390.  
 
28.-   Denegar la llicència d'obres majors 2005LLMJ00563.  
 
29.-   Denegar la llicència d'obres majors 2006LLMJ00012.  
 
30.-   Modificar la titularitat de  la llicència d'obres majors 2005LLMJ00300-  
 
31.-   Rectificar la llicència d'obres majors 2003LLMJ00156.  
 
32.-   Rectificar la llicència d'obres majors 2005LLMJ00181.  
 
33.-   Rectificar la llicència d'obres majors 2006LLMJ00007.  
 
Obres d'equipament  
 
34.-   Aprovar l'execució directa per Administració a través de Promoció Econòmica de 

Sabadell dels treballs de pintura interior al CEIP Joanot Alisanda  
 
35.-   Aprovar l'execució directa per Administració a través de Promoció Econòmica de 

Sabadell dels treballs de pintura interior Educació Secundària Escola C. 
Montblanc, 34.  

 
36.-   Aprovar l'execució directa per Administració a través de Promoció Econòmica de 

Sabadell dels treballs de pintura interior al CEIP Sallarès i Plà.  
 
37.-   Aprovar l'execució directa per Administració a través de Promoció Econòmica de 

Sabadell dels treballs de pintura interior al CEIP Pau Casals  
 
Habitatge // Can Llong  
 
38.-  Resoldre el concurs i adjudicar el contracte d'obres anomenat: Projecte d'obres 

d'urbanització del Parc d'Odessa  
 
 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT    
 
Obres Públiques  
 
39.- 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.  

 
 
 



Mobilitat, trànsit i transport  
 
40.- Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Sabadell i les entitats de persones amb 

discapacitat de Sabadell per a l'assessorament a l'Àrea del Territori i Medi 
Ambient per fer de Sabadell una ciutat més accessible. 

 
 
6.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 
 
L’Alcalde.  
 
  


