
 
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA  DE GOVERN  
LOCAL DEL DIA 14/07/2006, 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    
 
Assessoria Jurídica  
 
3.-   Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 418/06, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona.  
 
4.-   Acusar rebuda d'interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

13 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 88/06.  
 
5.-   Comparèixer davant del Jutjat a fi d'exercitar accions civils en reclamació de 

danys (ref. 69/06).  
 
6.-   Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 52/05.  
 
7.-   Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 86/05.  
 
8.-   Estimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 22/05.  
 
Gestió de la Informació  
 
9.-  Aprovar l'expedient de contractació de serveis i inici de procediment obert 

mitjançant concurs anomenat: Manteniment i atenció a les avaries dels equips de 
microinformàtica i perifèrics del sistema informàtic municipal.  

 
Recursos Humans  
 
10.-  Aprovar les avaluacions de riscos i la planificació de l'activitat preventiva dels 

diferents llocs de treball dels Centres d'Atenció Primària de Serveis Socials  i dels 
llocs de treball dels Conserges d'Educació.  

 
11.- Aprovar les avaluacions de riscos i la planificació de l'activitat preventiva dels 

equipaments següents: Cementiri (ctra. antiga de Caldes, 5) i Cuines d'Educació 
(Rda. Santa Maria, 95 i Juvenal, 1).  

 
12.-  Aprovar les avaluacions de riscos i la planificació de l'activitat preventiva dels 

equipaments següents: Oficines de Comerç i Consum (c. del Sol, 1), Mercat dels 
Merinals (c. d'Irlanda, 2), Mercat de Campoamor (c. Reis Catòlics, 4), Mercat de 
Torre Romeu (c. Anoia, 10) i Mercat Creu Alta (c. Pirineus, 2).  

 
13.-   Aprovar el Pla d'Autoprotecció del Centre Cívic de Can Rull (c. Sant Isidor, 51).  



 
Promoció Econòmica  
 
14.-  Aprovar un conveni de cooperació educativa entre l el Centre d'Estudis 

Demogràfics de la UAB per a la realització de lpràctiques professionals.  
 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS    
 
Cultura  
 
15.-  Procedir a declarar extingida la renda vitalícia al Sr. Manuel Perdiguer Villanueva 

pels serveis prestats de col·laborador del TM La Farándula.  
 
16.- Acceptar les subvencions de la Diputació de Barcelona per al suport a les 

polítiques locals de Cultura i Proximitat.  
 
17.- Acceptar una subvenció de la Generalitat de Catalunya per a la realització 

d'activitats de foment de la pau i de la cultura de la pau.  
 
18.- Acceptar  les subvencions de la Diputació de Barcelona per al suport als 

programes de difusió artística: 30 Nits i suport a la creació amateur.  
 
19.-  Aprovar els convenis de col·laboració amb diferents entitats i empreses amb 

motiu de la Festa Major de l'any 2006.  
 
20.-  Adjudicar per procediment negociat el contracte de serveis l'objecte del qual és el 

lloguer, muntatge, desmuntatge i transport de les infrastructures necessàries per 
a la realització dels actes previstos per a la Festa Major de Sabadell 2006.  

 
Serveis Socials  
 
21.-  Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona  per a projectes de 

creixement dels Serveis Socials d'Atenció Domiciliària-Temps de criança, en el 
marc de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. Any 2006.  

 
Salut  
 
22.-  Aprovar una addenda econòmica al conveni marc de col.laboració amb la 

Diputació de Barcelona en matèria de salut pública.  
 
Igualtat Dona-Home  
 
23.- Aprovar l'adhesió  al Programa d'Agents Locals d'Igualtat del Servei de Promoció 

de Polítiques d'Igualtat de la Diputació de Barcelona.  
 
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI    
 
Llicències  
 
24.- Denegar la llicència d'obres majors 2005LLMJ00407 del carrer de Johann 

Sebastian Bach, 40.  
 



25.-  Denegar la llicència d'obres majors 2005LLMJ00421 del carrer d'Antoni Cusidó, 
87.  

 
26.-  Denegar la llicència d'obres majors 2005LLMJ00557 del passeig de Rubió i Ors, 

56.  
 
27.-  Concedir llicències d'obres majors.  
 
28.-  Desestimar recurs de reposició a la llicència d'activitats núm. 2003LLAC00173.  
 
29.-  Denegar la llicència municipal d'activitats núm.  2003LLAC00507.  
 
30.-  Concedir llicències mediambientals.  
 
Obres d'equipament  
 
31.- Resoldre el procediment obert en forma de concurs i adjudicar el contracte 

d'obres :  Projecte bàsic i d'execució del Pavelló Poliesportiu PAV-3 a la zona 
nord de Sabadell.  

 
Habitatge // Can Llong  
 
32.- Aprovar el projecte i l'inici del procediment obert en forma concurs de l'obra: 

Urbanització del Parc d'Odessa.  
 
 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT    
 
Obres Públiques  
 
33.-  Aprovar inicialment el projecte d'obres referent a la rehabilitació de la urbanització 

de la plaça dels Merinals.  
 
34.-  Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment obert en forma de 

concurs per a l'adjudicació del contracte de les d'obres d'urbanització del carrer 
de Quebec, entre el carrer de Mèxic i la carretera de Terrassa.  

 
35.-  Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l'obra anomenada Projecte de 

rehabilitació de la urbanització del barri de La Roureda, carrer de Tosses i plaça 
Llívia.  

 
Manteniments de Vía Pública  
 
36.-  Resoldre el procediment obert en forma de concurs i adjudicar el contracte de 

consultoria i assistència referent a  la coordinació en matèria de seguretat i salut 
en obres i dels serveis de coordinació en activitat empresarial.  

 
37.-  Ratificar el Decret 8021/2006 del Tinent d'alcalde de l'Àrea de Territori i Medi 

Ambient de data 29 de juny de 2006, pel qual es va aprovar la resolució del 
procediment obert en forma de concurs per a l'homologació de serveis de 
Manteniment correctiu de pintura als equipaments municipals.  

 
38.-  Ratificar el Decret 8024/2006 del Tinent d'alcalde de l'Àrea de Territori i Medi 

Ambient de data 29 de juny de 2006, pel qual es va aprovar la resolució del 
procediment obert en forma de concurs per a l'homologació de serveis de 



Manteniment correctiu dels elements de serralleria existents als equipaments 
municipals.  

 
39.-  Ratificar el Decret 8027/2006 del Tinent d'alcalde de l'Àrea de Territori i Medi 

Ambient de data 29 de juny de 2006, pel qual es va aprovar la resolució del 
procediment obert en forma de concurs per a l'homologació de serveis de 
Manteniment correctiu de les instal·lacions d'electricitat i llauneria dels 
equipaments municipals.  

 
40.-  Ratificar el Decret 8025/2006 del Tinent d'alcalde de l'Àrea de Territori i Medi 

Ambient de data 29 de juny de 2006, pel qual es va aprovar la resolució del 
procediment obert en forma de concurs per a l'homologació de serveis de 
Manteniment correctiu de les persianes existents als equipaments municipals.  

 
41.-  Ratificar el Decret 8026/2006 del Tinent d'alcalde de l'Àrea de Territori i Medi 

Ambient de data 29 de juny de 2006, pel qual es va aprovar la resolució del 
procediment obert en forma de concurs per a l'homologació de serveis de 
Manteniment correctiu dels elements de vidreria existents als equipaments 
municipals.  

 
42.-  Resoldre el procediment obert en forma de concurs per a l'homologació de 

serveis de manteniment correctiu dels elements de fusteria existents als 
equipaments municipals.  

 
43.- Aprovar la modificació tècnica i contractual del contracte de serveis anomenat 

Manteniment i conservació de les places i espais verds de la ciutat de Sabadell, 
Sector 1.  

 
44.-  Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment obert en forma de 

concurs per a l'adjudicació del contracte d'obres referent a la supressió dels pals 
de fusta de suport de l'enllumenat públic del barri de Torre Romeu.  

 
Recollida i Tractament de Residus sòlids Urbans i N eteja viària  
 
45.-  Sol·licitar un l'ajut al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 

de Catalunya per a la Implantació de deixalleries i altres equipaments per a la 
recollida selectiva i valorització dels residus municipals.  

 
 
6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA    
 
Educació  
 
46.-  Aprovar l'atorgament de subvencions complementàries als casals d'estiu 2006, a 

diverses entitats.  
 
Relacions Ciutadanes  
 
47.-  Acceptar una subvenció de la Generalitat de Catalunya destinada al projecte Pla 

Integral de Participació Ciutadana. 
 
7.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 
L’Alcalde.  


