ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DEL DIA 15/09/2006, 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. 328/06, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona.
4.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 361/06, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona.
5.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 437/06, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona.
6.- Ratificar la interposició de recurs de reposició i recurs extraordinari de revisió
contra els acords del Jurat d'Expropiació de Catalunya, dictats a l'exp. 3018/05.
7.- Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm.
10 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 562/05.
8.- Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10
de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 63/05.
9.- Acusar rebuda de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 1069/03.
10.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 117/04.
11.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 141/05.
12.- Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 108/05.

Gestió de la Informació
13.- Aprovar l'actualització del nomenclàtor de les vies públiques de la Ciutat amb la
incorporació de noves nominacions a l'entorn de la nova urbanització del poligon B
del Pla Parcial de Can Gambús.
Recursos Humans

14.- Nomenar com a funcionaris de carrera a 4 Agents de la Policia Municipal de
l'Ajuntament de Sabadell
Promoció Econòmica
15.- Acceptar les subvencions atorgades pel departament de Treball i Indústria de la
Generalitat de Catalunya per al finançament dels costos derivats de la realització
de 6 estudis sobre el foment del desenvolupament local.
16.- Aprovar l'encàrrec de gestió a Promoció Econòmica de Sabadell SL, per l'execució
de mòduls professionalitzadors, corresponents a 7 cursos de formació ocupacional
a executar durant l'any 2006.
17.- Aprovar l'encàrrec de gestió a Promoció Econòmica de Sabadell SL, per l'execució
de mòduls professionalitzadors, corresponents a 10 cursos de formació
ocupacional a executar durant l'any 2006/2007.
Comerç i Turisme
18.- Aprovar definitivament el plec de clàusules administratives reguladores de
l'expedient administratiu per a la regularització de les concessions administratives
del Mercat de la Creu Alta.

3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
Esports
19.- Aprovar els estats financers de l'explotació auditats corresponents a l'any 2005
presentats per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC)
concessionària de les Piscines Municipals de la Ronda Bellesguard.
Cultura
20.- Aprovar provisionalment la tarifa del preu públic corresponent a la venda del
catàleg de l'exposició Rafael Sala 1891-1927. L'aventura per l'art modern.
21.- Aprovar provisionalment la tarifa del preu públic corresponent a la venda del
catàleg de l'exposició del Museu d'Història de Sabadell La Banda Sona.
22.- Rectificar les assignacions pressupostàries establertes al dictàmen de Junta de
Govern Local 21-07-06 relatiu a l'aprovació de convenis de col·laboració en
activitats d'interés general a subscriure amb empreses i entitats.

4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI
Urbanisme
23.- Aprovar l'expedient de contractació per concurs obert del contracte de consultoria
i assistència tècnica per a la redacció del Projecte Bàsic i d'Execució, de l'Estudi
de Seguretat i Salut i de la direcció d'obra per a l'ampliació del centre cívic de Can
Puiggener de Sabadell

Llicències
24.- Concedir llicències d'obres majors
25.- Denegar la llicència municipal d'activitats núm. 2004LLAC00138
26.- Concedir llicències mediambientals
Patrimoni
27.- Aprovar el conveni interadministratiu per a l'adquisició dels immobles del c. Sant
Joan, núm. 24 i c. Sant Pau, núm. 55, propietat de la Fundació Pública Casa
Caritat , integrada en la Diputació de Barcelona.
Obres d'equipament
28.- Aprovar inicialment el projecte i l'expedient de contractació per concurs obert de
l'obra anomenada: Projecte executiu de la tercera fase per a la restauració del
Despatx Lluch.

5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
Obres Públiques
29.- Ratificar el Decret 6630/2006 del Tinent d'alcalde de l'Àrea de pròrroga del termini
d'execució de l'obra anomenada Projecte de rehabilitació dels porxos de
l'avinguda de la Concòrdia.
30.- Ratificar el Decret 7171/2006 del Tinent d'alcalde de l'Àrea de pròrroga del termini
d'execució de l'obra anomenada Projecte executiu d'obres d'urbanització del barri
de Can Déu, Fase 1.
Medi Ambient i Sostenibilitat
31.- Aprovar l’expedient de contractació i l’inici del procediment obert d’adjudicació en
la forma de concurs de les obres anomenades: Projecte bàsic i d’execució de
restaurant adossat a l’Hostatgeria de la Salut.

6.-ASSUMPTES URGENTS

L’Alcalde.

