ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DEL DIA 16/06/2006, 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. 341/06, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona.

4.-

Acusar rebuda de sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 1016/02.

5.-

Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 11 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 691/05-C.

6.-

Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 40/04.

7.-

Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 105/05.

Gestió de la Informació
8.-

Aprovar l'expedient de contractació per concurs obert, del contracte de
consultoria i assistència per a la realització de la cartografia corporativa
mitjançant la restitució d'un vol fotogramètric.

Recursos Humans
9.-

Aprovar l'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva dels edificis
municipals:

·

Escola Municipal de Música/Conservatori de Grau Mitjà, situat a la plaça de Jean
Piaget, 1.
Teatre Municipal La Faràndula, situat al carrer Alfons XIII, 33.
Ca l'Estruch, situat al carrer de Sant Isidre, 140.
Edifici Ateneu, situat a la Plaça de Sant Roc, 14.
Escola Municipal d'Art Illa, situat a la carretera de Barcelona, 208.
Biblioteca Can Deu, situat al carrer Portal de la Floresta, 20.

·
·
·
·
·

10.- Aprovar l'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva de l'edifici
municipal Plaça del Gas, (CASD, Laboratori) situat a la plaça del Gas, 2 i de
l'edifici municipal Casa Grau, situat al carrer Joan Maragarall, 3.
11.- Aprovar el Pla d'Autoprotecció de l'edifici municipal Casal Pere Quart, situat a la
Rambla, número 69.

Comerç i Turisme
12.- Iniciar l'expedient administratiu per la regularització de les concessions del Mercat
de la Creu Alta i aprovar el plec de clàusules per a l'adjudicació de les noves
concessions, mitjançant procediment negociat.
13.- Aprovar el Conveni de col.laboració amb el Consorci per a la Normalització
Lingüística així com l'aportació econòmica.
14.- Aprovar la pròrroga del Conveni de col.laboració amb la Diputació de Barcelona
del programa Suport als Municipis a les tasques de seguiment integral de les
activitats comercials i acceptar la subvenció.

3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
Cultura
15.- Aprovar l'atorgament de subvencions a diverses entitats culturals.
Serveis Socials
16.- Aprovar una nova addenda al Conveni Marc de col·laboració amb l'Assemblea
Comarcal de la Creu Roja a Sabadell-Vallès Sud.
17.- Ratificar el decret 6769 de 12 de juny pel qual s'estimen unes al.legacions i
modificar el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació
dels serveis d'atenció domiciliària dels serveis socials de l'Ajuntament de
Sabadell.
Igualtat Dona-Home
18.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en concepte de
suport a les polítiques locals d'igualtat d'oportunitats Dona-Home

4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI
Llicències
19.- Concedir llicències d'obres majors.
20.- Denegar la llicència municipal d'activitats núm. 2003LLAC00416.
21.- Denegar la llicència municipal d'activitats núm. 2005LLAC00054.
22.- Deixar sense efecte l'acord segon de la llicència municipal d'activitats núm.
2004LLAC00180.
23.- Estimar recurs la llicència municipal d'activitats núm. 2004LLAC00301.
24.- Concedir llicències mediambientals.
Obres d'equipament

25.- Resoldre el concurs i adjudicar el contracte de les obres pel desmuntatge i
muntatge teló talla focs del Teatre Municipal la Faràndula.
26.- Aprovar el projecte i l'expedient de contractació per procediment negociat de
l'obra: Instal·lació de sistemes de seguretat anticaiguda als edificis municipals del
Vapor Llonch (Promoció Econòmica i Escola Illa).
27.- Aprovar la despesa efectiva de l'encàrrec de gestió per a la remodelació i
equipament del consultori mèdic local del Poble Nou.

5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
Obres Públiques
28.- Resoldre el concurs i adjudicar el contracte d'obra anomenat Projecte de
rehabilitació de la calçada de la Rambla.
29.- Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l'obra anomenada Projecte
d'obres d'urbanització del barri de Can Déu, Fase 1.
30.- Aprovar inicialment, amb la consideració d'obra local ordinària, el projecte d'obres
anomenat Projecte d'obres d'urbanització de la Plaça Pau Trullà.
Manteniments de Vía Pública
31.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obra anomenat Implantació de sistema
de telegestió a la instal·lació de calefacció del CEIP Miquel Martí i Pol.
32.- Deixar sense efectes la relació d'acords adoptat per aquest Junta de Govern
Local del passat 19 de maig de 2006, i aprovar novament l'expedient de
contractació i l'adjudicació, mitjançant procediment negociat, del contracte de
subministrament anomenat Adquisició de material de logística .
33.- Aprovar la pròrroga del conveni subscrit entre l'Ajuntament de Sabadell i la
Companyia d'Aigües de Sabadell relatiu a pagaments i cooperació en matèries
d'interès comú, amb les modificacions que s'incorporen al mateix com annex
núm. 1.
34.- Aprovar la pròrroga del conveni subscrit entre l'Ajuntament de Sabadell i la
companyia de serveis Endesa Distribución Eléctrica, SLU relatiu a pagaments i
cooperació en matèries d'interès comú, amb les modificacions que s'incorporen
al mateix com annex núm. 1.

6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA
Educació
35.- Aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern Local del 15.07.05,
relatiu a l'aportació municipal a l'Escola Bressol La Romànica, curs 2005-2006.
36.- Aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern Local del 15.07.05, relatiu
a l'aportació municipal a l'Escola Bressol Joan Montllor, curs 2005-2006.

37.- Aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern Local del 15.07.05, relatiu
a l'aportació municipal a l'Escola Bressol Calvet d'Estrella, curs 2005-2006.
Convivència Intercultural
38.- Aprovar el conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i la Diputació
de Barcelona, per a impulsar el programa de serveis de mediació ciutadana.
Cooperació i Solidaritat
39.- Aprovar l'aportació econòmica i el conveni de col.laboració amb l'Associació
Sabadell Acull Infants Saharauís, per tal de col.laborar en les vacances de Pau
de 2006 dins de la realització de les colònies per a infants saharauís.

7.-ASSUMPTES URGENTS

L’Alcalde.

