ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DEL DIA 17/03/2006, 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. 44/06-E, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona.
4.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 88/06-A, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona.
5.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 102/06-2A, davant del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona.
6.- Acusar rebuda d'interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6
de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 564/05-D.
7.- Acusar rebuda de sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de
Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 213/04-N.
8.- Comparèixer davant del Jutjat d'Instrucció núm. 2 en les Diligències Prèvies núm.
1034/01.
9.- Assabentar-se de la sentència recaiguda en les diligències obertes per un accident
ocorregut en el cementiri municipal.
Recursos Humans
10.- Aprovar les avaluacions de riscos i la planificació de l'activitat preventiva dels
Centres Cívics: Torre Romeu, Poble Nou, Creu Barberà, Gràcia, Can Rull,
Concòrdia, Ca n'Oriac, Can Puiggener, Sant Oleguer.
11.- Aprovar les avaluacions de riscos i la planificació de l'activitat preventiva de
l'equipament Polisportiu Arraona Merinals.
12.- Aprovar el pla d'autoprotecció del Pavelló municipal d'Esports.
13.- Aprovar el pla d'autoprotecció de la Biblioteca Vapor Badia.
14.- Resoldre la sol.licitud de compatibilitat d'un funcionari municipal
15.- Resoldre la sol.licitud de compatibilitat d'un funcionari municipal.

3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
Esports
16.- Aprovar l'inici de l'expedient de contractació del subministrament de productes
químics per a les piscines municipals mitjançant concurs obert
Salut
17.- Imposar una sanció a l'expedient disciplinari 153/2005 sobre tinença d'animals
potencialment perillosos
18.- Imposar una sanció a l'expedient disciplinari 152/2005 sobre la tinença d'animals
potencialment perillosos.
19.- Imposar una sanció a l'expedient disciplinari 150/2005 sobre la tinença d'animals
potencialment perillosos.
20.- Imposar una sanció a l'expedient disciplinari 149/2005 sobre la tinença d'animals
potencialment perillosos.
21.- Imposar una sanció a l'expedient disciplinari 147/2005 sobre la tinença d'animals
potencialment perillosos.
22.- Imposar una sanció a l'expedient disciplinari 146/2005 sobre la tinença d'animals
potencialment perillosos.
23.- Imposar una sanció a l'expedient disciplinari 145/2005 sobre la tinença d'animals
potencialment perillosos.
Joventut
24.- Resoldre el procediment negociat per a la contractació de la consultoria i
assistència corresponent al servei d'edició de la Guia Jove de Sabadell.
25.- Aprovar l'expedient de contractació per a l'adjudicació del contracte de serveis per
a la gestió de l'espai jove de Can Rull i la dinamització de la xarxa d'espais joves
de Sabadell per concurs obert.

4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI
Llicències
26.- Denegar llicència d'obres majors 2005LLMJ00210 del carrer de Turina, 30.
27.- Denegar llicència d'obres majors 2005LLMJ00234 del carrer de Moianès, 3
28.- Desestimar el recurs de reposició interposat a la llicència 2005LLMJ00286 del
Camí de Bonvilar, 70
29.- Rectificar l'error material de la llicència 2005LLMJ00087 del carrer d'Homer, 4345.

30.- Rectificar l'error material de la llicència 2005LLMJ00100 del carrer de Papa Pius
XI, 136.
31.- Concedir llicències d'obres majors.
32.- Concedir Llicències mediambientals
Obres d'equipament
33.- Resoldre i adjudicar el procediment negociat del contracte de l'obra anomenada:
Condicionament i ampliació instal·lacions Safareigs Creu Alta per a Biblioteca
34.- Aprovar els expedients de contractació per procediment negociat dels contractes
d'assistència tècnica de dos col·laboradors arquitectes superiors per al Servei
d'Obres d'Equipaments
35.- Aprovar un contracte menor d'obres referent a la Reforma de la Sala Relacional i
espai internet al Centre Cívic de la Concòrdia.
36.- Aprovar un contracte menor d'obres referent a la Redistribució de l'espai Can Deu
per adequar a normativa accessibilitat.
37.- Ratificar el decret de l'Alcalde pel qual s'accepta una subvenció del Pla Únic
d'Obres i Serveis de Catalunya, per a l'anualitat 2005, per finançar l'actuació
corresponent a l'adequació d'un local com a Biblioteca al barri de la Serra de
Sabadell.
38.- Ratificar el decret de l'Alcalde pel qual es resol el concurs per a l'adjudicació del
subministrament de mobiliari i equipament per a la Biblioteca dels Safareigs de la
Creu Alta
Habitatge // Can Llong
39.- Aprovar el projecte i l'expedient de contractació amb l'inici de licitació per concurs
obert de l'obra: Projecte modificat d'obres d'urbanització del carrer d'Edimburg.

5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
Obres Públiques
40.- Aprovar inicialment el projecte d'obra local ordinària anomenat Projecte d'obres de
rehabilitació de la plaça Alcalde Marcet.
41.- Aprovar inicialment el projecte d'obra local ordinària anomenat Projecte d'obres de
la nova ordenació del carrer de Lucreci.
42.- Aprovar la suspensió temporal de l'execució de l'obra anomenada Rehabilitació
del carrer de Moragas i Barret.
Manteniments de Vía Pública
43.- Ratificar el Decret del Tinent d'alcalde pel qual es va aprovar l'expedient de
contractació i l'adjudicació, mitjançant procediment negociat, del contracte de

subministrament anomenat Implantació de sistema de videovigilància amb
càmeres a l'edifici consistorial.
Medi Ambient i Sostenibilitat
44.- Resoldre el procediment obert en forma de concurs i adjudicar el contracte d'obres
anomenat Projecte d'abastament d'aigua reutilitzada a l'àmbit de la Bassa de Sant
Oleguer a Sabadell (Vallès Occidental), Fase 1.

6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA
Seguretat Ciutadana
45.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat i adjudicar el
contracte de serveis anomenat Servei auxiliar de grua de Policia Municipal per al
període de gener a juny de 2006.

7.-ASSUMPTES URGENTS

L’Alcalde.

En virtut del que ha ordenat l'alcalde, us trasllado la convocatòria de la sessió
ordinària de la Junta de Govern Local, segons les dades que indica l'ordre de
l'Alcaldia.
El secretari.

