ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DEL DIA 17/11/2006, 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
Gabinet d'Alcaldia
3.-

Acceptar la subvenció atortada per la Diputació de Barcelona pels actes de
celebració de la VII Fira del Cavall al Parc Central del Vallès.

Assessoria Jurídica
4.-

Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 621/06-V, davant del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona.

5.-

Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 591/06-D, davant del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona.

6.-

Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 589/06, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona.

7.-

Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 580/06-D, davant del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona.

8.-

Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 522/06-1C, davant del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona.

9.-

Comparèixer davant del Jutjat d'Instrucció núm. 1 en les Diligències Prèvies núm.
3139/06.

10.- Desestimar rec. reposició de la reclamació de responsabilitat patrimonial núm.
67/04.
11.- Estimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 97/05.

Serveis Generals i Compres
12.- Aprovar l'expedient per a la contractació mitjançant procediment negociat del
servei de manteniment i assistència tècnica d'un equip multifuncional instal·lat a
Comunicació, i la seva adjudicació.
13.- Aprovar l'expedient per a la contractació mitjançant procediment negociat del
servei de manteniment i assistència tècnica d'un equip multifuncional instal·lat a
Urbanisme, Pla de Barris, i la seva adjudicació.

14.- Aprovar la pròrroga del contracte de servei anomenat vigilància i control de
l'edifici consistorial de l'Ajuntament.
Promoció Econòmica
15.- Aprovar la dotació econòmica per al desenvolupament durant l'any 2006 dels dos
convenis de col·laboració subscrits entre l'Ajuntament de Sabadell i els sindicats
UGT i CCOO.
Comerç i Turisme
16.- Aprovar l'atorgament d'unes aportacions econòmiques a favor de les
associacions de comerciants de Sabadell per a la il·luminació nadalenca de la
ciutat.

3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS, ATENCIÓ I RELACIONS CIUTADANES
Esports
17.- Aprovar inicialment la reglamentació de les bases per a la concessió de
distincions esportives a la Festa de l'Esport Sabadellenc.
Cultura
18.- Aprovar un conveni de col·laboració i l'addenda, amb l'entitat la Lliga dels Drets
dels Pobles per a les activitats de divulgació, formació cultural i foment de la
lectura durant l'any 2006.
Serveis Socials
19.- Aprovar el conveni a subscriure amb el Departament de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sabadell per a la col·laboració del
servei de punt de trobada de Sabadell.
20.- Aprovar la modificació del conveni anual de col·laboració amb l'Assemblea
Comarcal de Creu Roja a Sabadell-Vallès Sud per a la gestió del Punt de
Trobada.
Igualtat Dona-Home
21.- Aprovar l'expedient de contractació per concurs obert dels serveis referents a la
realització de tasques de suport en treball psicològic i social al Centre d'Atenció a
la Dona.

4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI
Llicències
22.- Concedir llicències d'obres majors
23.- Concedir llicències mediambientals

Obres d'equipament
24.- Resoldre el concurs i adjudicar el contracte de les obres corresponents al
Projecte executiu de la tercera fase per a la restauració del Despatx Lluch
25.- Aprovar un contracte menor d'obres referent a l'adequació de les instal·lacions a
l'edifici del C. Sant Pau, 34
26.- Aprovar els preus unitaris com a contradictoris del Projecte executiu de
finalització de les obres de rehabilitació interior de les estances de la planta noble
de la Casa Duran

5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
Obres Públiques
27.- Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l'obra anomenada Projecte
d'obres d'urbanització del barri de Can Déu, Fase 1.
Mobilitat, trànsit i transport
28.- Ratificar el Decret 12064/2006 del Tinent d'alcalde de l'Àrea pel qual es va
sol·licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya l'ajut per a la realització de la primera etapa del Pla de
Mobilitat Urbana de Sabadell anomenada Anàlisi.
Manteniments de Vía Pública
29.- Aprovar inicialment, amb la consideració d'obra local ordinària, el projecte d'obres
anomenat Projecte de millora hidràulica del Torrent dels Gorgs al seu pas pels
termes municipals de Sabadell, Barberà del Vallès i Badia del Vallès, així com el
seu desglossament en dues fases.
30.- Aprovar la modificació tècnica i contractual del contracte de serveis anomenat
Manteniment i conservació del mobiliari urbà i àrees de jocs infantils de la ciutat
de Sabadell.
Medi Ambient i Sostenibilitat
31.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Instal·lació de la
senyalització d'elements naturals i patrimonials al riu Ripoll. Fase 1 - zona 4.

6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA
Educació
32.- Aprovar la modificació d'acords de la Junta de Govern Local relatius al
finançament plurianual, curs 2006-2007, del contracte per a la gestió de les
escoles bressol municipals Calvet d'Estrella i Joan Montllor.

33.- Aprovar la modificació d'acords de la Junta de Govern Local erlatius al
finançament plurianual, curs 2006-2007, del contracte per a la gestió de les
escoles bressol municipals Andreu Castells i Arraona.

7.-ASSUMPTES URGENTS

L’Alcalde.

