ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DEL DIA 20/01/2006, A 09:15 DEL MATÍ

A) 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. 627/05-A, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona.
4.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 629/05-I, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona.
5.- Interposar demanda civil davant del Jutjat en reclamació de danys a la via pública.
Recursos Humans
6.- Iniciar l'expedient per a la contractació, mitjançant concurs obert, del servei de
cobertura de les obligacions patronals de l'Ajuntament derivades d'accidents de
treball i malalties professionals, i del control de la incapacitat temporal derivada de
contingències comunes de tot el personal de l'Ajuntament amb una Mútua.
7.- Iniciar l'expedient per a la contractació, mitjançant concurs obert, dels serveis de
prevenció aliè, complementaris del propi de l'Ajuntament, de les especialitats
preventives de vigilància de la salut i d'higiene industrial.
Promoció Econòmica
8.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per al finançament
del Congrés Sabadell Ciutat.
9.- Aprovar el conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per
desenvolupament d'accions pilot de suport a la consolidació d'empreses.

al

Comerç i Turisme
10.- Aprovar el contingut i la signatura d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament
de Sabadell i la Unió Excursionista de Sabadell per a la realització d'unes
passejades pel Rodal de Sabadell.

3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
Serveis Socials

11.- Aprovar amb caràcter inicial l'establiment dels preus públics corresponents a
l'assistència al programa de vacances per a la gent gran 2006.

4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI
Urbanisme
12.- Aprovar inicialment l'Estudi de Detall D'Ordenació de Volums del CAP Concòrdia
(ED-120).
13.- Aprovar l'acta d'avinença davant el Jurat d'Expropiació per l'expropiació d'una
finca situada al carrer del Dr. Rogés, núm. 35. (E-70)
Llicències
14.- Canviar la titularitat de les llicències 2003LLMJ00203 i 2004LLMJ00226.
15.- Concedir llicències d'obres majors.
16.- Denegar la llicència municipal d'activitats núm. 2004LLAC00194.
17.- Denegar la llicència municipal d'activitats núm. 2004LLAC00195.
18.- Denegar la llicència municipal d'activitats núm. 2004LLAC00234.
19.- Concedir llicències mediambientals.
Patrimoni
20.- Desestimar el recurs de reposició que impugna els acords adoptats per la Junta
de Govern Local d'execució del projecte de compensació del poligon B del pla
parcial de Can Gambus.
21.- Aprovar la modificació del acords adoptats per la Junta de Govern Local relatius a
la cessió d'un dret de superfície per a la construcció de l'Escola Oficial d'Idiomes.
Obres d'equipament
22.- Resoldre el concurs i adjudicar les obres corresponents al Projecte executiu de
finalització de les obres de rehabilitació interior de les estances de la planta noble
de la Casa Duran del Pedregar.

5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
Manteniments de Vía Pública
23.- Aprovar la pròrroga del contracte de serveis anomenat Actuacions de
característiques especials o d'urgències sobrevingudes en edificis, equipaments i
espais municipals de la ciutat de Sabadell pels anys 2005 i 2006.
24.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment obert en forma de
concurs per a l'adjudicació del contracte de subministrament, instal·lació i

conservació d'estructures florals suspeses de fanals per eixos comercials de la
ciutat de Sabadell.
Medi Ambient i Sostenibilitat
25.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i la UAB per a
la realització d'un estudi anomenat: Pla integral per a la revalorització dels
equipaments municipals i els recursos paisatgístics del parc periurbà de la Salut.
26.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment obert d'adjudicació en
la forma de concurs del servei anomenat: Tasques de col·laboració en la
inspecció, recollida i anàlisi de mostres d'abocaments d'aigües residuals a
Sabadell.

6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA
Convivència Intercultural
27.- Acceptar la subvenció i aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Sabadell i la Diputació de Barcelona a través del Servei de Polítiques de Diversitat
i Ciutadania, per a impulsar un projecte pilot anomenat SCAI cap enfora.

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.

