ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DEL DIA 21/04/2006, 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. 175/06, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona.
4.- Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm.
13 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 500/05.
5.- Acusar rebuda de sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 126/05.
6.- Acusar rebuda de sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de
Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 125/05-BY.
7.- Acusar rebuda de sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el recurs d'apel·lació núm. 6/06.
8.- Comparèixer en el procediment núm. 135/06, davant del Jutjat Social núm. 2 de
Sabadell.
Recursos Humans
9.- Autoritzar la compatibilitat amb una segona activitat privada d'un funcionari
municipal.
Serveis Generals i Compres
10.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat, i els plecs
de clàusules administratives particulars per al subministrament d'uns equips
informàtics.
Promoció Econòmica
11.- Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona
per al desenvolupament d'accions pilot a la consolidació de les empreses i
acceptar la nova subvenció.

3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

Salut
12.- Aprovar el protocol del cerimonial que s'emprerà en els comiats de difunts de
caràcter laic denominat cerimonia per unes exèquies cívils.

4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI
Urbanisme
13.- Acceptar la cessió de vial d'una porció de finca situada al c. de Ferran
Casablancas, núm. 164-168 i c. de Zurbano, núm. 85-115 cantonada amb crta.
Barcelona. (Cv-225)
14.- Acceptar la cessió de vial de dues porcions de finca situada a l'avinguda de Can
Bordoll, núm. 55-59. (Cv-236)
15.- Acceptar la cessió de vial d'una porció de finca situada al carrer de can Julià
Ferrer, núm. 11A. (Cv-241)
Llicències
16.- Denegar la llicència d'obres majors 2004LLMJ00483 del carrer del Canonge
Joncar, 168.
17.- Canviar la titularitat de la llicència d'obres majors 2004LLMJ00273 de la Pl. Sant
Joan, 5-8.
18.- Canviar la titularitat de la llicència d'obres majors 2005LLMJ00040 del carrer de
Zorrilla, 23.
19.- Concedir llicències d'obres majors.
20.- Concedir llicències mediambientals.
Obres d'equipament
21.- Aprovar l'ampliació del contracte d'obres anomenat: Condicionament Camp de
futbol B del complex Esportiu Sant Oleguer.
22.- Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l'obra: Condicionament Camp
de futbol B del complex Esportiu Sant Oleguer.

5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
Manteniments de Vía Pública
23.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant concurs obert, del contracte de
serveis anomenat Manteniment de les estructures amb flors ubicades en eixos
comercials de la ciutat de Sabadell.
24.- Resoldre el concurs i adjudicar el contracte de serveis anomenat Serveis auxiliars
i suport a actes i treballs municipals gestionats des del Servei de Manteniments,
Bloc A.

25.- Declarar desert el concurs i adjudicar per procediment negociat el contracte de
serveis anomenat Serveis auxiliars i suport a actes i treballs municipals gestionats
des del Servei de Manteniments, Bloc B.

6.-ASSUMPTES URGENTS

L’Alcalde.

