
 
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA  DE GOVERN  
LOCAL DEL DIA 22/09/2006, 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. 480/06, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona.  
 
4.-   Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 408/06, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona  
 
5.-   Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

11 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 304/04.  
 
6.-   Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 

de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 268/05.  
 
7.-  Acusar rebuda de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 210/05.  
 
8.-  Acusar rebuda de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 1811/01.  
 
9.-   Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 25/05  
 
10.-   Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 28/06  
 
Gestió de la Informació  
 
11.- Resoldre el procediment negociat i adjudicar el contracte de consultoria i 

assistència tècnica per la realització de la xarxa de poligonals com a reforç i 
amplicació de la xarxa Utilitària de Sabadell.  

 
12.- Resoldre el concurs i adjudicar el contracte de subministrament anomenat: 

Adquisició de nou maquinari per als serveis informàtics centrals.  
 
Promoció Econòmica  
 
13.-  Acceptar la subvenció atorgada pel Departament de Justícia de la Generalitat de 

Catalunya per a la realització de la jornada: La Plataforma del Tercer Sector de 
Sabadell i la seva influència dins l'àmbit local. Reptes i oportunitats en l'ocupació.  

 



14.-  Aprovar el conveni amb la Diputació de Barcelona i l'adhesió de l'Ajuntament de 
Sabadell a la Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (Xarxa OTL).  

 
15.- Aprovar el conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona, per a la 

utilització de l'aplicatiu de dades estadístiques d'afiliació a la Seguretat Social, 
INSS-SITDEL.  

 
16.- Aprovar l'encàrrec de gestió a Promoció Econòmica de Sabadell, SL per la 

preparació de l'acció, docència, direcció i coordinació del curs de l'especialitat de 
Forneres en el marc de les accions per al foment de la igualtat d'oportunitats 
home-dona en el mercat de treball.  

 
17.- Aprovar l'encàrrec de gestió a Promoció Econòmica de Sabadell, SL per la 

preparació de l'acció, docència, direcció i coordinació del curs de l'especialitat de 
Treballadores Familiars,  en execució del projecte ILO-SER 4, subvencionat per 
la Diputació de Barcelona.  

 
Comerç i Turisme  
 
18.- Adjudicar la concessió administrativa del local número 4B del Mercat dels 

Merinals.  
 
19.- Aprovar el conveni de col·laboració amb la Cambra Oficial de Comerç i Indústria 

de Sabadell per a la realització de diferents activitats firals.  
 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS    
 
Esports  
 
20.- Aprovar la prorroga del conveni de col·laboració amb l'entitat Voluntas Club 

Sabadell per a la col·laboració en els actes esportius de la ciutat durant la 
temporada 2006-2007.  

 
Cultura  
 
21.- Aprovar la tarifa de preu públic corresponent al quadern de Patrimoni número X 

El Vapor Codina(Sabadell, Vallès Occidental), editat per l'OAMA.  
 
Joventut  
 
22.- Aprovar l'expedient de contractació per concurs obert del servei de gestió de 

l'Espai Jove de Can Puiggener.  
 
23.- Acceptar la subvenció atorgada pel Departament de Presidència de  la 

Generalitat de Catalunya per a diferents projectes del Servei de Joventut.  
 
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI    
 
Llicències  
 
24.-   Concedir llicències d'obres majors  
 
25.-   Concedir llicències mediambientals  



 
Obres d'equipament  
 
26.- Aprovar el procediment negociat  i adjudicar el contracte d'obres referents a la 

instal.lació de subministrament elèctric i per ampliació de potencia al Mercat de la 
Creu Alta  

 
27.- Aprovar per procediment negociat l'expedient de contractació d'assistència 

tècnica : tècnic col·laborador enginyer tècnic d'obres públiques pel programa 
d'obres d'equipaments  

 
28.- Aprovar i adjudicar per procediment negociat l'expedient de contractació 

d'assistència tècnica per a la direcció de les obres, en col·laboració amb els 
serveis tècnics municipals, del Projecte executiu Escola Bressol Joaquim Blume 
al Barri de Sant Oleguer i la coordinació dels treballs de seguretat i salut.  

 
29.-  Aprovar el contracte menor d'obres referents a la instal.lació de subministrament 

elèctric del CEIP Concòrdia al Carrer Lusitània  
 
30.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament de Medi Ambient i 

Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sabadell, relatiu a 
l'Oficina d'Habitatge de Sabadell  

 
Habitatge // Can Llong  
 
31.- Aprovar el concurs i l'inici de licitació per procediment obert: Projecte d'obres 

anomenat: Projecte modificat d'obres d'urbanització del carrer Budapest, entre 
Av. Estrasburg, carrer Praga i carrer Nord  

 
 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT    
 
Mobilitat, trànsit i transport  
 
32.- Ratificar el Decret 9639/2006 del Tinent d'alcalde de l'Àrea  pel qual es va 

sol·licitar l'adhesió al conveni de col·laboració entre el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (IMSERSO) i la Federación Española de Municipios y 
Provincias per a la implantació de transports públics accessibles en les línies 
regulars d'autobusos urbans.  

 
Medi Ambient i Sostenibilitat  
 
33.- Ratificar el decret del regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat de sol·licitud a 

l'Institut Català de l'Energia de subvenció   per a realitzar actuacions de 
sensibilització i informació en matèria d'estudi i eficiència energètica i 
incorporació de renovables.  

 
34.- Ratificar el decret del regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat de sol·licitud a 

l'Institut Català de l'Energia d'una subvenció per a la remodelació del sistema de 
clima i il·luminació incorporant elements d'eficiència i energia geotèrmica en la 
rehabilitació de la dependència municipal de Can Marcet.  

 
 
6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA    
 



Educació  
 
35.- Aprovar l'expedient de contractació per concurs obert per a la prestació dels 

serveis de gestió del Pla Educatiu d'Entorn de Sabadell.  
 
Convivència Intercultural  
 
36.- Aprovar l'encàrrec de gestió a Promoció Econòmica de Sabadell,SL., per donar 

suport al desenvolupament del projecte Tasques de mediació- dinamització 
cultural.  

 
37.- Ratificar els acords adoptats per decret de l'Alcaldia número 9841/2006, 

d'exercici de l'acusació popular arran dels fets ocurreguts el proppassat 17 de 
setembre. 

 
 
7.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 
 
L’Alcalde.  


