ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DEL DIA 22/12/2006, 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
Programes Estratègics de ciutat
3.-

Aprovar l'aportació per a la societat municipal Centre de Fires i Congressos,SL
per a l'exercici 2006.

4.-

Aprovar
l'aportació per a la societat municipal Sabadell Equipaments i
Serveis,SL per a l'exercici 2006.

Assessoria Jurídica
5.-

Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 607/06-B, davant del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona.

6.-

Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 628/06-C, davant del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona.

7.-

Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 614/06-S, davant del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona.

8.-

Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 46/05.

9.-

Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 57/05.

10.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 58/05.
Serveis Generals i Compres
11.- Aprovar la modificació del contracte de vigilància de l'edifici consistorial.
12.- Aprovar la pròrroga del contracte d'arrendament i manteniment de tirassos per a
la neteja municipal.
13.- Aprovar la pròrroga del contracte de manteniment i assistència tècnica de l'equip
multifuncional instal·lat a Manteniments.
14.- Aprovar la pròrroga del contracte de manteniment i assistència tècnica dels
equips multifuncionals instal·lat als departaments d'Intervenció i d'Esports.
Promoció Econòmica

15.- Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya per a la
realització de l'acció relativa a programes experimentals en matèria d'ocupació
anomenada La teva oportunitat.
16.- Acceptar les subvencions atorgades per la Generalitat de Catalunya, per al
finançament dels costos laborals derivats de les pròrrogues de les contractacions
dels AODL's adscrits a diversos serveis de l'Ajuntament de Sabadell.
17.- Aprovar el conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per al projecte
reflexió estratègica (REPTE) i acceptar la subvenció atorgada.
18.- Aprovar els convenis de col·laboració entre l'Ajuntament Sabadell i els sindicats
de CCOO, i d'UGT; el Gremi de Fabricants de Sabadell, i el Centre Metal·lúrgic,
pel Seguiment de les actuacions del Pacte de l'any 2006, en el marc del Pacte
Local per l'Ocupació de Sabadell 2004-2007.

3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS, ATENCIÓ I RELACIONS CIUTADANES
Esports
19.- Aprovar el llistat de preus per a l'any 2007 per a la prestació dels serveis
esportius del gimnàs municipal.
20.- Aprovar l'aportació municipal a la Fundació privada de l'esport sabadellenc per a
la promoció dels esportistes.
Cultura
21.- Aprovar el conveni de col.laboració i l'addenda entre l'Ajuntament de Sabadell i el
Teatre Nacional de Catalunya per a la producció de l'obra En Pólvora, així com
l'aportació municipal.
22.- Aprovar una aportació econòmica a la Fundació Privada Orquestra Simfònica del
Vallès.
23.- Aprovar provisionalment la tarifa del preu públic corresponent a la venda del CD
Rom de la col.lecció del Museu d'Art de Sabadell, 1875-1936.
24.- Aprovar provisionalment la tarifa del preu públic corresponent al taller organitzat
pel Museu d'Història I vinga la música La Banda arriba al museu.
Serveis Socials
25.- Resoldre el concurs i adjudicar el contracte de serveis per a la realització del
programa de vacances per a la gent gran 2007-2008
Salut
26.- Resoldre el recurs de reposició presentat contra l'acord d'imposició de sanció per
no tenir llicència municipal per a la tinença d'un gos potencialment perillós.

4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI

Urbanisme
27.- Prorrogar el termini de suspensió de llicències, acordada per aquesta Junta de
Govern Local en data 23 de desembre de 2005, en relació al projecte de
promoció pública municipal anomenat Pla Especial de Protecció del Patrimoni de
Sabadell (PEPPS) (exp.: PE-47).
Llicències
28.- Concedir llicències d'obres majors
29.- Concedir llicències mediambientals
Obres d'equipament
30.- Aprovar l'execució directe per Administració a través de Promoció Econòmica de
Sabadell dels treballs relatius a la instal·lació d'aire condicionat, instal·lacions de
prevenció d'incendis, instal·lacions de seguretat i instal·lacions
de
telecomunicacions inclosos al projecte de Rehabilitació de la Nau de Ca l'Estruch
amb façana al carrer Sant Isidre.
31.- Aprovar un contracte menor d'obres referent als treballs de pintura a l'edifici del
c. Sant Pau, 34.
32.- Acceptar la subvenció atorgada pel Consell Català de l'Esport per a l'actuació
del Pavelló poliesportiu de Ca n'Oriac
33.- Acceptar la subvenció atorgada pel Consell Català de l'Esport per a l'actuació
del Pavelló poliesportiu de Campoamor

5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
Obres Públiques
34.- Aprovar els preus unitaris com a contradictoris i la liquidació del contracte d'obra
anomenat Projecte d'obres de rehabilitació de la pavimentació de la calçada de la
Rambla.
35.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment obert en forma de
concurs per a l'adjudicació del contracte d'obra anomenat Projecte d'obres de
rehabilitació de la plaça de Sant Agustí.
36.- Ratificar el Decret 13679/2006 del Tinent d'alcalde de l'Àrea, pel qual es va
aprovar la pròrroga del termini d'execució de l'obra anomenada Projecte executiu
d'obres d'urbanització del barri de Can Déu, Fase 1.
Mobilitat, trànsit i transport
37.- Aprovar la liquidació corresponent a l'anualitat del 2006 en concepte de les
inversions realitzades per la concessionària en el Servei d'estacionament
controlat de vehicles de motor en zones especials i determinades de la via
pública, sota control horari limitat.

38.- Aprovar la proposta d'actualització de les tarifes referides al transport col·lectiu
urbà de Sabadell per l'exercici del 2007 i que seran aplicables a partir de l'1 de
gener de 2007.
39.- Aprovar la proposta d'actualització de les tarifes referides al servei d'autotaxi de
Sabadell per l'exercici del 2007 i que seran aplicables a partir de l'1 de gener de
2007.
40.- Aprovar les tarifes i cànons mínims per l'any 2007 del aparcaments subterranis
de la Plaça del Doctor Robert i del Mercat Central.
Manteniments de Vía Pública
41.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment negociat per a
l'adjudicació del contracte d'obra anomenat Adequació com a zona d'aparcament
del solar entre la ronda d'Ebre, carrer de Meranges i carrer de l'Albufera.
42.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Desviació de la
claveguera del carrer de Lluís Companys.
43.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Millora del sistema de
desguàs dels passos inferiors núm. 7 i núm. 8 de la Gran Via.
44.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Armaris elèctrics de
protecció i mesura, maniobra i control per a bomba d'aigües residuals en els
ponts núm. 7 i núm. 8 de la Gran Via.
45.- Aprovar la liquidació del contracte d'obra anomenat Adequació de voreres del
carrer d'Agustina d'Aragó amb la ronda de Santa Maria.
46.- Resoldre el concurs i adjudicar el contracte d'obra anomenat Projecte de
reordenació de la plaça Taulí.
47.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Construcció d'un mòdul
de dues petanques i àrea de jocs a la plaça Alcalde Miralles.
48.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment obert en forma de
concurs per a l'adjudicació del contracte de subministrament anomenat
Subministrament de productes químics per al tractament de l'aigua del llac del
Parc de Catalunya.

6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA
Educació
49.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l'Associació Esportiva Can Deu, per a la
promoció d'activitats extraescolars a Can Puiggener.
50.- Aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació Pere Closa, per al
desenvolupament del Programa Eduquem amb Tothom.

7.-ASSUMPTES URGENTS

L’Alcalde.

