ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DEL DIA 23/06/2006, 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
3.- Aprovar l’aportació del capital de la societat Centre de Fires i Congressos
Sabadell,S.L.
Gabinet d'Alcaldia
4.- Aprovar l'aportació municipal anual per l'any 2006 per l'Oficina de Dinamització del
Centre.
Assessoria Jurídica
5.- Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5
de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 350/05-I.
6.- Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10
de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 656/04.
7.- Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 108/03.
8.- Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 153/03.
9.- Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 21/04.
10.- Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 53/04.
11.- Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 23/05.
Promoció Econòmica
12.- Acceptar la subvenció atorgada pel Departament de Treball i Indústria de la
Generalitat de Catalunya, per a la realització dels cursos de formació ocupacional,
per aturats, per al 2006.
13.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, pel finançament de
les accions previstes per l'any 2006 en el marc del Pacte Local per a l'Ocupació de
Sabadell.
Comerç i Turisme
14.- Acceptar una subvenció de la Diputació de Barcelona en matèria d'accions de
promoció turistica.

15.- Aprovar l'annex, per l'any 2006, del conveni marc d'adhesió a la xarxa local de
consum i acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona en matèria de
consum.
16.- Aprovar la liquidació resultant de les despeses derivades de la gestió dels encants
dels diumenges que organitzen conjuntament aquest Ajuntament i el de Sant
Quirze del Vallès.

3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
Esports
17.- Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions als centres
d'ensenyament de primària i secundària de Sabadell per a la promoció de l'esport
en horari extraescolar per al curs 2006-2007
18.- Aprovar l'aportació municipal a la Fundació Privada de l'Esport Sabadellenc.
Cultura
19.- Aprovar un contracte d'actuació en el marc del Festival 30 Nits.
20.- Aprovar les bases i la convocatòria del IV Concurs de fotografia Pere Farran per a
l'any 2006.
21.- Aprovar la pròrroga del contracte de serveis l'objecte del qual és el control de
l'equipament de la Biblioteca Vapor Badia i actualitzar els preus unitaris.
22.- Aprovar els convenis de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i diferents
entitats i empreses amb motiu de diverses activitats culturals de l'any 2006.
23.- Adjudicar per procediment negociat el contracte de serveis l'objecte del qual és la
sonorització i il·luminació dels actes previstos per a la Festa Major de Sabadell
2006.
Serveis Socials
24.- Aprovar la despesa efectiva de la comanda de gestió a Habitatges Municipals de
Sabadell, SA per l'execució de la tercera fase de les obres d'adequació de l'interior
i les instal·lacions de l'Espai Sant Oleguer.
25.- Acceptar la subvenció que la Diputació de Barcelona ha atorgat a l'Ajuntament de
Sabadell pel finançament dels serveis socials d'atenció primària.
Salut
26.- Aprovar les taxes del servei de la funerària de l'any 2006.

4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI
Urbanisme

27.- Aprovar inicialment el Projecte de modificació i text refós del Pla especial
d'intervenció en el paisatge urbà (exp.:PE-51TR).
28.- Aprovar inicialment el Projecte d'Estudi de detall d'ordenació de volums del pavelló
poliesportiu situat a l'illa delimitada pels carrers de Pardo Bazan, de Josep Comas,
dels Reis Catòlics i de Concha Espina (exp.: ED-121).
29.- Aprovar inicialment el Projecte d'Estudi de Detall d'ordenació de volums de
l'Escola bressol situada a l'encreuament del carrer de Praga i la Ronda d'Europa al
barri de Can Llong (exp.: ED-123).
30.- Inadmetre a tràmit la sol·licitud i el full d'apreuament presentat per l'expropiació de
la ronda Roureda, amb avinguda Matadepera. (E-4 complementari)
31.- Resoldre la sol·licitud d'atorgament de subvenció per la intervenció arqueològica.
(PEPPS-12)
32.- Resoldre la sol·licitud d'atorgament de subvenció per la intervenció arqueològica.
(PEPPS-13)
33.- Resoldre la sol·licitud d'atorgament de subvenció per la intervenció arqueològica.
(PEPPS-14)
34.- Acceptar la cessió de vial d'una porció de finca situada a la carretera de
Barcelona, núm. 645. (Cv-238)
35.- Acceptar la cessió de vial d'una porció de finca situada al carrer de Núria, núm.
57-59. (Cv-243)
36.- Acceptar la cessió de vial d'una porció de finca situada al carrer de la Mercè, núm.
6 (Cv-245)
Llicències
37.- Declarar la lesivitat de la llicència del c/ La Llanera 81/Rda Collsalarca, atorgada
en data 18.03.2005.
38.- Acordar l'enderrocament (DO 69/2005).
39.- Acordar l'enderrocament (DX11657/2000).
40.- Acordar l'enderrocament (DX11656/2000).
41.- Rectificar l'error material de la llicència d'obres majors 2005LLMJ00281 del c. de
la Cerdanya, 38
42.- Concedir llicències d'obres majors.
43.- Concedir llicències mediambientals.
Obres d'equipament
44.- Resoldre el concurs i adjudicar el contracte del Subministrament de mobiliari i
equipament per a l'Escola Bressol Espronceda.

45.- Aprovar i adjudicar per procediment negociat un contracte d'obres referent a la
Instal·lació enllumenat pista poliesportiva annexa al Poliesportiu Ca n'Oriach.

5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
Obres Públiques
46.- Aprovar inicialment, amb la consideració d'obra local ordinària, el projecte d'obres
de rehabilitació de la urbanització de la plaça de les Termes.
47.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment obert en forma de
concurs per a l'adjudicació del contracte d'obres anomenat Projecte d'obres
d'urbanització de la plaça Pau Trullà.
48.- Ratificar el Decret 6810/2006 del Tinent d'alcalde de l'Àrea de Territori i Medi
Ambient de data 13 de maig de 2006, pel qual es va aprovar la pròrroga del
termini d'execució de l'obra anomenada Projecte d'obres de rehabilitació de la
urbanització dels carrers de Góngora i Homer, Fase 1.
49.- Ratificar el Decret 6811/2006 del Tinent d'alcalde de l'Àrea de Territori i Medi
Ambient de data 30 de maig de 2006, pel qual es va aprovar la pròrroga del
termini d'execució de l'obra anomenada Projecte executiu d'implantació
d'accessos mecànics al barri de Torre Romeu.
Mobilitat, trànsit i transport
50.- Aprovar la modificació de les tarifes de l'aparcament de la plaça Farell.
51.- Aprovar la subrogació del titular de la llicència en el conveni subscrit amb
IMSERSO, FUNDACIÓ ONCE i
aquest Ajuntament per al foment de la
incorporació del servei d'autotaxi accessible al servei regular del transport.
Manteniments de Vía Pública
52.- Aprovar la modificació tècnica i contractual del contracte d'obra anomenat Projecte
d'obres d'eliminació de parterres del carrer de Brutau.
53.- Aprovar la pròrroga del contracte d'assegurança derivada de l'ús i circulació dels
vehicles a motor que componen el parc mòbil municipal.
54.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment obert en forma de
concurs per a l'adjudicació del contracte de serveis anomenat Suport a la Festa
Major de Sabadell, Festes de Barri i d'altres esdeveniments puntuals.
55.- Sol·licitar a l'Agència de Residus de Catalunya ajuts econòmics per a la clausura
d'abocadors municipals fora d'ús i d'abocadors municipals d'enderrocs i altres
residus de la construcció fora d'ús.
56.- Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona per a la redacció del Pla
d'Actuacions i priorització d'actuacions del Programa d'Estalvi i Eficiència
Energètica (PE3) dels equipaments municipals de Sabadell.

6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA

Educació
57.- Aprovar la sol·licitud de subvenció i de creació de places per a infants, de 0 a 3
anys, del Centre d'Educació Infantil i Familiar Joaquim Blume-Sant Oleguer, a la
Generalitat de Catalunya.
58.- Aprovar la sol·licitud de subvenció i de creació de places per a infants, de 0 a 3
anys, del Centre d'Educació Infantil i Familiar Can Llong-Castellarnau, a la
Generalitat de Catalunya.
59.- Aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 15-7-2005, relatiu
a l'aportació municipal a l'Escola Bressol la Romànica, curs 2005-2006.
60.- Aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 15-7-2005, relatiu
a l'aportació municipal a l'Escola Bressol Calvet d'Estrella, curs 2005-2006.
61.- Aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 15-7-2005, relatiu
a l'aportació municipal a l'Escola Bressol Joan Montllor, curs 2005-2006.
Convivència Intercultural
62.- Acceptar la subvenció del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de
Catalunya, destinada als programes i accions d'acollida i integració de la població
nouvinguda.

7.-ASSUMPTES URGENTS

L’Alcalde.

