ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DEL DIA 24/02/2006, 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. 677/05-C, davant del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona.

4.-

Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 641/05-1, davant del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona.

5.-

Acusar rebuda de sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12
de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 609/04.

6.-

Acusar rebuda de sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12
de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 277/05.

7.-

Acusar rebuda de sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 489/02.

8.-

Acusar rebuda de sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el recurs d'apel·lació núm. 20/04.

9.-

Comparèixer en el procediment de reconeixement de dret núm. 69/06, davant del
Jutjat Social núm. 3 de Sabadell.

Serveis Generals i Compres
10.- Aprovar mitjançant procediment negociat, l'expedient de contractació i la seva
adjudicació del servei de manteniment i assistència tècnica d'un equip
multifuncional instal·lat a l'Escola Municipal de Música, i així com el plec de
clàusules administratives particulars.
Promoció Econòmica
11.- Aprovar la formalització d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Sabadell i Foment de Terrassa, SA, per la realització del projecte Visió
estratègica pel cluster tèxtil de Sabadell i Terrassa.

3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
Esports

12.- Aprovació dels estats financers de la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya en relació amb la concessió administrativa de les piscines municipals
Joan Serra.
Serveis Socials
13.- Prorrogar el conveni de col·laboració amb l'Associació de Sords de Sabadell, per
posar un Servei d'intèrprets a l'abast de tots els possibles usuaris o entitats de la
ciutat i organitzar i executar un programa cultural i esportiu.
14.- Prorrogar el conveni de col·laboració amb l'Assemblea Comarcal de Creu Roja a
Sabadell-Vallès Sud per a la gestió del servei de Punt de Trobada.
15.- Aprovar l'addenda anual 2006 al Conveni Marc de col·laboració entre
l'Ajuntament de Sabadell i l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja a SabadellVallès Sud, que regula la col·laboració en el desenvolupament de campanyes,
programes i activitats, transport adaptat en l'àmbit social i activitats de prevenció
de riscos en el consum de drogues.
Salut
16.- Sol.licitar subvencions a la Diputació de Barcelona en el marc del catàleg de
programes de suport a les activitats i serveis locals de la Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat per a l'any 2006.
17.- Sobreseure l'expedient disciplinari número 144-2005 per a la tinença d'un gos
potencialment perillós.

4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI
Urbanisme
18.- Aprovar el Projecte de Reparcel·lació del Polígon d'Actuació de l'àrea de
transformació d'ús A10TP, Vapor Buxeda Nou.
(SR-150)
19.- Acceptar la cessió de vial de les porcions de finques situades al carrer de
Jovellanos, núm. 75-85. (Cv-233)
20.- Aprovar inicialment el Pla especial urbanístic d’assignació d’ús de la reserva
d’equipament situada al carrer de Riego, 143-145 (exp.: PE-84).
Llicències
21.- Denegar llicència d'obres majors 2001LVMJ08320 del carrer de Vallespir, 45.
22.- Denegar llicència d'obres majors 2004LLMJ00120 del carrer de Sant Maties, 23
1r.
23.- Denegar llicència d'obres majors 2004LLMJ00238 del carrer de Muntaner, 5.
24.- Denegar llicència d'obres majors 2004LLMJ00462 del carrer de Creueta, 59 B.

25.- Canviar la titularitat de la llicència d'obres majors 2004LLMJ00041 del carrer de
Regàs, 22.
26.- Canviar la titularitat de la llicència d'obres majors 2004LLMJ00069 del carrer de
Covadonga, 87.
27.- Canviar la titularitat de la llicència d'obres majors 2004LLMJ00322 del carrer de
Vila Cinca, 130.
28.- Canviar la titularitat de la llicència d'obres majors 2005LLMJ00294 del carrer de
Saboneria, 54.
29.- Rectificar l'error material de la llicència d'obres majors 2005LLMJ00244 del c. de
Fontanet, 2.
30.- Concedir llicències d'obres majors.
31.- Denegar la llicència municipal d'activitats núm. 2004LLAC00069.
32.- Concedir llicències mediambientals.
Patrimoni
33.- Ratificar el conveni entre l'Ajuntament de Sabadell i la Cambra Oficial de Comerç
i Indústria de Sabadell i comarca en relació a la permuta de dues finques.

5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
Obres Públiques
34.- Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l'obra anomenada Projecte de
rehabilitació de la urbanització del barri de la Roureda, carrer de Tosses i plaça
Llívia.
35.- Ratificar el Decret del Tinent d'alcalde pel qual es va aprovar la pròrroga del
termini d'execució de l'obra anomenada Rehabilitació del passatge de Feijoo,
entre el carrer de Feijoo i el passeig d'Espronceda.
36.- Ratificar els Decrets del Tinent d'alcalde pels quals es van aprovar sengles
pròrrogues del termini d'execució de l'obra anomenada Projecte de rehabilitació
de la urbanització del barri de La Roureda, carrer de Tosses i plaça Llívia.
37.- Resoldre el recurs de reposició interposat per la Junta de Compensació del Pla
Parcial Can Gambús Polígon B contra l'acord d'aprovació del Projecte d'Execució
d'Obres Complementàries d'Urbanització del Polígon B del Pla Parcial Can
Gambús a Sabadell.
Mobilitat, trànsit i transport
38.- Aprovar el pressupost provisional d'explotació per a l'exercici de 2006 de la
concessió del servei de control de l'estacionament de vehicles de motor en zones
especials i determinades de la via pública sota control horari limitat.

39.- Aprovar i adjudicar, mitjançant procediment negociat sense publicitat, el contracte
de consultoria i assistència anomenat Tasques de coordinació de la Taula de la
Mobilitat de la ciutat de Sabadell.
Manteniments de Vía Pública
40.- Aprovar la pròrroga del període de vigència del contracte de serveis anomenat
Manteniment de la gespa i gresa perimetral de l'Estadi Municipal de la Nova Creu
Alta.
41.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment negociat sense
publicitat per a l'adjudicació del contracte de subministrament anomenat
Adquisició d'un vehicle destinat a transport de persones.
42.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment negociat sense
publicitat per a l'adjudicació del contracte de subministrament anomenat
Adquisició d'un vehicle destinat a treballs de Promoció Econòmica.
Recollida i Tractament de Residus sòlids Urbans i Neteja viària
43.- Aprovar i adjudicar, mitjançant procediment negociat sense publicitat, el contracte
de serveis anomenat Manteniment de la central i la xarxa de recollida pneumàtica
de residus municipals de l'Eix Macià.

6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA
Educació
44.- Aprovar l'expedient de contractació de la gestió de l'Escola Bressol Municipal la
Romànica i del Centre d'Educació Infantil i Familiar Espronceda, mitjançant la
modalitat de concessió administrativa per concurs obert.
45.- Aprovar l'expedient de contractació de la gestió de les Escoles Bressol Municipals
Calvet d'Estrella i Joan Montllor, mitjançant la modalitat de concessió
administrativa per concurs obert.
46.- Aprovar l'expedient de contractació de la gestió dels Centres d'Educació Infantil i
Familiar Andreu Castells i Arraona, mitjançant la modalitat de concessió
administrativa per concurs obert.

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.

