
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA  DE GOVERN  
LOCAL DEL DIA 27/10/2006, 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    
 
Gabinet d'Alcaldia  
 
3.-   Aprovar l'aportació municipal referent al 2n semestre del 2006 com a membre del 

Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils de Sabadell i Comarca.  
 
Assessoria Jurídica  
 
4.-   Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 494/06, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona.  
 
5.-   Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 491/06, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona.  
 
6.-   Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 569/06, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona.  
 
7.-   Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 528/06, davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona.  
 
8.-   Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 11 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 408/06.  
 
9.-   Comparèixer davant del Jutjat d'Instrucció núm. 3 en les Diligències Prèvies núm. 

2044/06.  
 
10.- Comparèixer davant del Jutjat a fi d'exercitar accions civils en reclamació de 

danys a la via pública  
 
11.-   Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 181/03.  
 
12.-   Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 48/05.  
 
13.-   Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 80/05.  
 
Recursos Humans  
 
14.-   Deixar sense efecte l'autorització de compatibilitat d'un funcionari municipal.  
 
Promoció Econòmica  
 



15.-  Acceptar la subvenció del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de 
Catalunya per al desenvolupament durant l'any 2006 del projecte Itineraris 
personal d'inserció i encarregar la gestió a Promoció Econòmica de Sabadell SL.  

 
16.-  Aprovar el conveni de col·laboració amb  el Departament de Treball i Indústria de 

la Generalitat de Catalunya, per realitzar un estudi de les actuacions 
programades per l'Ajuntament de Sabadell en relació amb el Programa Operatiu 
d'Objectiu 3 de Catalunya i del Document Únic de Programació de Catalunya 
d'Objectiu 2, i acceptar la subvenció.  

 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS    
 
Esports  
 
17.- Declarar la extinció de la concessió administrativa del bar del Polisportiu Ca 

n'Oriach.  
 
Cultura  
 
18.- Aprovar la liquidació econòmica dels drets d'autor dels espectacles de la Festa 

Major de Sabadell de l'any 2006.  
 
 
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI    
 
19.-  Resoldre el concurs i adjudicar el contracte de consultoria i assistència tècnica 

per a la Redacció del Projecte Bàsic i d'Execució i de l'Estudi de Seguretat i Salut 
per a la construcció de l’equipament cívic al barri de Torre Romeu i la 
urbanització del parc al Paratge de Can Romeu  

 
Urbanisme  
 
20.-  Ratificar el decret del Tinent d'Alcalde núm. 11.486/2006 que resol el recurs de 

reposició interposat contra els acords de Junta de Govern Local de data 
29/09/2006, en l'expedient d'expropiació de la finca situada a l'av. Rafael de 
Casanovas, núm. 59-61 afectada de sistema general equipament esportiu (clau 
C.4) i de sistema local viari (clau a.1). (E-68)  

 
Llicències  
 
21.-  Concedir llicències d'obres majors  
 
22.-  Rectificar la llicència municipal d'activitats núm. 2005LLAC00336  
 
23.-  Acceptar la renúncia  a la llicència d'activitats núm. 2006LLAC00118  
 
24.-  Concedir llicències mediambientals  
 
Patrimoni  
 
25.- Resoldre l'expedient de recuperació d'ofici de l'immoble municipal del c/ 

Serralada, 117.  
 
Obres d'equipament  



 
26.- Resoldre el procediment negociat  i adjudicar el contracte de subministrament 

referent a la dotació de l'Equipament per a la cuina Escola Bressol Arraona.  
 
27.- Aprovar un contracte menor d'obres referent a la instal·lació d'aire condicionat a 

les oficines del Centre Cívic Sant Oleguer.  
 
28.- Aprovar un contracte menor d'obres referent a la Instal·lació d'aire condicionat a 

les oficines del  Centre Cívic de Can Rull.  
 
29.- Aprovar la resolució del contracte d'obres del Projecte bàsic i executiu pel 

desmuntatge i muntatge teló tallafocs del Teatre Municipal la Faràndula.  
 
30.- Aprovar el conveni  de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a 

Rehabilitació l'Estruch (Projecte la Nau).  
 
 
5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT    
 
Obres Públiques  
 
31.- Resoldre el concurs i adjudicar el contracte d'obres anomenat Projecte d'obres 

de rehabilitació de la urbanització de la plaça de les Termes.  
 
32.- Aprovar els preus unitaris com a contradictoris de l'obra anomenada Projecte 

d'obres de rehabilitació dels porxos de la Concòrdia. (Acta 2)  
 
Manteniments de Vía Pública  
 
33.- Aprovar la pròrroga i actualització de preus del contracte de serveis anomenat 

Manteniment preventiu de la xarxa de recollida d'aigües pluvials dels patis en els 
equipaments municipals.  

 
34.- Aprovar el contracte menor d'obres anomenat Construcció d'un mòdul de dues 

petanques i una àrea de jocs a la plaça de Mossèn Geis.  
 
35.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment obert en forma de 

concurs per a l'adjudicació del contracte de subministrament anomenat 
Adquisició de quatre vehicles automòbils destinats a Policia Municipal mitjançant 
el sistema d'arrendament financer.  

 
36.-   Resoldre el concurs i adjudicar el contracte d'obres anomenat Supressió dels 

pals de fusta de suport de l'enllumenat públic del barri de Torre Romeu.  
 
37.- Acceptar la subvenció per actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació 

exterior, atorgada pel Departament de  Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya.  

 
Medi Ambient i Sostenibilitat  
 
38.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i CIPO, SCCL, 

per a la difusió de l'estalvi energètic per a la divulgació de l'eficiència energètica i 
l'energia solar.  

 



39.- Ratificar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i l'Institut 
Català de l'Energia, per al desenvolupament d'activitats d'estalvi, eficiència 
energètica i energia renovables.  

 
40.- Sol·licitar una subvenció a la Unió Europea com a soci del Programa Energia 

Intel·ligent per a Europa, per al desenvolupament del projecte La compra pública 
impulsa la innovació en la eficiència energètica pels anys 2007-2008.  

 
 
6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA    
 
Convivència Intercultural  
 
41.- Acceptar la subvenció atorgada per la Secretaria per a la Immigració del 

Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya  per al 
desenvolupament de programes i accions d'acollida i d'integració de persones 
estrangeres immigrants per a l'any 2006.  

 
42.- Concórrer a la convocatòria del Ministeri de Treball i Assumptes Socials de 

subvencions a municipis, mancomunitats de municipis i comarques per al 
desenvolupament de programes innovadors a favor de la integració d'immigrants. 

 
 
7.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 
 
L’Alcalde.  
 


