ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DEL DIA 28/04/2006, 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 per l'any 2006 com a membre de la Federació de
Municipis de Catalunya.
4.- Aprovar l'aportació municipal anual per l'any 2005 com a membre del Consorci per
a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
Assessoria Jurídica
5.- Acusar rebuda de sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 439/03.
6.- Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm.
8 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 168/03.
7.- Comparèixer davant del Jutjat d'Instrucció núm. 3 en les Diligències Prèvies núm.
874/06.
Gestió de la Informació
8.- Aprovar l'actualització del nomenclàtor de les vies públiques de la ciutat amb la
incorporació d'una nova nominació.
Recursos Humans
9.- Autoritzar la compatibilitat d'una funcionària de l'Ajuntament de Sabadell.
10.- Aprovar les avaluacions de riscos i la planificació de l'activitat preventiva dels
equipaments següents: Piscines Can Marcet i Gimnàs Can Marcet, Piscines
Campoamor, Pavelló Municipal d'Esports, Poliesportiu Olimpia, Oficines d'Esports,
Can Balsach, Piscines Ca n'Oriac, La Bassa de Sant Oleguer, Estadi Municipal
d'Atletisme Josep Molins, elaborades pel Servei de Prevenció propi de
l'Ajuntament.
11.- Aprovar el pla d'autoprotecció i el nomenament de les persones que integraran el
Comitè d'Autoprotecció dels edificis municipals Vapor Llonch i Escola Illa.
Serveis Generals i Compres

12.- Aprovar l'expedient de contractació per procediment negociat relatiu al servei de
vigilància i control de l'edifici consistorial.
Comerç i Turisme
13.- Aprovar el conveni de col·laboració, en matèria d'informació i defensa dels
consumidors i dels usuaris, entre l'Ajuntament de Sabadell i el Servei de Defensa
del Consumidor i Usuari (SEDECU)

3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
Esports
14.- Prorrogar el conveni de col·laboració amb la Creu Roja de Sabadell per al
desenvolupament de l'activitat de vigilància i socorrisme de la Bassa i les piscines
municipals per a la temporada 2006.
Serveis Socials
15.- Prorrogar i aprovar l'addenda al conveni de col·laboració subscrit entre la
FUNDACIÓ INSERCIÓ DESENVOLUPAMENT ACOMPANYAMENT (IDEA) per a
l'execució del projecte d'inserció social dels joves de la Zona Sud de la ciutat de
Sabadell.
16.- Aprovar l'actualització de les tarifes del servei del Complex Gent Gran Sant
Oleguer.
17.- Prorrogar el conveni de col·laboració amb l'Associació Ventijol pel Servei d'Atenció
a les Famílies (SAF)
18.- Aprovar el model de conveni de col·laboració i les subvencions municipals a les
entitats de Gent Gran de Sabadell per l'any 2006
Joventut
19.- Resoldre el concurs convocat per procediment obert i amb la forma de concurs,
per a la gestió de l'Espai Jove de Can Rull i la dinamització de la Xarxa d'Espais
Joves de Sabadell.
4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI
20.- Ratificar el Decret d'alcaldia núm. 4285/2006 de data 18-04-06 pel qual es dóna
per complimentat el tràmit de consulta municipal en relació a la tramitació del
Projecte de Pla d'Infrastructures de transport de Catalunya (PITC) i es sol·licita al
DPTOP es tinguin en consideració les propostes i suggeriments municipals.
Urbanisme
21.- Aprovar inicialment el Projecte de Pla de millora urbana de la zona residencial
situada al passeig del Comerç al barri de Campoamor (exp: PMU-77).
22.- Resoldre el recurs de reposició interposat contra els acords d'aprovació definitiva
del projecte de reparcel·lació de l'àmbit situat al c. Pi i Margall. (SR-45)

Llicències
23.- Ordenar l'enderroc d'edificació no legalitzable.
24.- Canviar la titularitat de la llicència d'obres majors 2005LLMJ00019 del carrer de
les Tres Creus, 186.
25.- Canviar la titularitat de la llicència d'obres majors 2005LLMJ00177 del c. del
Comte Jofre, 26-34.
26.- Canviar la titularitat de la llicència d'obres majors 2005LLMJ00425 del carrer de
Pérez Moya, 34.
27.- Rectificar l'error material de la llicència d'obres majors 2005LLMJ00168 del carrer
de Schubert, 27-29.
28.- Rectificar l'error material de la llicència d'obres majors 2005LLMJ00211 del carrer
de Turina, 24.
29.- Rectificar l'error material de la llicència d'obres majors 2005LLMJ00520 del carrer
de Duero, 1.
30.- Concedir llicències d'obres majors.
31.- Modificar la llicència municipal d'activitats núm. 2003LLAC00059.
32.- Concedir llicències mediambientals.
Obres d'equipament
33.- Aprovar el projecte de l'obra anomenada: Projecte bàsic i d'execució del Centre
d'Assistència Primària del sector sud de Sabadell.
34.- Resoldre i adjudicar, per procediment negociat, el subministrament anomenat:
Subministrament i instal·lació de tancament mòbil de la Sala Polivalent del Parc
del Nord.
35.- Aprovar l'ampliació del contracte d'obres anomenat: Tancaments i acabats de la
Sala Polivalent del Parc del Nord.
36.- Resoldre i adjudicar, per procediment negociat, un contracte d'assistència tècnica
referent a la contractació d'un tècnic col·laborador arquitecte superior per al Servei
d'Obres d'Equipaments.
37.- Aprovar un contracte menor d'obres referent a la Renovació de paviments i
revestiments als vestidors del camp de futbol Arraona-Merinals.
38.- Aprovar un contracte menor d'obres referent a la Renovació parcial del paviment
exterior de la Bassa de Sant Oleguer, corresponent a la zona de serveis de bar.
Habitatge // Can Llong
39.- Resoldre el concurs i adjudicar per procediment obert el contracte d'obres
anomenat: Projecte modificat d'obres d'urbanització del carrer d'Edimburg.

5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
Obres Públiques
40.- Aprovar l'expedient de contractació per concurs obert del contracte d'obres
anomenat Projecte de rehabilitació de la pavimentació del Cementiri Vell, Sector
de Santa Eulàlia.
Manteniments de Vía Pública
41.- Aprovar l'expedient de contractació i l'adjudicació, mitjançant procediment
negociat, del contracte de serveis anomenat Neteja de grafits a les façanes dels
edificis municipals de Sabadell.
42.- Ratificar el Decret 4485/2006 del Tinent d'alcalde, pel qual es va aprovar la
pròrroga del termini d'execució de l'obra anomenada Projecte d'adequació de les
voreres del carrer d'Agustina d'Aragó amb la ronda de Santa Maria.
43.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Nova connexió del
clavegueram del carrer de Nàpols al passatge de l'Alguer.
44.- Aprovar la modificació tècnica i contractual del contracte de subministrament
anomenat Implantació de sistema de videovigilància amb càmeres a l'edifici
consistorial.
45.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment negociat per a
l'adjudicació del contracte de serveis anomenat Remodelació de l'enllumenat de la
zona antiga del Cementiri.

6.-ASSUMPTES URGENTS

L’Alcalde.

