ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DEL DIA 28/07/2006, A 09:15 DEL MATÍ

PART RESOLUTIVA
1.-ALCALDIA
1.- Aprovar l'acta anterior.
2.- Despaitx oficial, comunicacions i indomacions 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
Española de Municipios y Provincias referent a la Red Española de Ciudades por
el Clima.
4.- Aprovar l'aportació municipal per l'any 2006 com a membre de la Federació de
Municipis de Catalunya referent a la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments
Solidaris amb el Poble Sahrauí.
5.- Aprovar l'aportació municipal per l'any 2006 com a membre del Consorci de
Turisme del Vallès Occidental.
Assessoria Jurídica
6.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 354/06, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona.
7.- Acusar rebuda d'interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4
de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 19/03.
8.- Acusar rebuda d'interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13
de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 44/06.
9.- Acusar rebuda d'interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11
de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 645/05.
10.- Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 04/04.
11.- Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 67/04.
12.- Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 105/04.
13.- Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 108/04.
14.- Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 50/05.
15.- Desestimar el recurs de reposició de la reclamació de responsabilitat patrimonial
núm. 89/04.

Gestió de la Informació
16.- Resoldre el concurs i adjudicar el contracte de consultoria i assistència tècnica per
a la realització de la cartografia corporativa mitjançant la restitució d'un vol
fotogramètric.
Serveis Generals i Compres
17.- Resoldre el procediment negociat i adjudicar el contracte del servei de recollida i
lliurament de la documentació a les dependències municipals perifèriques.
18.- Aprovar la pròrroga del contracte de manteniment i assistència tècnica d'un equip
multifuncional instal·lat al Despatx Lluch.
Promoció Econòmica
19.- Esmenar l'error material existent a l'acord de la
proppassat dia 7 de juliol.
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Comerç i Turisme
20.- Sol·licitar una subvenció a la Generalitat de Catalunya per a una
d'energia solar tèrmica al Mercat de la Creu Alta.

instal·lació

3.-ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
Cultura
21.- Aprovar un contracte (1) per a la realització d'un concert dins el marc dels actes
de la Festa Major de Sabadell 2006.
22.- Aprovar un contracte (2) per a la realització d'un concert dins el marc dels actes de
la Festa Major de Sabadell 2006.
23.- Aprovar un contracte (3) per a la realització d'un concert dins el marc dels actes
de la Festa Major de Sabadell 2006.
24.- Resoldre el concurs i adjudicar el contracte de serveis auxiliars de gestió dels
programes i activitats organitzades pel departament de Cultura.
Serveis Socials
25.- Resolder el concurs i adjudicar el contracte administratiu especial dels serveis
d'atenció domiciliària dels serveis socials de l'Ajuntament de Sabadell.
Salut
26.- Actualitzar per a l'any 2006 el conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i
l'Ajuntament de Sabadell per realitzar mitjançant el laboratori municipal la
recollida, transport i anàlisi de mostres d'aigües de municipis integrants del
Programa d'Aigües de Consum.

27.- Resoldre l'expedient disciplinari per no tenir llicència municipal per a la tinença
d'un gos potencialment perillós.

4.-ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I PATRIMONI
Urbanisme
28.- Aprovar els plecs de clàusules per a l'adjudicació del 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 del centre cívic al barri de Torre Romeu i la
urbanització del parc al Paratge de Can Romeu.
Llicències
29.- Acordar la subvenció de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres de la
llicència d'obres menors núm. 2005LLMN00526.
30.- Denegar la llicència d'obres majors 2005LLMJ00005 del carrer del Doctor Codina,
5.
31.- Denegar la llicència d'obres majors 2006LLMJ00105 del carrer de Fuerteventura,
46.
32.- Concedir llicències d'obres majors.
33.- Denegar la llicència municipal d'activitats núm. 2005LLAC00337.
34.-Denegar la llicència municipal d'activitats núm. 2005LLAC00445.
35.- Concedir llicències mediambientals.
Patrimoni
36.- Resoldre el procediment negocial i adjudicar el contracte de concessió del domini
públic per a la construcció i utilització privativa de la finca municipal coneguda com
a l'Obrera, situada al c. la Estrella, 110 (Exp.- I.2.a/1.005).
37.- Declarar desert el concurs públic per a l'adjudicació del contracte administratiu de
concessió del domini públic per a la per a la construcció i explotació d'un
aparcament públic de vehicles automòbils en el subsòl del vial front al Centre de
Fires i Convencions de Sabadell (c/ Alguersuari Pasqual, entre el c. de Tres Creus
i dels Montcada).
38.- Modificar la posada a disposició al Servei d'Ocupació de Catalunya, dels locals del
c. Alfons XIII, 45 i 47 baixos de Sabadell.
39.- Ratificar el protocol d'intencions per a la rehabilitació i utilització privativa de
l'edifici municipal conegut com a Casa Grau (Marcet-Font), situat a la Plaça del
Gas de Sabadell.
40.- Aprovar l'expedient per a la realització d'un concurs de propostes amb Intervenció
de Jurat per a la rehabilitació i reforma de l'edifici de la Casa Grau (Marcet-Font) i
el seu jardí, la ubicació d'una zona de jocs infantils així com la integració del
conjunt en l'entorn urbà de la Pça del Gas de Sabadell.

Obres d'equipament
41.- Aprovar el projecte de l'obra anomenada: Projecte bàsic i d'execució per a la
Reforma i Ampliació del Centre d'Assistència Primària dels Merinals.
42.- Aprovar inicialment el projecte i l'inici de licitació per procediment obert en la
forma de concurs de l'obra anomenada: Projecte de Restauració i Rehabilitació de
la Casa Duran, 2a fase.
43.- Aprovar inicialment el Projecte i l'inici de licitació per procediment obert en la forma
de concurs de l'obra anomenada: Projecte executiu de Rehabilitació del Molí de
Sant Oleguer en un equipament juvenil.
44.- Resoldre el concurs i adjudicar les obres corresponents al Condicionament de
talussos i graderia al Camp de Futbol A de Can Rull.
45.- Aprovar l'ampliació de contracte d'obres anomenat: Rehabilitació de l'edifici central
de Can Balsach per a Centre Cívic, 3a fase.
46.- Aprovar un contracte menor d'obres referent a la Instal·lació d'aire condicionat per
a la Biblioteca Can Puiggener.
47.- Aprovar l'encàrrec de gestió per a l'execució de les obres del projecte de l'Oficina
de denúncies de Mossos d'Esquadra al c. de Sant Joan, 24.
48.- Aprovar la resolució i extinció del contracte d'obres anomenat: Projecte bàsic i
d'execució de redistribució i adequació d'espais de l'edifici Consistorial.
49.- Modificar els termes de l'encàrrec de gestió per a la Reforma de l'espai
d'equipaments de la Nau Industrial de l'ABB (1a fase).
50.- Ratificar el decret de l'Alcalde de 24 de juliol de 2006 pel qual es resol el concurs i
s'adjudica el contracte de les obres corresponents a la Reconstrucció de la
coberta de la part central de l'Edifici Consistorial.

5.-ÀREA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
Obres Públiques
51.- Aprovar inicialment, amb la consideració d'obra local ordinària, el projecte d'obres
anomenat Projecte d'obres de rehabilitació de la urbanització de la plaça Galileu.
52.- 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 del
parc veïnal a l'àmbit comprès entre els carrers de la Mola, de Nàpols i de
Budapest.
Mobilitat, trànsit i transport
53.- Autoritzar el finançament de la inversió en el servei de transport urbà per
l'adquisició de cinc autobusos corresponents al 2006, i aprovar la previsió de
pagaments en concepte de compensació, dins del marc establert pel contracteprograma 2001-2009.

Manteniments de Vía Pública
54.- Aprovar i adjudicar, mitjançant procediment negociat, el contracte de consultoria i
assistència tècnica anomenat Elaboració del projecte executiu anomenat Reforma
del soterrani de Can Marcet per condicionar-lo com a aparcament.
55.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Instal·lació d'un paviment
flotant a la sala 1 de Ca L'Estruch.
56.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Construcció d'un
col·lector d'aigües pluvials al CEIP Roureda.
57.- Aprovar l'expedient de contractació i l'inici del procediment obert en forma de
concurs per a l'adjudicació del contracte d'obres anomenat Estabilització
estructural del mur del passeig de la Revolució.
58.- Aprovar l'annex al conveni de col·laboració i utilització del circuit ferroviari del Parc
de Catalunya subscrit amb l'entitat CEMVBIS, per a l'ampliació de l'àmbit cedit en
ús i ocupació i aprovació de les tarifes de l'activitat.
59.- Aprovar l'actualització de preus del contracte de serveis anomenat Manteniment i
conservació de les places i espais verds de la ciutat de Sabadell en el Sector 1.
60.- Aprovar l'actualització de preus del contracte de serveis anomenat Manteniment i
conservació de les places i espais verds de la ciutat de Sabadell en el Sector 2.
61.- Aprovar l'actualització de preus del contracte de serveis anomenat Manteniment i
conservació de l'arbrat viari de la ciutat de Sabadell.
62.- Aprovar l'actualització de preus del contracte de serveis anomenat Manteniment i
conservació del mobiliari urbà i àrees de jocs infantils de la ciutat de Sabadell.
63.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat 2a fase de l'obra civil per
a la realització d'una àrea de jocs infantils a Poble Nou de La Salut.
64.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Enjardinament i
instal·lació de mobiliari i jocs en l'espai públic del carrer del Claustre.
65.- Aprovar i adjudicar el contracte menor d'obres anomenat Construcció de nova
àrea de jocs infantils a la plaça Cardener.
66.- Resoldre el procediment obert en forma de concurs i adjudicar el contracte de
serveis anomenat Suport a la Festa Major de Sabadell, Festes de Barri i d'altres
esdeveniments puntuals, gestionats per la Secció de Logística del Servei de
Manteniments de Via Pública de l'Ajuntament de Sabadell.
67.- Resoldre el procediment obert en forma de concurs i adjudicar el contracte de
serveis anomenat Substitució de lluminàries esfèriques i quadres de
comandament en instal·lacions d'enllumenat públic en diferents zones de la ciutat,
dividit en cinc lots.
68.- Aprovar la sol·licitud de la concessió del Premio Reina Sofía de Accessibilidad
Universal de Municipios para el año 2006, dins de la convocatòria del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales mitjançant l'Ordre TAS/1841/2006, de 5 de juny.

Medi Ambient i Sostenibilitat
69.- Aprovar i adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat el contracte
de consultoria, assistència tècnica i serveis anomenat: Monitoratge i
desenvolupament dels itineraris d'educació ambiental dins el programa ciutat i
escola pel curs escolar 2006/2007.
70.- Ratificar el decret del regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat del dia 3 de juliol de
2006, en relació a la sol·licitud d'una subvenció a l'Agència de Residus de
Catalunya del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya l'ajut per a projectes de prevenció de residus municipals i per a
l'ambientalització de festes populars.
71.- Aprovar la concessió d'una subvenció a l'ADENC per a les activitats incloses en el
programa d'actuacions de l'any 2006.
72.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i la Unió
Excursionista de Sabadell (UES) per al desenvolupament de les activitats
d'educació ambiental dins el programa ciutat i escola pel curs escolar 2006/2007.

6.-ÀREA D'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA
Educació
73.- Aprovar les bases reguladores per l'atorgament d'ajuts per l'escolarització de nens
i nenes de 0 a 3 anys i convocar concurs per seleccionar l'alumnat beneficiari.
74.- Aprovar l'addenda al Conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació i
Universitats de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sabadell per al Pla
educatiu Entorn.
Convivència Intercultural
75.- Aprovar l'encàrrec de gestió a l'empresa municipal Promoció Econòmica de
Sabadell, SL. per donar impuls als serveis de mediació ciutadana a Sabadell.
Cooperació i Solidaritat
76.- Aprovar l'encàrrec de gestió a l'empresa municipal Promoció Econòmica de
Sabadell, SL., per donar suport al desenvolupament del projecte Creació d'una
Xarxa educativa en matèria de cooperació i solidaritat amb joves dels centres
educaius de secundaria.

Seguretat Ciutadana
77.- Aprovar la pròrroga del període de vigència del contracte de serveis anomenat
Servei auxiliar de grua de Policia Municipal per al període de gener a juny de
2006.
7.-ASSUMPTES URGENTS
L’Alcalde.

