
RELACIÓ D’ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN  LOCAL. 
Sessió: 18/06/2010. 
Caràcter de la sessió: Ordinària 
Hora d’inici: 10’-matí 
Hora de finalització: 10’15 matí 
 
President  Joan Manau Valor 
 
Assistents:   
 Lluís Monge Presència 
 Juan Carlos Sánchez Salinas 
 Marta Farrés Falgueras  
 Josep Ayuso Raya  
  Francisco Bustos Garrido 
  Ramon Burgués Salse 
   Sense vot: 
       Carles Rossinyol Vidal  
  Maria Carmen Garcia Suarez  

Jordi  Soriano José 
  Isidre Soler Clarena 

Magi Rovira i Font  
 
Excusen l’absència      Manuel Bustos Garrido  
  Montserrat Capdevila Tatché 

 
 
Secretari General.          Emili Tapias Sola 
Interventor.           Jesus Liesa Liesa 
Director Àrea d’Alcaldia :   Xavier Izquierdo Vilavella 
 
Tots els punts han estat aprovats per unanimitat. 
 
 
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN  LOCAL DEL DIA 18/06/2010, A LES 10:00 HORES 
 
 
PART RESOLUTIVA 
 
1.-ALCALDIA 
 
1.-  Aprovar l'acta anterior. 
 Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local l’aprovació de l’Acta de la 
sessió ordinària del dia  11 de juny de 2010.  Sense cap esmena s’aproven per 
unanimitat. 
 
2.-  Despatx oficial, comunicacions i informacions diverses. 
  
 
2.-ÀREA DE PRESIDÈNCIA   



 
Cultura 
 
3.-   Aprovar un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, 

l'Ajuntament de Sabadell i l'Orquestra Simfònica del Vallès en el marc del 
programa de suport a les formacions orquestrals locals 

  
Treball,Formació, Indústria i Innovació 
 
4.-   Aprovar el conveni de col·laboració amb Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) 

per al desenvolupament d'un pla extraordinari d'ocupació local en el marc del 
Projecte Impuls-Treball i acceptar la subvenció atorgada pel SOC de la Generalitat 
de Catalunya. 

  
 
3.-ÀREA DE SERVEIS CENTRALS   
 
Serveis Generals - Compres 
 
5.-   Ratificar el decret 5366/2010, de modificació del contracte Serveis de neteja de 

diferents equipaments municipals socioculturals, grup III. 
  
6.-   Ratificar el decret núm. 5537/2010 de modificació del contracte Serveis de neteja 

de diferents equipaments municipals educatius, grup VI 
  
Comerç i Turisme 
 
7.-   Aprovar l'atorgament de subvencions a associacions de comerciants per al foment 

de la dinamització comercial, suport a l'associacionisme comercial. 
  
 
4.-ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA   
 
Salut 
 
8.-   Aprovar la clàusula addicional cinquena del Conveni de col·laboració entre el 

Servei Català de la Salut i l'Ajuntament de Sabadell per finançar una part de les 
despeses de funcionament del Consultori sanitari local del Poble Nou per a l'any 
2010. 

  
9.-   Aprovar els ajuts per al 2010 del Pla de concertació XBMQ 2008-2011 entre els 

quals es troben les matèries de Salut Pública. 
  
 
Igualtat Dona-Home 
 
10.-   Acceptar la subvenció de l'Institut Català de les Dones de la Generalitat de 

Catalunya pels projectes inclosos en el Pla de Polítiques de Dones 2010. 
  



11.-   Aprovar les addendes II i III referents al conveni amb la Diputació de Barcelona 
pel desenvolupament del Programa d'Agents Locals d'Igualtat. 

  
 
 
5.-ÀREA D'URBANISME   
 
Urbanisme 
 
12.-   Iniciar els estudis per a l'ordenació de l'ús recreatiu a tot el municipi de Sabadell i 

acordar la suspensió de l'atorgament de llicències. 
  
Llicències 
 
13.-   Concedir llicències d'obres majors. 

 2 llicències d'obres majors amb un pressupost global de 143.035,83 € . (2 reformes 
 
14.-   Modificar llicència concedida per JGL en data 31/03/2006. 
  
15.-   Denegar la llicència d'obres majors número 2009LLMJ00054. 
  
16.-   Concedir llicències ambientals. 

 2 llicències ambientals 
 
17.-   Modificar llicències ambientals. 
  
Obres d'Equipaments 
 
18.-   Aprovar la memòria valorada i la licitació per procediment obert subjecte a 

regulació harmonitzada del contracte de subministrament referent a la Dotació de 
mobiliari i equipament  per a la Biblioteca de Ponent, fase de mobiliari. 

  
Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes 
 
19.-   Aprovar la pròrroga de la vigència del contracte de serveis anomenat: Servei de 

manteniment del Rodal de Sabadell. 
  
20.-   Aprovar l'expedient de contractació de serveis per procediment obert subjecte a 

regulació harmonitzada anomenat: Servei de manteniment del Parc Fluvial del 
Ripoll i del Rodal. 

   
21.-   Aprovar les bases i la convocatòria restringida per a la concessió del Premi de 

disseny gràfic de les etiquetes que identificaran el vi de la primera collita del Parc 
Agrari de Sabadell. 

  
22.-  Ratificar el Decret 6175/2010, relatiu a aprovar la pròrroga del termini d'execució 

del contracte d'obra anomenat Projecte d'adequació i neteja del talús del Torrent 
del Capellà (codi FEOSL 368). 

  
 



 
6.-ÀREA DE RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC   
 
Espai Públic 
 
23.-   Aprovar el conveni de col·laboració amb ADIGSA per a l'execució d'obres de 

millora i cessió de la urbanització del grup d'habitatges d'Arraona, al municipi de 
Sabadell. 

  
24.-   Aprovar inicialment, amb la consideració d'obres d'urbanització ordinàries, el 

projecte d'obres anomenat Modificació projecte addicional de l'urbanització de 
l'illa la Palma, Tenerife, Malta i Antilles al barri d'Arraona a Sabadell (Fase 3) 

  
25.-   Adjudicar provisionalment per procediment obert el contracte administratiu 

d'obres anomenat  Ampliació de voreres i renovació del ferm de calçada del C. 
Ferran Casablancas entre Horta Novella i Alemanya. 

  
26.-   Adjudicar provisionalment per procediment negociat sense publicitat la 

contractació administrativa de l'obra anomenada Projecte de rehabilitació de l'àrea 
de joc al carrer Lucreci. 

  
27.-   Aprovar l'actualització del quadre tarifari, que ha de regir des de l'1 de juliol de 

2010, per la concessió de serveis de l'aparcament subterrani del Parc Taulí. 
  
28.-   Sol·licitar al Ministerio de Sanidad y Política Social la participació de 

l'Ajuntament de Sabadell en la convocatòria de la concessió dels Premios Reina 
Sofía de Accesibilidad Universal e Municipios para el año 2010. 

  
29.-   Resoldre el procediment obert del contracte de servei anomenat Manteniment i 

conservació de la gespa esportiva de les Pistes Municipals d'Atletisme Josep 
Molins i de la gespa esportiva i gresa perimetral de l'Estadi Municipal de la Nova 
Creu Alta de la ciutat de Sabadell. 

 
 
7.-ASSUMPTES URGENTS  
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