
Convocatòria de Junta de Govern Local . 
 
Atès el que disposa l'article 51.1.c en relació amb els articles 99, 103 i 112 del Decret Legislatiu 
2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i vista la 
proposta d'ordre del dia presentada per la Secretaria municipal, resolc convocar la sessió 
ordinària de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sabadell, que tindrà lloc el dia 
04/06/2010,  a 10:00 del matí, a la Sala de Govern de l'Ajuntament, sessió que es subjectarà a 
l'ordre del dia annex. 
 
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA  DE GOVERN  LOCAL DEL 
DIA 04/06/2010, A 10:00 DEL MATÍ 
 
 
PART RESOLUTIVA  
 
1.-ALCALDIA  
 
1.-   Aprovar l'acta anterior.  
 
2.-   Despatx oficial, comunicacions i informacions diverses.  
 
 
2.-ÀREA DE SERVEIS CENTRALS    
 
Assessoria Jurídica  
 
3.-   Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de 

Barcelona, en el recurs contenciós núm. 535/08.  
 
4.-   Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 

Barcelona, en el recurs contenciós núm. 287/08.  
 
5.-   Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de 

Barcelona, en el recurs contenciós núm. 650/08.  
 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA    
 
Esports  
 
6.-   Aprovar l'atorgament de les subvencions destinades a la promoció esportiva del primer 

termini de la convocatòria oberta de l'any 2010.  
 
Serveis Socials  
 
7.-   Aprovar el  conveni per al 2010 amb l'Obra Social de la Caixa d'Estalvis i Pensions de 

Barcelona La Caixa, de la col·laboració econòmica en el projecte REBOST SOLIDARI DE 
SABADELL.  

 
Joventut  
 
8.-   Acceptar les subvencions atorgades a l'Ajuntament de Sabadell per la Diputació de 

Barcelona per a l'exercici 2010 (Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011).  
 
 



Educació  
 
9.-   Aprovar la primera convocatòria dels ajuts per a l'escolarització en escoles bressol de 

titularitat municipal d'infants de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques 
desfavorides, curs 2010-2011.  

 
 
4.-ÀREA D'URBANISME    
 
Llicències  
 
10.-   Concedir llicències d'obres majors.  
 
11.-   Modificar la llicència concedida per la Junta de Govern Local en data en data. 05.10.2007.  
 
12.-   Concedir llicències ambientals.  
 
13.-   Modificar una llicència ambiental.  
 
14.-   Denegar una llicència ambiental.  
 
Obres d'Equipaments  
 
15.-   Adjudicar provisionalment per procediment obert el Subministrament d'equipament esportiu i 

mobiliari del Pavelló Poliesportiu PAV-3 al Sector Nord.  
 
 
5.-ÀREA DE RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC    
 
Espai Públic  
 
16.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu d'obres anomenat 

Projecte de rehabilitació de la urbanització de la plaça de Comtal.  
 
17.-   Aprovar l'expedient de contractació del servei anomenat Manteniment i conservació de les 

fonts ornamentals i d'aigua potable de la ciutat de Sabadell, i l'inici del procediment negociat  
per a la seva adjudicació. 

 
6.-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. 
 
 
 
 



  


