
 
  
 
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA  DE GOVERN  LOCAL DEL 
DIA 11/06/2010, A 10:00 DEL MATÍ 
 
 
PART RESOLUTIVA  
 
1.-ALCALDIA  
 
1.-   Aprovar l'acta anterior.  
 
2.-   Despatx oficial, comunicacions i informacions diverses.  
 
 
2.-ÀREA DE PRESIDÈNCIA   
 
Cultura  
 
3.-   Aprovar l'atorgament de les subvencions destinades al foment de la cultura popular i 

tradicional, a través de les festes majors de barri (2n. procediment).  
 
4.-   Aprovar un conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sabadell per a la 

realització del Pla d'Acció Cultural (PAC), així com l'aportació municipal.  
 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS CENTRALS    
 
Comerç i Turisme  
 
5.-   Aprovar l'atorgament de subvenció per al foment d'actuacions de  dinamització turística a la 

ciutat.  
 
6.-   Acceptar les aportacions econòmiques atorgades per la Diputació de Barcelona de suport a 

serveis i activitats de l'any 2010 en matèria de Comerç, Mercats, Turisme i Consum.  
 
 
 
4.-ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA    
 
Serveis Socials  
 
7.-   Aprovar les tarifes per a l'exercici 2010 que ha de percebre el Consorci Hospitalari de 

Catalunya per a la gestió del servei de suport personal i social Complex Gent Gran Sant 
Oleguer  

 
 
Igualtat Dona-Home  
 
8.-   Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona per al Centre d'Atenció a la Dona per al 

2010 (Xarxa Barcelona Municips de Qualitat).  
 
9.-   Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona pel Pla de Treball 2010 del programa 

d'Igualtat (Xarxa Barcelona Municips de Qualitat).  



 
10.-   Atorgar les subvencions destinades a la promoció d'activitats en matèria d'Igualtat Dona-

Home corresponents al primer procediment de la convocatòria oberta de l'any 2010.  
 
Educació  
 
11.-   Modificar l'acord de l a Junta de Govern Local de data 11/12/2009 d'atorgament d'ajuts a 

l'estudi mitjançant l'anul.lació de dos ajuts.  
 
12.-   Aprovar l'aportació econòmica extraordinària als concessionaris de les escoles bressol 

municipals, en concepte de les quotes no abonades pels alumnes beneficiaris dels ajuts 
d'escolarització de 0 a 3 anys, primera convocatòria curs 2009-2010.  

 
13.-   Aprovar els estats financers presentats per la concessionària de la gestió unificada del 

servei de menjadors escolars, relatius al curs 2008-2009.  
 
14.-   Aprovar els estats financers presentats per la concessionària de la gestió del CEIF Andreu 

Castells i CEIF Arraona, relatius al curs 2008-2009.  
 
15.-   Aprovar els estats financers presentats per la concessionària de la gestió de l'Escola Bressol 

Municipal Calvet d'Estrella i de l'Escola Bressol Municipal Joan Motllor, relatius al curs 2008-
2009.  

 
16.-   Aprovar els estats financers presentats per la concessionària de la gestió del CEIF Can 

Llong-Castellarnau, relatius al curs 2008-2009.  
 
17.-   Aprovar els estats financers presentats per la  concessionària de la gestió del CEIF Joaquim 

Blume, relatius al curs 2008-2009.  
 
18.-   Aprovar els estats financers presentats per la concessionària de la gestió del CEIF 

Espronceda i de l'Escola Bressol La Romànica, relatius al curs 2008-2009.  
 
19.-   Aprovar els estats financers presentats per la  concessionària de la gestió del CEIF Vapor 

Buxeda Nou, relatius al curs 2008-2009.  
 
20.-   Aprovar la minoració de l'aportació municipal prevista per al curs 2009-2010, aprovada per al 

Junta de Govern Local de data 13 de març de 2009, a la concessionària de la gestió del 
Centre d'Educació Infantil i Familiar Can Puiggener.  

 
21.-   Aprovar la minoració de l'aportació municipal prevista per al curs 2009-2010, aprovada per la 

Junta de Govern Local de data 10 de juliol de 2009, a la concessionària de la gestió del 
Centre d'Educació Infantil i Familiar Espronceda.  

 



 
5.-ÀREA D'URBANISME    
 
Llicències  
 
22.-   Concedir llicències d'obres majors.  
 
23.-   Denegar la llicència d'obres majors número 2006LLMJ00442.  
 
24.-   Denegar la llicència d'obres majors número 2008LLMJ00276.  
 
25.-   Concedir una llicència ambiental.  
 
Obres d'Equipaments  
 
26.-   Aprovar el text del conveni específic entre l'Ajuntament de Sabadell i la Diputació de 

Barcelona per a l'actuació Adequació i construcció d'equipaments esportius (Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat).  

 
 
6.-ÀREA DE RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC    
 
Participació, Atenció i Relacions Ciutadanes  
 
27.-   Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, dins de l’àmbit de la 

participació ciutadana del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-
2011,  destinada al projecte “Pla integral de Participació Ciutadana per al 2010”.  

 
Espai Públic  
 
28.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu d'obres anomenat 

Projecte d'ampliació de voreres i renovació del ferm de calçada del carrer de Sant Josep. 
 
7.-ASSUMPTES URGENTS  
 
  
 
 
 
  


