
RELACIÓ D’ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN  L OCAL. 
Sessió: 16/04/2010. 
Caràcter de la sessió: Ordinària 
Hora d’inici: 10’-matí 
Hora de finalització: 10’15 matí 
 
 
President  Lluís Monge Presència 
 
Assistents:   

 
 Marta Farrés Falgueras  
 Josep Ayuso Raya  
  Francisco Bustos Garrido 

Ramon Burgués Salse 
   Sense vot: 
 Maria Carmen Garcia Suarez  
 Jordi  Soriano José  
             Magi Rovira i Font 
 
Excusen l’absència     Manuel Bustos Garrido  
  Joan Manau Valor  

Juan Carlos Sánchez Salinas  
Montserrat Capdevila Tatché 
Sense vot 

         Carles Rossinyol Vidal  
                                 Isidre Soler Clarena 

 
Secretari General          Emili Tapias Sola 
Interventor.           Jesus Liesa Liesa 
Director Àrea d’Alcaldia :   Xavier Izquierdo Vilavella 
 
Tots els punts han estat aprovats per unanimitat. 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN  LOCAL DEL D IA 16/04/2010 
 
PART RESOLUTIVA  
 
1.-ALCALDIA  
 
1.-  Aprovar les actes anteriors.  
 
2.-  Despatx oficial, comunicacions i informacions diverses.  
 
2.-ÀREA DE PRESIDÈNCIA   
 
Cultura  
 
3.-   Aprovar les tarifes dels preus públics per a noves activitats formatives en el Centre de 

Producció i Creació Artística de l'Estruch.  
 
 



3.-ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA   
 
Esports 
 
4.-   Aprovar l'inici de l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat amb 

publicitat, per a la gestió del bar del Pavelló Nord.  
 
 
 

5.-   Aprovar l'aportació municipal ordinària a la Fundació Privada de l'Esport Sabadellenc, 
exercici 2010.  

 
 
6.-   Adjudicar provisionalment el contracte de serveis de mediació a la piscina del Parc del 

Nord i de La Bassa.  
 
Serveis Socials 
 
7.-   Aprovar l'adjudicació definitiva del contracte de serveis d'acompanyament de grups i 

animació turística per al programa de vacances de la gent gran 2010.  
 
Educació 
 
8.-   Aprovar la relació dels premis als guanyadors del XXX Concurs Literari Joan Oliver Pere 

Quart.  
 
Convivència 
 
9.-  Aprovar la concessió a la Coordinadora del Servei d'Acolliment als Immigrants d'una 

subvenció nominativa per a l'any 2010, en concepte de suport a la realització dels 
projectes que l'entitat desenvolupa.  

 
4.-ÀREA D'URBANISME    
 
Urbanisme 
 
10.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte de serveis per a l'adquisició del 

sistema d'informació geogràfica d'urbanisme (SIG).  
 
 
11.-   Aprovar inicialment la modificació del projecte de reparcel·lació de la UA-45 (Exp.: SR-

045).  
 
12.-   Aprovar el full d'apreuament municipal per l'expropiació de les finques emplaçades al 

camí de l'Ermita de Sant Nicolau núm. 2-3 i N2-3 per l'ampliació dels serveis del 
Cementiri municipal (Exp. E-095/C).  

 
13.-   Aprovar el full d'apreuament municipal per l'expropiació d'un dret d'opció de compra que 

grava aquesta finca A per l'ampliació dels serveis del Cementiri municipal (Exp. E-
095/Abis).  

 
 
14.-   Aprovar l'import a abonar pel concessionari de maquinaria i estris mobles municipals en 

execució de la concessió de la gestió del servei de cementiri.  
 



Llicències 
 
15.-   Concedir llicències d'obres majors.  

 
2 llicències (ascensor i canvi us local a hab) amb un pressupost global de 29.766,- 
€ 
 

 
16.-   Modificar la llicència d'obres majors número 2008LLMJ00295.  
 
 
17.-   Modificar la llicència d'obres majors número 2008LLMJ00296.  
 
 
18.-  Modificar la llicència d'obres majors número 2008LLMJ00307.  
 
 
19.-   Modificar la llicència d'obres majors número 2009LLMJ00055.  
 
 
20.-   Modificar la llicència d'obres majors número 2009LLMN00107.  
 
 
21.-   Concedir llicències ambientals.  

4 llicències 
 
Obres d'Equipaments 
 
22.-   Aprovar inicialment el projecte i la licitació per procediment negociat del contracte 

d'obres referent a la urbanització exterior del Pavelló Poliesportiu PAV-3 al sector Nord.  
 
23.-   Aprovar la memòria valorada i la licitació per procediment obert del contracte de 

subministrament d'equipament esportiu i mobiliari del Pavelló Poliesportiu PAV-3 al 
sector Nord.  

  
 
24.-   Aprovar l'augment de pressupost de les obres referents a la Finalització de treballs de 

paleta del Pavelló Poliesportiu del Sector Nord, per procedir a la liquidació.  
  
Habitatge 
 
25.-   Aprovar inicialment el projecte d'obres anomenat: Projecte d’enderroc d'un edifici i 

aprovar l'expedient de contractació mitjançant procediment negociat.  
  

 
26.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu d'obres anomenat: 

Projecte per a la construcció del centre cívic al barri de Torre Romeu i la urbanització del 
parc al Paratge de Can Romeu  

 
 
27.-   Resoldre sol.licituds de préstecs bonificats per part de l'Ajuntament de Sabadell per a la 

instal·lació d'ascensors en l'àmbit de Can Puiggener i Torre-romeu (convocatòria 2009).  
 
 



 
Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes 
 
28.-   Aprovar l'adjudicació provisional per procediment negociat del contracte administratiu 

d'obres anomenat: Projecte executiu de restauració de l'espai fluvial de la Riera seca al 
barri de Poble Nou.  

 
29.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional per procediment obert de les obres 

anomenades: Projecte d'adequació de l'àrea d'oci de Sant Julià d'Altura (Codi FEOSL 
329-E).  

 
30.-  Elevar a definitiva l'adjudicació provisional per procediment obert de les obres 

anomenades: Projecte d'adequació de l'esplanada de La Salut (Codi FEOSL 331-E).  
 
31.-  Elevar a definitiva l'adjudicació provisional per procediment obert de la direcció 

facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres anomenades: Projecte 
d'adequació de l'àrea d'oci de Sant Julià d'Altura (Codi FEOSL 329-D).  

 
32.-  Elevar a definitiva l'adjudicació provisional per procediment obert de la direcció 

facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres anomenades: Projecte 
d'adequació de l'esplanada de La Salut (Codi FEOSL 331-D).  

 
 
5.-ÀREA DE RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC    
 
Espai Públic 
 
33.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu d'obres anomenat 

Millora en la senyalització d'itineraris adaptats per a vianants. (FEOSL 302E)  
 
 
34.-  Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu de serveis  

anomenat Direcció d'obres i Coordinació de seguretat i salut de les obres  Millora en la 
senyalització d'itineraris adaptats per a vianants. (FEOSL 302D)  
 
 

 
35.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu d'obres anomenat 

Projecte de recuperació massa forestal i mesures d'eficiència i d'estalvi energètic a la zona 
de Can Rull (FEOSL 333E)  

 
 
36.-   Desestimar les al·legacions presentades i elevar a definitiva l'adjudicació provisional del 

contracte administratiu de serveis anomenat Direcció d'obres: Coordinació de seguretat i 
salut de les obres  Projecte de recuperació massa forestal i mesures d'eficiència i d'estalvi 
energètic a la zona de Can Rull (FEOSL 333D)  

 
 

 
37.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu d'obres anomenat 

Millores a la xarxa d'abastament d'aigua i de sanejament del Raval d'Amàlia (FEOSL 
334E)  

 
 
 



38.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu de serveis  
anomenat Direcció d'obres: Coordinació de seguretat i salut de les obres  Millores a la 
xarxa d'abastament d'aigua i de sanejament del Raval d'Amàlia (FEOSL 334D)  

 
 
39.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu d'obres anomenat 

Projecte d'eficiència energètica i reducció de consum als equipaments municipals. 
(FEOSL 341E)  

 
 
40.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu de serveis  

anomenat Direcció d'obres: Coordinació de seguretat i salut de les obres  Projecte 
d'eficiència energètica i reducció de consum als equipaments municipals. (FEOSL 341D)  

 
 
41.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu d'obres anomenat 

Projecte de reducció del consum d'energia en l'enllumenat públic del sector Serra Camaró 
i C. Gomera (FEOSL 345E)  

 
42.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu de serveis  

anomenat Direcció d'obres: Coordinació de seguretat i salut de les obres  Projecte de 
reducció del consum d'energia en l'enllumenat públic del sector Serra Camaró i C. 
Gomera (FEOSL 345D) 

 
 
6.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 


