
  
 
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA  DE GOVERN  LOCAL DEL 
DIA 23/04/2010, 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   
 
Treball,Formació, Indústria i Innovació  
 
3.-   Aprovar l'addenda del conveni de col·laboració amb el Consorci per a l'Ocupació i la 

Promoció Econòmica del Vallès Occidental,  en el marc del Pla d'Acció 2008-2009, aprovat 
per Junta de Govern Local de 21/11/2008.  

 
4.-   Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona  per  al  desenvolupament del  

projecte  de construcció del Centre d'Empreses Industrial.  
 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS CENTRALS    
 
Assessoria Jurídica  
 
5.-   Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de 

Barcelona, en el recurs contenciós núm. 422/08.  
 
6.-   Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 

Barcelona, en el recurs contenciós núm. 257/09.  
 
7.-   Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 

Barcelona, en el recurs contenciós núm. 93/05.  
 
8.-   Acusar rebuda d ela interlocutòria dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 

el recurs contenciós núm. 200/09.  
 
9.-   Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat de 1a. instància núm. 7 de Sabadell,, en 

el procediment núm. 232/09.  
 
10.-   Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 

Barcelona, en el recurs contenciós núm. 521/07.  
 
11.-   Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de 

Barcelona, en el recurs contenciós núm. 454/07.  
 
12.-   Acusar rebuda de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 

recurs d'apel.lació núm. 214/08.  
 



Recursos Humans  
 
13.-   Esmenar l'error material observat en la base 3.2.2 del concurs oposició per proveir 5 places 

d'administratiu/va d'administració general,  aprovat per Junta de Govern Local de 
29/03/2010.  

 
 
4.-ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA    
 
Esports  
 
14.-   Elevar a definitiva l'adjudicació del contracte administratiu especial per a la gestió del bar 

restaurant de l'equipament esportiu municipal La Bassa  
 
15.-   Adjudicar provisionalment el contracte de subministrament de productes químics a les 

piscines municipals.  
 
Salut  
 
16.-   Aprovar la clàusula addicional divuitena al contracte establert entre el Servei Català de la 

Salut i l'Ajuntament de Sabadell, dins la prestació d'assistència als usuaris de drogues 
derivats de la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències.  

 
Convivència  
 
17.-   Atorgar les subvencions corresponents a la convocatòria de l'any 2010  de subvencions per 

a la integració de la població nouvinguda,  aprovada per Junta de Govern Local de 
22/01/2010.  

 
 
5.-ÀREA D'URBANISME    
 
Urbanisme  
 
18.-   Modificar  les dades identificatives nouvingudes de l'arrendador en el contracte 

d’arrendament de l’edifici situat a la plaça de sant Roc, 4, aprovat per Junta de Govern Local 
de 31/12/2009.  

 
Llicències  
 
19.-   Concedir llicències d'obres majors.  
 
20.-   Modificar la llicència d'obres majors número 2006LLMJ00550.  
 
21.-   Modificar la llicència d'obres majors número 2007LLMJ00223.  
 
22.-   Modificar la llicència d'obres majors número 2008LLMJ00168.  
 
23.-   Concedir llicències ambientals.  
 
24.-   Modificar dues llicències ambientals.  
 
25.-   Denegar una llicència ambiental.  
 
Habitatge  



 
26.-   Aprovar l'expedient de contractació mitjançant procediment obert no subjecte a regulació 

harmonitzada i l'inici de la licitació, relatiu a les obres del Projecte de millora de la 
connectivitat del barri de Can Puiggener amb la ciutat.  

 
27.-   Donar la conformitat municipal de canvi de qualificació a habitatge amb protecció oficial de 

règim general de venta.  
 
 
6.-ÀREA DE RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC    
 
Espai Públic  
 
28.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu de serveis anomenat 

Manteniment i pintat de la senyalització horitzontal dels passos de vianants adaptats en els 
carrers d'accés a la Gran Via de Sabadell.  

 
29.-   Modificar el finançament del contracte de  subministrament d'energia elèctrica amb 

destinació als punts de consum en mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els seus 
organismes autònoms, amb potencia contractada superior a 10KW,  adjudicat per Junta de 
Govern Local de 22/01/2010. 

 
7.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 
  
  


