
  
 
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA  DE GOVERN  LOCAL DEL 
DIA 25/06/2010, 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   
 
Treball,Formació, Indústria i Innovació  
 
3.-   Aprovar l'aportació econòmica municipal a favor del Consorci per a la Normalització  

Lingüística.  
 
4.-   Aprovar el conveni de col·laboració amb l'Institut Sallarès i Pla, representat pel Gremi de 

Fabricants de Sabadell, per impulsar accions de col·laboració en l'àmbit del suport i foment 
de l'emprenedoria i el suport a les empreses consolidades.  

 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS CENTRALS    
 
Assessoria Jurídica  
 
5.-   Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 

Barcelona, en el recurs contenciós núm. 209/09.  
 
6.-   Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 

Barcelona, en el recurs contenciós núm. 187/09.  
 
7.-   Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid, en el 

recurs contenciós núm. 489/09.  
 
8.-   Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid, en el 

recurs contenciós núm. 708/09  
 
 
4.-ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA    
 
Esports  
 
9.-   Aprovar l'adjudicació provisional del contracte administratiu especial de la gestió del bar del 

Pavelló Nord.  
 
Serveis Socials  
 
10.-   Acceptar els ajuts concedits per la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2010 dins de 

l'àmbit del protocol general Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 corresponents 



al Servei d'Acció Social en les actuacions de promoció a la família i infància, promoció de 
l'envelliment actiu i prevenció de les drogodependències a Sabadell.  

 
11.-   Atorgar les subvencions corresponents a la convocatòria de l'any 2010 per a projectes i 

activitats que fomentin la inclusió social.  
 
12.-   Atorgar les subvencions corresponents a la convocatòria de l'any 2010 per a projectes i 

activitats que fomentin laparticipació de la gent gran.  
 
13.-   Atorgar les subvencions corresponents a la convocatòria de l'any 2010 a les per projectes i 

activitats dirigides a la promoció de l'autonomia personal de les persones amb discapacitats.  
 
Salut  
 
14.-   Atorgar les subvencions corresponents a la convocatòria de l'any 2010 del servei de Salut 

per a projectes, serveis i activitats per promoure i protegir la salut i millorar la qualitat de vida 
de la població de Sabadell.  

 
 
5.-ÀREA D'URBANISME    
 
Urbanisme  
 
15.-   Resoldre el recurs de reposició interposat contra l'acord de Junta de Govern Local de data 

29 de febrer de 2010, relatiu a l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització de la Unitat 
d'Actuació núm. 20.  

 
16.-   Resoldre el recurs de reposició interposat contra l'acord de Junta de Govern Local de data 

18 de desembre de 2009, relatiu a l'aprovació definitiva del projecte de remodelació de 
l'edifici annex a Fira Sabadell.  

 
17.-   Resoldre el recurs de reposició interposat en relació a impugnacions indirectes de diverses 

figures de planejament i gestió urbanística.  
 
Llicències  
 
18.-   Concedir llicències d'obres majors.  
 
19.-   Modificar la llicència d'obres majors número 2007LLMJ00442.  
 
Obres d'Equipaments  
 
20.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte de subministrament referent a 

l'equipament esportiu i mobiliari del Pavelló Poliesportiu PAV-3 al sector Nord.  
 
21.-   Aprovar la pròrroga de la vigència del contracte d'obres referent al Projecte bàsic i 

d'execució Remodelació Camp de Futbol Merinals i ampliació de vestidors.  
 
 
6.-ÀREA DE RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC    
 
Espai Públic  
 
22.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu d'obres anomenat 

Projecte de rehabilitació de la urbanització de la plaça del Pi.  



 
23.-   Aprovar el conveni de col·laboració entre la comunitat de propietaris del carrer Santiago 

Segura núm.2 i l'Ajuntament de Sabadell amb l'objecte de formalitzar la col·laboració i 
participació en la reparació i  posterior conservació i manteniment dels espais lliures 
d'edificació.  

 
24.-   Resoldre el procediment negociat del contracte de serveis anomenat Manteniment i 

conservació de les fonts ornamentals i d'aigua potable de la ciutat de Sabadell, i adjudicar-lo 
provisionalment. 

 
7.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 
  
 
 
  


