
RELACIÓ D’ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN  L OCAL. 
Sessió: 26/03/2010. 
Caràcter de la sessió: Ordinària 
Hora d’inici: 10’-matí 
Hora de finalització: 10’15 matí 
 
 
 
President  Joan Manau Valor 
 
Assistents:  Lluís Monge Presència 

Juan Carlos Sánchez Salinas  
 Marta Farrés Falgueras  
 Josep Ayuso Raya  
 Montserrat Capdevila Tatché  
 Francisco Bustos Garrido  
 Ramon Burgués Salse 
                Sense vot: 
          Carles Rossinyol Vidal  
             Maria Carmen Garcia Suarez  
             Jordi  Soriano José  
             Isidre Soler Clarena 

Magi Rovira i Font 
 
 
Excusen l’absència      Manuel Bustos Garrido  
 
Secretari General  Emili Tapias Sola 
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 26/03/2010, A 10:00 DEL 
MATÍ 
 
 
PART RESOLUTIVA  
 
1.-ALCALDIA  
 
1.-   Aprovar les actes anteriors.  
 
2.-   Despatx oficial, comunicacions i informacions diverses.  
 
 
2.-ÀREA DE PRESIDÈNCIA   
 
Cultura  
 
3.-   Aprovar les Bases per atorgar els premis de La Nit de la Cultura.  



4.-   Aprovar l'Annex I al conveni amb la Fundació Jaume Aragall per a la realització del concurs 
Internacional de Cant Jaume Aragall, aprovat per la Junta de Govern Local de 27/7/2009.  

 
Treball,Formació, Indústria i Innovació 
 
5.-   Aprovar el conveni de col·laboració amb l'associació empresarial anomenada Xarxa OniOn per 

l'impuls d'accions conjuntes de col·laboració en l'àmbit del suport al desenvolupament integral dels 
treballadors i treballadores de la ciutat i l'àmbit d'influència.  

 
6.-   Aprovar l'acord d'adhesió als acords adoptats per la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació 

Catalana de Municipis, CCOO i la UGT, el proppassat 16 de febrer,  relatiu a la retribució de les 
persones beneficiàries d'un pla extraordinari d'ocupació local gestionat pel Servei d'Ocupació de 
Catalunya  

 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS CENTRALS   
 
Assessoria Jurídica 
 
7.-   Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jujtat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en 

el recurs contenciós núm. 471/08.  
 
8.-   Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, 

en el recurs contenciós núm. 589/09.  
 

9.-   Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, en el 
recurs contenciós núm. 107/08.  

 
10.-   Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jujtat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el 

recurs contenciós núm. 231/06.  
 
11.-   Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el 

recurs contenciós núm. 534/08.  
 
12.-   Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Social núm. 2 de Sabadell, en el procediment 

declaratiu num. 66/10.  
 
Serveis Generals - Compres 
 
13.-   Aprovar el conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i la Sociedad Estatal Correos y 

Telégrafos, SA, per a la prestació dels serveis postals i telegràfics.  
 
Comerç i Turisme 
 
14.-   Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per al foment d'actuacions encaminades a 

la dinamització turística, corresponent a l'any 2010.  
 
15.-   Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per al foment d'actuacions encaminades a 

la dinamització comercial en la modalitat de suport a l'associacionisme comercial per a l'any 2010.  
 
4.-ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA   
 
Esports 
16.-   Resoldre  el procediment negociat i adjudicar provisionalment el contracte administratiu especial per a 

la cessió del bar restaurant de l'equipament esportiu municipal La Bassa.  



Salut 
17.-   Aprovar el conveni de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament de Sabadell i el Servei Català de la 

Salut per al funcionament de la Unitat de Salut Laboral, així com la clàusula addicional primera per al 
període de l'1 al 31 de desembre de 2009.  

 
18.-   Aprovar de la clàusula addicional sisena al Conveni de col·laboració subscrit entre el Servei Català de 

la Salut i l'Ajuntament de Sabadell per al funcionament de la Unitat de Salut Laboral, període de l'1 de 
gener al 30 de novembre de 2009.  

 
Educació 
 
19.-   Aprovar la modificació de diversos annexos no modificatius del reglament que estableix les normes de 

preinscripció i matriculació a les escoles bressol públiques de Sabadell .  
 
 
Cooperació i Solidaritat 
 
20.-   Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Sabadell i l'Associació Solidaris amb el Poble Saharauí amb 

efectes 1 de gener de 2010, relatiu a la subvenció nominativa al projecte Casa d'Acollida de malalts 
Saharauis.  

 
5.-ÀREA D'URBANISME    
 
21.-   Aprovar el protocol general de col·laboració entre el Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sabadell per a la integració urbana de la 
línia d'FGC als barris de Gràcia i Can Feu de Sabadell  

 
Urbanisme 
 
22.-   Aprovar inicialment l'Estudi de detall d'ordenació de volums de l'escola La Vall situada al sector de 

Sant Pau de Riu-sec (ED-136).  
 
Llicències 
 
23.-   Concedir llicències d'obres majors.  

6 llicències d'obres majors amb un pressupost global de 2.870.671,46 €.  
 
24.-   Concedir llicències ambientals.  
 3 llicències 
 
Obres d'Equipaments 
 
25.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte d'obres referent Projecte de Remodelació de 

l'edifici annex a Fira Sabadell per a la promoció empresarial, científica i tecnològica Codi FEOSL 
351E.  

 
26.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte d'obres referent al Projecte de 

Condicionament edifici Sabadell Cultura Codi FEOSL 352E.  
 
 
27.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte de serveis referent a la direcció facultativa 

d'arquitecte tècnic de les obres, programa de control de qualitat i coordinació de seguretat i salut en 
fase d'obra del Projecte de Condicionament edifici Sabadell Cultura Codi FEOSL 352D.  



28.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte d'obres referent al Projecte de Millores a 
l'auditori del c. Lacy (Casal Pere Quart) Codi FEOSL 353E.  

 
 
29.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte de serveis referent a la direcció facultativa 

d'arquitecte tècnic de les obres, programa de control de qualitat i coordinació de seguretat i salut en 
fase d'obra del Projecte de Millores a l'auditori del c. Lacy (Casal Pere Quart) Codi FEOSL 353D.  
 

 
30.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte d'obres referent  al Projecte d'Adequació del 

Centre Cívic de Ca n'Oriac Codi FEOSL 358E.  
 
 
31.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte de serveis referent a la direcció facultativa 

d'arquitecte tècnic de les obres, programa de control de qualitat i coordinació de seguretat i salut en 
fase d'obra del Projecte d'Adequació del Centre Cívic de Ca n'Oriac Codi FEOSL 358D.  

 
32.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte d'obres referent al Projecte d'aire condicionat 

del Centre Cívic Concòrdia Codi FEOSL 365E.  
 
33.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte de serveis referent a la direcció facultativa 

de tècnic mig de les obres, programa de control de qualitat i coordinació de seguretat i salut en fase 
d'obra del Projecte d'aire condicionat del Centre Cívic Concòrdia Codi FEOSL 365D.  

 
Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes 
 
34.-   Aprovar la pròrroga per al 2010, del conveni entre l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament de 

Sabadell per al càlcul i l'atribució de fons corresponent a les despeses indirectes de gestió dels 
sistemes de sanejament.  

 
6.-ÀREA DE RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC    
 
Espai Públic 
 
35.-   Aprovar l'expedient de contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat, del contracte 

d'obres que s'anomena Projecte d'obres de rehabilitació de l'àrea de joc al carrer de Lucreci. Així com, 
aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars que regiran el contracte i els Plecs tècnics.  

 
36.-   Aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte d'obres anomenat Projecte executiu 

d'ordenació i condicionament paisatgístic del talús de la baixada de la Bassa de Sant Oleguer a 
Sabadell (FEIL 160).  

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

Senyalització electrònica per a la millora de la mobilitat de la ciutat (FEOSL 303E)  
 
38.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu de serveis  anomenat Direcció 

d'obres i Coordinació de seguretat i salut de les obres Senyalització electrònica per a la millora de la 
mobilitat de la ciutat (FEOSL 303D)  

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

la senyalització dels semàfors per l'autobús (FEOSL 306E)  
 
40.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu de serveis  anomenat Direcció 

d'obres: Coordinació de seguretat i salut de les obres Prioritat en la senyalització dels semàfors per 
l'autobús (FEOSL 306D)  



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

Senyalització d'àrees pacificació (zona 30) en temps real (FEOSL 307E)  
 
42.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu de serveis  anomenat Direcció 

d'obres i Coordinació de seguretat i salut de les obres Senyalització d'àrees pacificació (zona 30) en 
temps real (FEOSL 307D)  

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

del sistema d'informació a les parades de bus en temps real (FEOSL 308E)  
 
44.-   Resoldre les al.legacions i elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu de 

serveis  anomenat Direcció d'obres i Coordinació de seguretat i salut de les obres Ampliació del 
sistema d'informació a les parades de bus en temps real (FEOSL 308D)  

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

semafòriques i senyalització (FEOSL 311E)  
 
46.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu de serveis  anomenat Direcció 

d'obres: Coordinació de seguretat i salut de les obres Actuacions semafòriques i senyalització (FEOSL 
311D)  

 
47.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu de serveis  anomenat Direcció 

d'obres: Coordinació de seguretat i salut de les obres Construcció de claveguera i recuperació 
mediambiental i de massa forestal del carrer Quebec (FEOSL 332D)  

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

d'estalvi i eficiència del consum dels recursos hídrics mitjançant l'ampliació de xarxa de reg per 
telegestió a les zones verdes de la ciutat (FEOSL 336E)  

 
49.-   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'estalvi i eficiència del consum dels 
recursos hídrics mitjançant l'ampliació de xarxa de reg per telegestió a les zones verdes de la ciutat 
(FEOSL 336D)  

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

d'eficiència energètica i reducció de consum de l'enllumenat públic al sector València (FEOSL 340E)  
 
51.-   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 de l'enllumenat públic al sector València (FEOSL 340D)  

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

d'eficiència energètica i reducció de consum de l'enllumenat públic del sector carrer de la Lusitània 
(FEOSL 342E)  

 
53.-   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 de l'enllumenat públic del sector carrer de la Lusitània (FEOSL 342D)  

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

d'eficiència energètica i reducció del consum de l'enllumenat públic del c/ Via Aurèlia - Jaume I 
(FEOSL 343E)  

 



55.-   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 del 
consum de l'enllumenat públic del c/ Via Aurèlia - Jaume I (FEOSL 343D)  

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

d'eficiència energètica i reducció de consum de l'enllumenat públic del sector carrer Mart (FEOSL 
344E)  

 
57.-   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 de l'enllumenat públic del sector carrer Mart (FEOSL 344D)  

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

d'eficiència energètica i reducció del consum de l'enllumenat públic de la Ronda Collsalarca (FEOSL 
346E)  

 
59.-   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 del 
consum de l'enllumenat públic de la Ronda Collsalarca (FEOSL 346D)  
 

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

d'eficiència energètica i reducció de consum de l'enllumenat públic de la Gran Via (FEOSL 347E)  
 
61.-   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 de l'enllumenat públic de la Gran Via (FEOSL 347D) 

 
7.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 
 


