
Convocatòria de Junta de Govern Local . 
 
Atès el que disposa l'article 51.1.c en relació amb els articles 99, 103 i 112 del Decret Legislatiu 
2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i vista la 
proposta d'ordre del dia presentada per la Secretaria municipal, resolc convocar la sessió 
ordinària de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sabadell, que tindrà lloc el dia 
28/05/2010,  a 10:00 del matí, a la Sala de Govern de l'Ajuntament, sessió que es subjectarà a 
l'ordre del dia annex. 
 
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA  DE GOVERN  LOCAL DEL 
DIA 28/05/2010, 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   
 
3.-   Acceptar les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona de suport a serveis i 

activitats de l'any 2010 del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-
2011, per desenvolupar tres programes del servei.  

 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS CENTRALS    
 
Assessoria Jurídica  
 
4.-   Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 

Barcelona, en el recurs contenciós núm. 646/09.  
 
5.-   Acusar rebuda de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 

recurs d'apel.lació núm. 103/08.  
 
Gestió de la Informació  
 
6.-   Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona de suport a serveis i activitats 

del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (2008-2011) per al programa 
Foment de l'ús i la millora de les tecnologies de la informació i la comunicació.  

 
 
4.-ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA    
 
Salut  
 
7.-   Resoldre un expedient sancionador al titular d'un gos perillós per portar-lo per la via pública 

sense corretja ni morrió.  



 
Joventut  
 
8.-   Atorgar les subvencions de la convocatòria de l'any 2010 de les subvencions en matèria de 

programes, projectes i o activitats impulsades per entitats juvenils i o que s'adrecin al 
col·lectiu jove.  

 
Educació  
 
9.-   Acceptar la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Sabadell per la Diputació de Barcelona, 

destinada a l'àmbit de suport a serveis i activitats del Pla de Concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011, per desenvolupar tres programes del servei .  

 
Convivència  
 
10.-   Acceptar la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Sabadell per la Diputació de Barcelona, 

gestionada pel Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania en el marc del Protocol de la 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 per desenvolupar el Pla transversal de 
Nova Ciutadania i prevenció, tractament i mediació amb joves procedents de la violència 
juvenil.l  

 
Cooperació i Solidaritat  
 
11.-   Deixar sense efecte el conveni entre l'Ajuntament de Sabadell i l'Ajuntament de Matagalpa, 

el Movimiento Comunal de Matagalpa, Cafès Pont, CECOCAFEN R.L. i UNITESA de data 
19 de novembre de 2002.  

 
 
5.-ÀREA D'URBANISME    
 
Urbanisme  
 
12.-   Aprovar l'Acta de fixació d'apreuament per mutu acord per a la expropiació de la finca 

emplaçada al camí de la Ermita de Sant Nicolau núm. 2, per l'ampliació dels serveis del 
Cementiri Municipal (Exp. E-095/D).  

 
13.-   Aprovar l'inici dels estudis per a la Modificació del pla especial de regulació dels usos 

recreatiu i de restauració al Barri de Gràcia (PE-63M) i la suspensió de llicències.  
 
14.-   Deixar sense efecte els acords de la Junta de Govern Local de data de 31 de juliol de 2009 

d'oferiment de l'Ajuntament de l'execució de les obres d'adequació del local situat al c. 
Alfons XIII, 45 i acceptar la reducció de renda sol.licitada.  

 
Llicències  
 
15.-   Concedir llicències d'obres majors.  
 
16.-   Concedir llicències ambientals.  
 
17.-   Modificar una llicència ambiental.  
 
18.-   Declarar l'estat de ruïna  Exp. 2008LLDX00400.  
 
19.-   Acordar l'execució subsidiària de l'enderroc  Exp. 2004LLDO00296  
 



Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes  
 
20.-   Ratificar el decret 3679/2010 del regidor de Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes, relatiu a 

l'aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de 
Sabadell i l'Agrupació de Defensa Forestal de Sabadell, per al bon funcionament del pla 
d'informació i vigilància.  

 
 
6.-ÀREA DE RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC    
 
Espai Públic  
 
21.-   Aprovar inicialment, amb la consideració d'obra local ordinària d'iniciativa pública el Projecte 

de rehabilitació de la urbanització de la plaça de Laietana.  
 
22.-  Aprovar inicialment, amb la consideració d'obra local ordinària d'iniciativa pública el Projecte 

de rehabilitació de la urbanització de la plaça de Miquel Crusafont  
 
23.-  Aprovar inicialment, amb la consideració d'obra local ordinària d'iniciativa pública el Projecte 

de rehabilitació de la urbanització de la plaça de Castelao  
 
24.-   Aprovar les subvencions de capital a la concessionària del servei de transport urbà, per les 

inversions realitzades en el marc del Contracte Programa del Pla d'inversions 2001-2009 i  
per les inversions realitzades en el marc del Pla de Millores de serveis 2009-2012.  

 
25.-   Aprovar la liquidació corresponent a l'anualitat del 2010 en concepte de les inversions 

realitzades per la concessionària del servei d'estacionament controlat de vehicles de motor 
en zones especials i determinades de la via pública.  

 
26.-  Incoar expedient sancionador a l'adjudicatari de les concessions administratives Construcció 

i explotació d'un aparcament soterrani de vehicles automòbils a la plaça de Mossèn Geis i 
construcció i explotació d'un aparcament soterrani de vehicles automòbils a la plaça de la 
Llibertat. 

 
7.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 
 
L’Alcalde.  
 
 
 
 
En virtut del que ha ordenat l'alcalde, us trasllado la convocatòria de la sessió ordinària  de la 
Junta de Govern Local, segons les dades que indica l'ordre de l'Alcaldia. 
 
El secretari. 
 
 
 
 
  


