
RELACIÓ D’ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN  L OCAL. 
Sessió: 29/03/2010. 
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  

Sense vot: 
 Jordi  Soriano José 
 
   
Excusen l’absència     Manuel Bustos Garrido  

Joan Manau Valor 
Juan Carlos Sánchez Salinas  
Montserrat Capdevila Tatché  
Ramon Burgués Salse 
Sense vot: 

                     Carles Rossinyol Vidal  
                       Maria Carmen Garcia Suarez  
                       Isidre Soler Clarena 
                                            Magi Rovira i Font 
 
 
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 29/03/2010, A 10:00 
DEL MATÍ 
 
PART RESOLUTIVA  
 
1.-ALCALDIA  
 
1.-  Aprovar l'acta anterior.  
 
2.-  Despatx oficial, comunicacions i informacions diverses.  
 
2.-ÀREA DE SERVEIS CENTRALS   
 
Recursos Humans 
 



3.-   Aprovar les bases específiques reguladores del concurs oposició per proveir cinc places 
d'administratiu/va d'administració general, incloses a l'Oferta Pública d'Ocupació de 2010.  

   
 
3.-ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA   
 
Educació 
 
4.-   Acceptar la subvenció del Departament d'Educació per al finançament de l'Escola de Música 

Municipal.  
  
 
4.-ÀREA D'URBANISME    
 
Urbanisme 
 
5.-   Ratificar el contracte d'arrendament d'uns espais situats a l'edifici comercial de EL CORTE 

INGLES a l'Eix Macià.  
  

 
Llicències 
 
6.-   Concedir llicències d'obres majors.  

4 llicències d'obres. pressupost de 425.073,44 €. (antena, unifamiliar, reforma i obres urbanització INCASOL) 

 
7.-   Concedir llicència ambiental.   

  1 llicència  
 
Obres d'Equipaments 
 
8.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte d'obres referent a la Instal·lació aire 

condicionat al Mercat Municipal dels Merinals Codi FEOSL 348E.  
   

9.-   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 Instal·lació aire condicionat al Mercat Municipal dels 
Merinals Codi FEOSL 348D.  
  

10.-   Aprovar la pròrroga de la vigència del contracte d'obres referent a la Finalització del Pavelló 
Poliesportiu del Sector Nord. Fase II Calefacció, climatització i gas.  
   

 
11.-   Aprovar la pròrroga de la vigència del contracte d'obres referent a la Finalització del Pavelló 

Poliesportiu del Sector Nord. Fase V Paviment i equipament esportius.  
 
12.-   No elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte de serveis referent la direcció 

facultativa de les obres, programa de control de qualitat i coordinació de seguretat i salut en 
fase d'obra del Projecte de Remodelació de l'edifici annex a Fira Sabadell per a promoció 
empresarial, científica i tecnològica. Codi FEOSL 351D.  

 



Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes 
 
13.-   Aprovar 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).  
 
14.-   Aprovar l'adjudicació provisional per procediment obert de les obres anomenades: Projecte 

d'adequació de l'esplanada de La Salut (Codi FEOSL 331-E).  
 
15.-   Aprovar 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).  

 
16.-   Aprovar 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 
 
17.-   Aprovar el projecte de concessió administrativa demanial per la instal.lació d'un bar restaurant 

a la Capella de La Masia de Can Gambus.  
 
18.-   Adjudicar provisionalment per procediment obert el contracte administratiu d'obres anomenat 

Millora en la senyalització d'itineraris adaptats per a vianants. (FEOSL 302E)  
 
19.-   Adjudicar provisionalment per procediment obert el 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)  

 
20.-   Adjudicar provisionalment per procediment obert el 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)  

 
21.-   Adjudicar provisionalment per procediment obert el 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)  

 
22.-   Adjudicar provisionalment per procediment obert el contracte administratiu d'obres anomenat 

Millores a la xarxa d'abastament d'aigua i de sanejament del Raval d'Amàlia (FEOSL 334E)  
 
 
23.-   Adjudicar provisionalment per procediment obert el 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)  

 



24.-   Adjudicar provisionalment per procediment obert el contracte administratiu d'obres anomenat 
Projecte d'eficiència energètica i reducció de consum als equipaments municipals. (FEOSL 
341E)  

 
25.-   Adjudicar provisionalment per procediment obert el 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)  

 
26.-   Adjudicar provisionalment per procediment obert el 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)  

 
27.-   Adjudicar provisionalment per procediment obert el 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)  

 
28.-   Resoldre les al.legacions i elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte 

administratiu d'obres anomenat Construcció de claveguera i recuperació mediambiental i de 
massa forestal del carrer Quebec (FEOSL 332E)   

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

Centralització inal·làmbrica dels semàfors (FEOSL 304E)  
 
30.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu de serveis  anomenat 

Direcció d'obres i Coordinació de seguretat i salut de les obres Centralització inal·làmbrica 
dels semàfors (FEOSL 304D)  

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

Construcció de claveguera al c. Llenguadoc (FEOSL 335E)  
 
32.-   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 al c. 
Llenguadoc (FEOSL 335D) 

 
6.-ASSUMPTES URGENTS 


