
RELACIÓ D’ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN  L OCAL. 
Sessió: 30/04/2010. 
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 acctal. Josep Manel Colell Voltas 
Interventor.           Jesus Liesa Liesa 
Director Àrea d’Alcaldia :   Xavier Izquierdo Vilavella 
 
Tots els punts han estat aprovats per unanimitat. 
 
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA  DE 
GOVERN  LOCAL DEL DIA 30/04/2010, A LES 10:00 HORES 
 
PART RESOLUTIVA  
 
1.-ALCALDIA  
 
1.-  Aprovar l'acta anterior. 
 Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local l’aprovació de l’Acta de la 
sessió ordinària del dia 23 d’abril de 2010.  Sense cap esmena s’aproven per unanimitat. 
 
2.-  Despatx oficial, comunicacions i informacions diverses. 
  
2.-ÀREA DE SERVEIS CENTRALS   
 
Serveis Generals - Compres 
 
3.-   Aprovar la pròrroga del contracte de serveis de neteja d'equipaments municipals 

esportius Grup 1. 



  
4.-   Aprovar la pròrroga del contracte de serveis de neteja d'equipaments municipals 

diversos Grup 2. 
  
5.-   Aprovar la pròrroga del contracte de serveis de neteja d'equipaments municipals 

socioculturals Grup 3. 
  
6.-   Aprovar la pròrroga del contracte de serveis de neteja d'equipaments municipals 

educatius Grup 4. 
  
7.-   Aprovar la pròrroga del contracte de serveis de neteja d'equipaments municipals 

educatius Grup 5. 
  
8.-   Aprovar la pròrroga del contracte de serveis de neteja d'equipaments municipals 

educatius Grup 6. 
  
Seguretat Ciutadana 
 
9.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte de serveis d'assessoria 

jurídica dins de l'àmbit penal dels agents de la policia municipal. 
  
 
3.-ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA   
 
Esports 
 
10.-   Resoldre el contracte administratiu especial per a la gestió del bar del poliesportiu 

municipal de Can Marcet. 
  
11.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte de serveis de mediació 

de la piscina del Parc del Nord i de La Bassa. 
  
Educació 
 
12.-   Aprovar els horaris i provisionalment les tarifes que regiran els serveis d'escola 

bressol, de menjador i dels espais familiars de petita infància de les escoles bressol 
de titularitat municipal per al curs 2010-2011. 

  
4.-ÀREA D'URBANISME    
 
Urbanisme 
 
13.-   Aprovar inicialment el Pla especial urbanístic d'assignació d'ús de la reserva 

d'equipament local que llinda amb la parcel·la del Cercle Sabadellès en l'àmbit de 
Sant Pau de Riu-sec (PE-112). 

  
Llicències 
 
14.-   Concedir llicències d'obres majors. 



 8 llicències d'obres majors amb un pressupost global de 254.799,12,- € i un total de 4 
habitatges (5 prorrogues, 2 reformes i 1 plurifamiliar) 

 
15.-   Modificar la llicència d'obres majors número 2006LLMJ00458. 
  
16.-   Modificar la llicència d'obres majors número 2007LLMJ00180. 
  
17.-   Modificar la llicència d'obres majors número 2007LLMJ00589. 
  
18.-   Concedir llicències ambientals.  

3 llicències 
 
Obres d'Equipaments 
 
19.-   Adjudicar provisionalment per procediment negociat  el contracte d'obres referent 

a la urbanització exterior del Pavelló Poliesportiu PAV-3 al sector Nord. 
  
20.-   Aprovar la revisió de preus corresponent al contracte d'obres anomenat: Projecte 

bàsic i d'execució de la Biblioteca del Sector Sud. 
  
21.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte d'obres  referent a 

l'adequació edifici c. de Jardí, 4 per a espais de l'Escola de Municipal de Música 
Codi FEOSL 366E. 

  
22.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte de serveis per a la 

direcció facultativa d'arquitecte tècnic per les obres i coordinació de seguretat i 
salut en fase d'obra del projecte d'adequació edifici c. de Jardí, 4 per a espais de 
l'Escola de Municipal de Música Codi FEOSL 366D. 

  
23.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte d'obres  referent a 

l'adequació de local per a equipament cultural-associatiu al C. Covadonga Codi 
FEOSL 369E. 

  
24.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte de serveis per a la 

direcció facultativa d'arquitecte tècnic per les obres i coordinació de seguretat i 
salut en fase d'obra del projecte d'adequació de local per a equipament cultural-
associatiu al C. Covadonga Codi FEOSL 369D. 

  
25.-   Ratificar el Decret 2022/2010 del tinent d'alcalde, relatiu a aprovar la pròrroga del 

termini d'execució del contracte d'obra anomenat Projecte bàsic i d'execució 
Vestidors del Camp de Futbol de Ca n'Oriac (codi FEIL 166). 

  
 
Habitatge 
 
26.-   Aprovar l'autorització de l'aportació a favor de l'empresa municipal Habitatges 

Municipals de Sabadell SA, en concepte d'encàrrec de gestió de les obres del 
Projecte rehabilitació de la urbanització de l'àmbit del barri del Raval d'Amàlia de 
Sabadell Fase 1. 

  



Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes 
 
27.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional per procediment obert de les obres 

anomenades: Projecte per l'adequació i neteja del talús del Torrent del Capellà  
(Codi FEOSL 368-E). 

  
28.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional per procediment obert de la direcció 

facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres anomenades: Projecte per 
l'adequació i neteja del talús del Torrent del Capellà  (Codi FEOSL 368-D). 

  
29.-   Aprovar l'autorització a la Companyia d'Aigües de Sabadell, S.A. perquè participi 

en els concursos anomenats: Servei d'explotació, conservació, manteniment i 
millores de les depuradores de Sant Sadurní d'Anoia, Riudebitlles, Sant Pau 
d'Ordal, Casots, Ordal, Olesa de Bonesvalls, Sant Joan de Mediona, Fosses 
sèptiques de Font-rubí, col·lectors associats a les depuradores, bombaments 
associats a Riudebitlles, bombament de Guardiola de Font-rubí i col·lector de La 
Granada 

  
 
5.-ÀREA DE RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC    
 
Espai Públic 
 
30.-   Adjudicar provisionalment per procediment obert el contracte administratiu 

d'obres anomenat Projecte de rehabilitació de la urbanització de la plaça Comtal 
  
31.-   AUTORITZAR la cessió del contracte de serveis anomenat Manteniment i 

conservació de la semaforització de trànsit de la ciutat de Sabadell 
  
32.-   Aprovar l'expedient de contractació del servei anomenat Manteniment i 

conservació de la gespa esportiva de les Pistes Municipals d'Atletisme Josep 
Molins i de la gespa esportiva i gresa permitral de l'Estadi Municipal de la Nova 
Creu Alta de la ciutat de Sabadell, mitjançant procediment obert. 

  
33.-   Prorrogar de mutu acord, la vigència del contracte de serveis anomenat: Servei de 

recollida de mobles i estris abandonats i de roba usada, 
  
34.-   Prorrogar de mutu acord, la vigència del contracte de serveis anomenat: Servei de 

recollida de mobles i estris abandonats a la via pública i recollida d'oli vegetal. 
  
35.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu d'obres 

anomenat Projecte d'obres de recuperació i conservació de la massa forestal i 
eficiència energètica del corredor verd de Sant Oleguer (FEOSL 367E) 

  
36.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu de serveis  

anomenat Direcció i Coordinació de seguretat i salut de les obres Projecte d'obres 
de recuperació i conservació de la massa forestal i eficiència energètica del 
corredor verd de Sant Oleguer (FEOSL 367D) 

 
6.-ASSUMPTES URGENTS  


