
RELACIÓ D’ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN  L OCAL. 
Sessió: 07/05/2010. 
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  
  Ramon Burgués Salse 
   Sense vot: 
       Carles Rossinyol Vidal  
  Maria Carmen Garcia Suarez  
  Jordi  Soriano José  

   
 
Excusen l’absència      Manuel Bustos Garrido  

         Francisco Bustos Garrido 
                                            Sense vot: 
  Isidre Soler Clarena  
  Magi Rovira i Font 
 
Secretari General.          Emili Tapias Sola 
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 07/05/2010, 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 30 d’abril de 2010.  Sense cap esmena s’aproven per unanimitat. 
 
2.-  Despatx oficial, comunicacions i informacions diverses. 
  
 
2.-ÀREA DE PRESIDÈNCIA   
 



3.-   Aprovar l'atorgament de les subvencions per al foment de la cultura popular i 
tradicional a través de la realització de festes majors de barris (1r. procediment) 

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

núm. 1 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 479/09. 
  
5.-   Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 

de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 638/06. 
  
6.-   Acusar rebuda de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en el recurs contenciós núm. 886/06. 
  
7.-   Acusar rebuda de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en el recurs d'apel.lació núm. 348/07. 
  
 
4.-ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA   
 
Esports 
 
8.-   Prorrogar el contracte de serveis de socorrisme a les piscines municipals. 
  
9.-   Prorrogar el contracte de serveis de vigilància i seguretat de les piscines 

municipals. 
  
Educació 
 
10.-   Aprovar l'anul·lació de despesa sobrant i revertir-la a l'aplicació pressupostària 

corresponent, relativa als ajuts que s'abonaran per a l'escolarització en escoles 
bressol de titularitat municipal d'infants de 0 a 3 anys que es trobin en situacions 
socioeconòmiques desfavorides, segon termini curs 2009-2010. 

  
 
5.-ÀREA D'URBANISME    
 
Llicències 
 
11.-   Concedir llicències d'obres majors. 

 4 llicències d'obres majors amb un pressupost global de 408.110,32 € i un total de 6 
habitatges 

 
12.-   Modificar la llicència d'obres majors número 2007LLMJ00254. 
  
13.-   Modificar la llicència d'obres majors número 2009LLMJ00076. 



  
14.-   Concedir llicències ambientals. 

 9 llicències 
 
 
Patrimoni  
 
15.-   Resoldre la convocatòria per a la concessió de subvencions pel foment 

d'actuacions encaminades a l'acreixentament del coneixement i la difusió del 
patrimoni arqueològic i arquitectònic de la Ciutat de Sabadell, any 2010. 

  
Habitatge 
 
16.-   Donar la conformitat municipal de canvi de qualificació a habitatge amb protecció 

oficial de règim general de venda. 
  
 
6.-ÀREA DE RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC    
 
Espai Públic 
 
17.-  Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu de serveis 

anomenat Manteniment i conservació de l'arbrat viari de la ciutat de Sabadell. 
  
18.-  Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu de serveis 

anomenat Manteniment i conservació del mobiliari urbà i àrees de jocs infantils de 
la ciutat de Sabadell. 

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

anomenat Manteniment i conservació de les places i espais verds de la ciutat de 
Sabadell en el Sector 2. 

 
7.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 



18.-Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu de serveis 
anomenat Manteniment i conservació del mobiliari urbà i àrees de jocs infantils de la 
ciutat de Sabadell. 
 
 Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 22 de gener de 2010 va aprovar 
l’expedient de contractació, juntament amb el plec de clausules administratives i de 
prescripcions tècniques particulars, i va acordar l’inici del procediment obert 
d’adjudicació, subjecte a regulatizació hamonitzada, del contracte de servei anomenat 
“Manteniment i conservació del mobiliari urbà i àrees de jocs infantils de la ciutat de 
Sabadell”, amb un pressupost de licitació de 793.069,32 € (IVA inclòs del 16 per 100), 
per un periode inicial de vigènia de dos anys, però, amb possibilitat de ser prorrogat per 
un màxim de dos anys més, per la qual cosa el valor estimat del contracte es va fixar en 
1.367.360,90 essent l’IVA de 218.777,74 €. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 09/04/2010, va adjudicar 
provisionalment el contracte administratiu de serveis anomenat “Manteniment i 
conservació del mobiliari urbà i àrees de jocs infantils de la ciutat de Sabadell”, a 
l’empresa Eulen, SA amb NIF A-28517308, per un import de 793.069,32 € (IVA inclòs) 
i un termini d’execució de dos anys, fent ús de la facultat que preveu l’article 135.5 de 
la Llei 30/2007, de 30 d’Octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Vist que segons informe del cap de secció de Serveis Jurídics, l’adjudicatari provisional 
ha donat compliment a les obligacions establertes en l’acord d’adjudicació provisional. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 3977/2008, de 26 de maig, que delega a la Junta de Govern 
Local determinades atribucions entre les quals la relativa a l’assumpte objecte d’aquest 
dictamen. 
 
Per la qual cosa l’Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic, a petició de la Regidoria 
d’aquesta Àrea, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte administratiu de 
serveis anomenat “Manteniment i conservació del mobiliari urbà i àrees de jocs 
infantils de la ciutat de Sabadell”, a favor de l’empresa Eulen, SA amb NIF A-
28517308, per un import de 793.069,32 € (IVA inclòs), i un termini d’execució de dos 
anys, que es va resoldre mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió 
celebrada el dia 9 d’abril de 2010. 
 
SEGON.- Publicar els presents acords en el perfil del contractant de l’Ajuntament de 
Sabadell i procedir a la comunicació del present acord als licitadors. 
 
TERCER.- Facultar el regidor delegat d’Espai Públic perquè pugui signar tots els 
documents pertinents i dictar els actes que siguin necessaris per a l'efectivitat dels 
precedents acords, inclosos els de rectificació i/o esmena per possibles errors materials, 
si es donés el cas. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en 
votació ordinària. 



19.-Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu de serveis 
anomenat Manteniment i conservació de les places i espais verds de la ciutat de 
Sabadell en el Sector 2. 
 
 Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 22 de gener de 2010 va aprovar 
l’expedient de contractació, juntament amb el plec de clausules administratives i de 
prescripcions tècniques particulars, i va acordar l’inici del procediment obert 
d’adjudicació, subjecte a regulatizació hamonitzada, del contracte de servei anomenat 
“Manteniment i conservació de les places i espais verds de la ciutat de Sabadell en el 
Sector 2”, amb un pressupost de licitació de 692.008,72 € (IVA inclòs del 16 per 100), 
per un periode inicial de vigènia de dos anys, però, amb possibilitat de ser prorrogat per 
un màxim de dos anys més, per la qual cosa el valor estimat del contracte es va fixar en 
1.193.118,48 essent l’IVA de 190.898,96 €. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 09/04/2010, va adjudicar 
provisionalment el contracte administratiu de serveis anomenat “Manteniment i 
conservació de les places i espais verds de la ciutat de Sabadell en el Sector 2”, a 
l’empresa CIPO,  SCCL amb NIF F-08237562, per un import de 692.008,72 € (IVA 
inclòs) i un termini d’execució de dos anys, fent ús de la facultat que preveu l’article 
135.5 de la Llei 30/2007, de 30 d’Octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Vist que segons informe del cap de secció de Serveis Jurídics, l’adjudicatari provisional 
ha donat compliment a les obligacions establertes en l’acord d’adjudicació provisional. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 3977/2008, de 26 de maig, que delega a la Junta de Govern 
Local determinades atribucions entre les quals la relativa a l’assumpte objecte d’aquest 
dictamen. 
 
Per la qual cosa l’Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic, a petició de la Regidoria 
d’aquesta Àrea, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte administratiu de 
serveis anomenat “Manteniment i conservació de les places i espais verds de la 
ciutat de Sabadell en el Sector 2”, a favor de l’empresa CIPO,  SCCL amb NIF F-
08237562, per un import de 692.008,72 € (IVA inclòs), i un termini d’execució de dos 
anys, que es va resoldre mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió 
celebrada el dia 9 d’abril de 2010. 
 
SEGON.- Publicar els presents acords en el perfil del contractant de l’Ajuntament de 
Sabadell i procedir a la comunicació del present acord als licitadors. 
 
TERCER.- Facultar el regidor delegat d’Espai Públic perquè pugui signar tots els 
documents pertinents i dictar els actes que siguin necessaris per a l'efectivitat dels 
precedents acords, inclosos els de rectificació i/o esmena per possibles errors materials, 
si es donés el cas. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en 
votació ordinària. 


