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            Magi Rovira i Font 

   
Secretari General  Emili Tapias Sola 
Interventor Jesús Liesa Liesa 
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Tots els punts han estat aprovats per unanimitat. 
 
 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN  LOCAL DEL D IA 
29/01/2010, 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.-   Aprovar la modificació de la relació d'actuacions a incloure en les sol.licituds de 

finançament del Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local de 2010, 
aprovades per la Junta de Govern Local del 04/12/2009.  

 



 
 
4.-   Aprovar les sol.licituds de finançament a càrrec del Fons dels projectes d'inversió 

del 29/01/2010.  
 
  
Comunicació 
 
5.-   Adjudicar provisionalment el contracte de serveis anomenat : Realització d´un 

programa de publicitat institucional per a la difusió per TV de l´activitat 
municipal,  

  
 
Cultura  
 
6.-   Ratificar el decret núm. 13126/2009 relatiu a l'aprovació de la pròrroga del 

contracte administratiu de gestió de serveis públics i modificació parcial de 
l'objecte contractual, en la modalitat de concessió, per  a la gestió i explotació del 
servei de promoció de la música moderna  
  
 

Treball,Formació, Indústria i Innovació 
 
7.-   Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consorci per a l'Ocupació i la 

Promoció Econòmica del Vallès Occidental, per la regulació del projecte  de  
Recol·locació  de  treballadors  i  treballadores acomiadats del sector tèxtil,  
cofinançat per la Unió Europea amb càrrec al FEAG.  

  
 
3.-ÀREA DE SERVEIS CENTRALS   
 
Assessoria Jurídica 
 
8.-   Comparèixer davant del Jutjat d'Instruccio núm. 2, en Diligències Prèvies núm. 

2152/09.  
  

 
9.-   Comparèixer davant del Jutjat d'Instruccio núm. 5, en Diligències Prèvies núm. 

2158/09.  
  
10.-   Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 

de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 33/08.  
  
11.-   Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 

de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 563/08.  
  
 
 
 

 



Gestió de la Informació 
 
12.-   Aprovar la renúncia a la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al 

projecte Noves formes de comunicació amb la ciutadania de l'any 2009.  
  
 
Recursos Humans 
 
13.-   Ratificar el decret núm. 13062/2009 de cessament com a personal eventual.  
  
Serveis Generals - Compres 
 
14.-   Aprovar l'expedient de contractació del servei de Neteja d'equipaments municipals 

grup A  
  
15.-   Aprovar l'expedient de contractacio del servei de Neteja d'equipaments municipals 

grup B  
 
 
16.-   Aprovar l'expedient de contractació del servei de Neteja d'equipaments municipals 

grup C  
  
Intervenció 
 
17.-   Ratificar el Decret 12693/2009, d'aprovació d'un augment addicional de despesa, 

inferior al 10% del preu inicial d'adjudicació del contracte d'obres Projecte d'obres 
de rehabilitació de la plaça del Mestre Planes, codi FEIL 102  
 
 

18.-   Ratificar el Decret 12694/2009, d'aprovació d'un augment addicional de despesa, 
inferior al 10% del preu inicial d'adjudicació del contracte d'obres Projecte d'obres 
de rehabilitació de la plaça de Josep Masllovet, codi FEIL 114  

 
 
4.-ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA   
 
Esports 
 
19.-   Aprovar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i la Joventut 

Atlètica Sabadell per tal de promoure l'atletisme mitjançant l'organització i el 
desenvolupament del programa d'atletisme a la ciutat de Sabadell i que s'adreça als 
nenes i nenes en edat escolar, així com l'aportació municipal  

 
20.-   Aprovar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i el Consell 

Esportiu del Vallès Occidental-Sabadell (CEVO-S), per a l'organització, promoció 
i foment de l'esport en edat escolar, així com l'aportació municipal.  

 
21.-   Aprovar l'actualització  del cànon  de la concessió administrativa de l'ús privatiu 

del terreny de domini públic municipal colindant a les instal·lacions d'aquesta 
entitat.  



 
 
22.-   Aprovar l'actualització  del cànon de  la concessió administrativa de l'ús privatiu 

del terreny de domini públic municipal situat a la cantonada formada per 
l'avinguda Rafael Casanova i el carrer de Prat de la Riba.  

 
 
23.-   Aprovar l'actualització  del cànon de la concessió administrativa de les piscines 

municipals Joan Serra, corresponent a l'exercici 2009.  
 
24.-   Aprovar l'actualització del cànon  de la concessió administrativa dels serveis 

esportius del Gimnàs Municipal, corresponent a l'exercici 2009.  
 
Serveis Socials 
 
25.-   Aprovar amb caràcter inicial els preus públics corresponents a l'assistència al 

programa de vacances per a la gent gran 2010.  
 
  

Salut 
 
26.-   Resoldre un expedient de sanció per portar un gos de raça potencialment perillosa, 

sense corretja i sense morrió per la via pública.  
 
Educació 
 
27.-  Acceptar la subvenció atorgada per la Direcció General d'Atenció a la Comunitat 

Educativa del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, en concepte 
de foment de les activitats extraescolars durant el curs 2009-2010.  

 
28.-   Aprovar provisionalment les tarifes corresponents als preus públics dels cursos i/o 

tallers  Música Oberta 2010 de l'Escola Municipal de Música i el Conservatori 
Professional de Sabadell.  

 
Convivència 
 
29.-   Acceptar la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Sabadell per la Direcció 

General d'Integració dels Immigrants, del Ministeri de Treball i Immigració, 
cofinançada pel Fons Social Europeu d'Integració, relativa a Programes 
d'Integració d'Immigrants.  

 
 
5.-ÀREA D'URBANISME    
 
Urbanisme 
 
30.-   Aprovar inicialment la modificació de la delimitació de la Unitat d'actuació núm. 

38 i el conveni urbanístic associat.  (Exp.: SR-038 / C-132).  
 
 



31.-   Aprovar la dissolució i liquidació de la Junta de Compensació del Polígon  1 del 
Sector residencial La Serra.  (Exp.: SCM-122).  

 
Llicències 
 
32.-   Concedir llicències d'obres majors.  

6 llicències d'obres majors amb un pressupost global de 2.695.439,24 €. 
 
33.-   Resoldre un recurs de reposició, contra l'acord de denegació de llicència d'obres de 

la Junta de Govern Local  de 12/6/2009.  
  
34.-  Modificar un llicència concedida per la Junta de Govern Local d' 11.12.2009.  

  
 
 
35.-  Concedir llicències ambientals.  

12 llicències ambientals.  
 
36.-   Aprovar la licitació per procediment obert de les obres referents al Projecte de 

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

 
37.-   Aprovar la licitació per procediment obert de les obres referents al  Projecte de 

Condicionament edifici Sabadell Cultura Codi FEOSL 352.  
 

 
38.-   Aprovar la licitació per procediment obert de les obres referents al Projecte de 

Millores a l'auditori del c. Lacy (Casal Pere Quart) Codi FEOSL 353.  
 
39.-   Aprovar la licitació per procediment obert de les obres referents al Projecte 

d'Adequació del Centre Cívic de Ca n'Oriac Codi FEOSL 358.  
 
40.-   Aprovar la licitació per procediment obert de les obres referents al Projecte d'aire 

condicionat del Centre Cívic Concòrdia Codi FEOSL 365.  
 
 
41.-   Aprovar la licitació per procediment obert del contracte de serveis per a la direcció 

facultativa d'obra  i la coordinació de seguretat i salut del Projecte de Remodelació 
de l'edifici annex a Fira Sabadell per a la promoció empresarial, científica i 
tecnològica Codi FEOSL 351.  

 
42.-   Aprovar la licitació per procediment obert del contracte de serveis per a la direcció 

facultativa d'obra  i la coordinació de seguretat i salut del Projecte de 
Condicionament edifici Sabadell Cultura Codi FEOSL 352.  
 

 
43.-   Aprovar la licitació per procediment obert del contracte de serveis per a la direcció 

facultativa d'obra  i la coordinació de seguretat i salut del Projecte de Millores a 
l'auditori del c. Lacy (Casal Pere Quart) Codi FEOSL 353.  

 



 
44.-  Aprovar la licitació per procediment obert del contracte de serveis per a la direcció 

facultativa d'obra  i la coordinació de seguretat i salut del Projecte d'Adequació del 
Centre Cívic de Ca n'Oriac Codi FEOSL 358.  

 
45.-  Aprovar la licitació per procediment obert del contracte de serveis per a la direcció 

facultativa d'obra  i la coordinació de seguretat i salut del Projecte d'aire 
condicionat del Centre Cívic Concòrdia Codi FEOSL 365.  

 
 
Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes 
 
46.-  Aprovar inicialment el projecte d'obres ordinàries anomenat: Projecte executiu 

d'ordenació de la zona d'horta municipal a la font dels Plàtans.  
 
47.-   Acceptar la subvenció de la Direcció General del Medi Natural del Departament 

de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, destinada a la gestió 
forestal sostenible.  

 
 
48.-   Acceptar les subvencions de l'ICAEN destinades a l'organització de cursos de 

formació per a tècnics municipals i a l'auditoria energètica de l'EDAR Ripoll i 
estacions de bombament de Can Roqueta i Poble Nou.  

 
 
49.-   Aprovar l'atorgament de subvencions destinades a la implantació d'energia solar i 

altres fonts d'energia renovable corresponents a la convocatòria del 2009.  
 
 
50.-   Aprovar l'expedient de contractació mitjançant procediment negociat de les obres 

anomenades: Projecte executiu de restauració de l'espai fluvial de la Riera Seca al 
barri de Poble Nou.  

 
51.-   Aprovar la pròrroga de la vigència del contracte de serveis anomenat: Servei de 

manteniment del Rodal de Sabadell.  
 
 
6.-ÀREA DE RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC    
 
Espai Públic 
 
52.-   Resoldre el procediment obert del contracte de servei anomenat Gestió de les 

instal·lacions de seguretat dels edificis municipals, i adjudicar-lo provisionalment.  
 
53.-   Resoldre el procediment obert del contracte de servei anomenat Conservació i 

manteniment dels elements que composen les cobertes dels equipaments 
municipals, i adjudicar-lo provisionalment.  
 

 



54.-   Resoldre el procediment obert del contracte de servei anomenat Manteniment 
preventiu de les instal·lacions d'aire condicionat als equipaments municipals - 
Grups A i B, i adjudicar-lo provisionalment.  

 
 
55.-   Adjudicar provisionalment per procediment negociat  el contracte administratiu 

d'obres anomenat Projecte d'obres d'urbanització de la MPG-35, plaça delimitada 
pels carrers Somosierra, Numància i el ptge. de Gertrudis Artigas, al barri de Can 
Puiggener.  

 
56.-   Aprovar definitivament com a projecte d'urbanització d'iniciativa privada el 

Projecte d'obres d'urbanització d'una plaça dins de l'àmbit de la UA-20 carrer de 
les Tres Creus i Gran Via de Sabadell .  
 

 
 
57.-   Aprovar inicialment amb la consideració d'obra local ordinària, el projecte d'obres 

FEOSL 304: Centralització inal.làmbrica dels semàfors, que incorporen l'estudi de 
seguretat i salut.  

 
 
58.-   Aprovar l'expedient de contractació d'obres per procediment obert  Projecte 

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

  
59.-   Aprovar l'expedient de contractació de serveis per procediment obert de la 

Direcció facultativa: coordinació de seguretat i salut, de l'obra Projecte d'estalvi i 
eficiència energètica del consum dels recursos hídrics mitjançant l'ampliació de 
xarxa de reg per telegestió a les zones verdes de la ciutat (FEOSL 336)  

 
60.-   Aprovar l'expedient de contractació d'obres per procediment obert  Projecte 

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

 
61.-   Aprovar l'expedient de contractació de serveis per procediment obert de la 

Direcció facultativa: coordinació de seguretat i salut, de l'obra Projecte d'eficiència 
energètica i reducció del consum de l'enllumenat públic del c/ Via Aurèlia - Jaume 
I (FEOSL 343)  

 
62.-   Aprovar l'expedient de contractació d'obres per procediment obert  Projecte 

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

 
63.-   Aprovar l'expedient de contractació de serveis per procediment obert de la 

Direcció facultativa: coordinació de seguretat i salut, de l'obra Projecte d'eficiència 
energètica i reducció del consum de l'enllumenat públic de la Ronda Collsalarca 
(FEOSL 346)  

 



64.-   Aprovar l'expedient de contractació d'obres per procediment obert  Projecte 
d'eficiència energètica i reducció de consum de l'enllumenat públic al sector 
València (FEOSL 340)  

 
65.-   Aprovar l'expedient de contractació de serveis per procediment obert de la 

Direcció facultativa: coordinació de seguretat i salut, de l'obra Projecte d'eficiència 
energètica i reducció de consum de l'enllumenat públic al sector València (FEOSL 
340)  

 
66.-   Aprovar l'expedient de contractació d'obres per procediment obert  Projecte 

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

 
67.-   Aprovar l'expedient de contractació de serveis per procediment obert de la 

Direcció facultativa: coordinació de seguretat i salut, de l'obra Projecte d'eficiència 
energètica i reducció de consum de l'enllumenat públic al sector carrer de la 
Lusitània (FEOSL 342)  

 
68.-   Aprovar l'expedient de contractació d'obres per procediment obert  Projecte 

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

 
69.-   Aprovar l'expedient de contractació de serveis per procediment obert de la 

Direcció facultativa: coordinació de seguretat i salut, de l'obra Projecte d'eficiència 
energètica i reducció de consum de l'enllumenat públic al sector carrer Mart 
(FEOSL 344)  

 
70.-   Aprovar l'expedient de contractació d'obres per procediment obert  Projecte 

d'eficiència energètica i reducció de consum de l'enllumenat públic de la Gran Via 
(FEOSL 347)  

 
71.-   Aprovar l'expedient de contractació de serveis per procediment obert de la 

Direcció facultativa: coordinació de seguretat i salut, de l'obra Projecte d'eficiència 
energètica i reducció de consum de l'enllumenat públic de la Gran Via (FEOSL 
347)  

 
72.-   Aprovar l'expedient de contractació d'obres per procediment obert  Projecte de 

construcció de claveguera i recuperació mediambiental de massa forestal del C. 
Quebec (FEOSL 332)  

 
73.-   Aprovar l'expedient de contractació de serveis per procediment obert de la 

Direcció facultativa: coordinació de seguretat i salut, de l'obra Projecte de 
construcció de claveguera i recuperació mediambiental de massa forestal del C. 
Quebec  (FEOSL 332).  

 
74.-   Aprovar l'expedient de contractació d'obres per procediment obert  Senyalització 

electrònica per a la millora de la mobilitat de la ciutat  (FEOSL 303)  
 



75.-   Aprovar l'expedient de contractació de serveis per procediment obert de la 
Direcció facultativa: coordinació de seguretat i salut, de l'obra Senyalització 
electrònica per a la millora de la mobilitat de la ciutat  (FEOSL 303)  

 
76.-   Aprovar l'expedient de contractació d'obres per procediment obert  Prioritat en la 

senyalització dels semàfors per l'autobús (FEOSL 306)  
 
77.-   Aprovar l'expedient de contractació de serveis per procediment obert de la 

Direcció facultativa: coordinació de seguretat i salut, de l'obra Prioritat en la 
senyalització dels semàfors per l'autobús (FEOSL 306)  

 
78.-   Aprovar l'expedient de contractació d'obres per procediment obert  Senyalització 

d'àrea de pacificació (zona 30) en temps real (FEOSL 307)  
 
79.-   Aprovar l'expedient de contractació de serveis per procediment obert de la 

Direcció facultativa: coordinació de seguretat i salut, de l'obra Senyalització d'àrea 
de pacificació (zona 30) en temps real (FEOSL 307)  

 
80.-   Aprovar l'expedient de contractació d'obres per procediment obert  Ampliació del 

sistema d'informació a les parades de bus en temps real (FEOSL 308)  
 
81.-   Aprovar l'expedient de contractació de serveis per procediment obert de la 

Direcció facultativa: coordinació de seguretat i salut, de l'obra Ampliació del 
sistema d'informació a les parades de bus en temps real (FEOSL 308)  

 
82.-   Aprovar l'expedient de contractació d'obres per procediment obert  Actuacions 

semafòriques i senyalització (FEOSL 311)  
 
83.-   Aprovar l'expedient de contractació de serveis per procediment obert de la 

Direcció facultativa: coordinació de seguretat i salut, de l'obra Actuacions 
semafòriques i senyalització (FEOSL 311) 

 
7.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 
 


