
RELACIÓ D’ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN  LOCAL. 
Sessió: 10/07/2009. 
Caràcter de la sessió: Ordinària 
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President  Manuel Bustos Garrido  

 
Assistents:   Joan Manau Valor 
  Lluís Monge Presència 
  Juan Carlos Sánchez Salinas  
  Marta Farrés Falgueras  
   Josep Ayuso Raya 
  Montserrat Capdevila Tatché  
 Francisco Bustos Garrido  
  Sense vot: 
  Carles Rossinyol Vidal  
  Maria Carmen Garcia Suarez  
    
  Isidre Soler Clarena 
  Magi Rovira i Font 

 
Excusa l’absència : Ramon Burgués Salse 

       Jordi Soriano José 
 
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 10/07/2009, 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   
 
Assessoria Jurídica 
 
3.-   Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 14 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 81/09.  



 
4.-   Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 1 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 255/08.  
 
5.-   Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jujtat Contenciós Administratiu núm. 8 

de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 639/07.  
 
6.-   Acusar rebuda de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justicia de 

Catalunya, en el recurs contenciós núm. 384/06.  
 
Recursos Humans 
 
7.-   Ratificar el Decret 2938/2009, de 29 de juny, d'ampliació de places del concurs de 

mobilitat interadministrativa d'agents de la policia local, aprovat per la Junta de 
Govern Local del 7/4/2009.  

 
Intervenció 
 
8.-   Ratificar el Decret núm. 6676/2009, d'aprovació d'un augment addicional de la 

despesa, inferior al 10% del preu inicial d'adjudicació del contracte d'obres 
Projecte d'arranjament de talús al CEIP Teresa Claramunt, codi FEIL 159  

 
9.-   Ratificar el Decret núm. 6660/2009, d'aprovacio d'un augment adicional de la 

despesa, inferior al 10% del preu inicial d'adjudicació del contracte d'obres: 
Projecte d'arranjament i millora de la mobilitat a les voreres del carrer del 
Marquès de Comillas, codi FEIL 134  

 
10.-   Ratificar el Decret núm. 6661/2009, d'aprovació d'un augment addicional de la 

despesa, inferior al 10% del preu inicial d'adjudicació del contracte d'obres 
Projecte de remodelació a les àrees de jocs infantils a la plaça del Primer de Maig, 
codi FEIL 124.  

 
11.-   Ratificar el Decret núm. 6662/2009, d'aprovació d'un augment addicional de 

despesa, inferior al 10% de preu inicial d'adjudicació del contracte d'obres Projecte 
d'ampliació i modificació de la instal.lació elèctrica del CEIP Alcalde Marcet, codi 
FEIL 197  

 
12.-   Ratifiar el decret núm. 6663/2009, d'aprovació d''un augment addicional de 

despesa, inferior al 10% del preu inicial d'adjudicació, del contracte d'obres 
Projecte de millora de talussos del front urbà del barri de Poblenou, codi FEIL 161  

 
13.-   Ratificar el Decret núm. 6664/2009, d'aprovació d'un augment addicional de 

despesa, inferior al 10% del preu inicial d'adjudicació del contracte d'obres 
Projecte de remodelació integral a les àrees de jocs infantils i arranjament de la 
plaça Josep Rosell, codi FEIL 110  

 
Seguretat Ciutadana 
 
14.-   Ratificar el decret núm. 6150/2009, que modifica l'import del contracte del servei 

auxiliar de grua de la policia municipal.  



 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA   
 
Salut 
 
15.-   Adjudicar provisionalment el contracte del servei de Refugi d'animals de 

companyia de l'Ajuntament de Sabadell a l'entitat Lliga Protectora d'Animals i 
Plantes de Sabadell  

 
Educació 
 
16.-   Aprovar la pròrroga del contracte de gestió del CEIF Espronceda i de l'EB La 

Romànica, així com els pressupostos corresponents al servei lectiu i de menjador i 
l'aportació municipal prevista, per al curs 2009/2010.  

 
17.-   Aprovar la pròrroga del contracte de gestió del CEIF Arraona i del CEIF Andreu 

Castells, així com els pressupostos corresponents al servei lectiu i de menjador i 
l'aportació municipal prevista per al curs 2009-2010.  

 
18.-   Aprovar la pròrroga del contracte de gestió de l'EB Calvet d'Estrella i de l'EB Joan 

Montllor, així com  els pressupostos corresponents al servei lectiu i de menjador i 
l'aportació municipal prevista,  per al curs 2009/2010.  

 
19.-   Aprovar la pròrroga del contracte de gestió del CEIF Joaquim Blume,  així com  

els pressupostos corresponents al servei lectiu i de menjador i l'aportació 
municipal prevista,  per al curs 2009/2010.  

 
20.-   Aprovar la pròrroga del contracte de gestió del CEIF Can Llong-Castellarnau, així 

com  els pressupostos corresponents al servei lectiu i de menjador i l'aportació 
municipal prevista,  per al curs 2009/2010.  

 
21.-   Aprovar la pròrroga del contracte de gestió del CEIF Vapor Buxeda Nou, així com  

els pressupostos corresponents al servei lectiu i de menjador i l'aportació 
municipal prevista,  per al curs 2009/2010.  

 
22.-   Resoldre l'atorgament de les subvencions corresponents a l'organització dels 

Casals d'Estiu, convocatòria 2009, aprovada per la Junta de Govern Local del 
13/3/2009.  

 
4.-ÀREA D'URBANISME   
 
Llicències 
 
23.-   Concedir llicències d'obres majors.  

6 llicències d'obres majors amb un pressupost global de 504.713,00€. (3 
prorrogues, 1 ascensor,  1 modificacio projecte i 1 ampliació CEIP Concordia) 
 

 
24.-   Concedir llicències ambientals.  



5 llicències ambientals 
 
25.-   Denegar dues llicències ambientals.  
 
Obres d'Equipaments 
 
26.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte referent a la 

Infraestructura de recollida pneumàtica d'escombraries al CEIP Can Llong II (Mas 
Boadella).  

  
27.-   Ratificar el Decret 5674/2009 del tinent d'alcalde de l'Àrea d'Urbanisme, relatiu a 

aprovar la pròrroga del contracte d'obra anomenat Projecte de l'ampliació i 
modificació de la instal·lació elèctrica del CEIP Alcalde Marcet (codi FEIL 197).  

 
28.-   Ratificar el Decret 4879/2009 del tinent d'alcalde de l'Àrea d'Urbanisme, relatiu a 

aprovar la pròrroga del contracte d'obra anomenat Projecte de remodelació de les 
piscines del Complex Esportiu Olímpia (codi FEIL 169).  

 
29.-   Ratificar el Decret 6585/2009 del tinent d'alcalde de l'Àrea d'Urbanisme, relatiu a 

aprovar la modificació del contracte d'obra anomenat Projecte d'adequació i 
ampliació de les instal·lacions elèctriques del CEIP Samuntada  (codi FEIL 199).  

 
 
5.-ÀREA DE RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC   
 
Espai Públic 
 
30.-   Aprovar la despesa dels ajuts econòmics en concepte dels convenis del servei 

d'autotaxi accessible, pel finançament de la major despesa que ocasiona 
l'adaptació del vehicle autotaxi.  

 
31.-   Aprovar definitivament, com a modificació del projecte d'obres que va ser aprovat 

per la Junta de Govern Local del 24/12/2008, el projecte d'obres anomenat 
Projecte reformat d'arranjament de parterres del districte 6 (FEIL 156). 

 
6.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 
 


