
RELACIÓ D’ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN  LOCAL. 
Sessió: 17/07/2009. 
Caràcter de la sessió: Ordinària 
Hora d’inici: 10’-matí 
Hora de finalització: 10’15 matí 
 
 
President  Manuel Bustos Garrido  

 
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 
   

 
Excusa l’absència : Joan Manau Valor  

       Magi Rovira i Font 
 
Secretari General            Emili Tapias Sola 
Interventora acctal :            Montserrat Soley 
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 17/07/2009, A 10:00 DEL MATÍ 
 
 
PART RESOLUTIVA 
 
1.-ALCALDIA 
 
1.-   Aprovar l'acta anterior.  
 
2.-   Despatx oficial, comunicacions i informacions diverses  
 
 
2.-ÀREA DE PRESIDÈNCIA   
 
Cultura 



 
3.-   Aprovar la tarifa del preu públic per a participar en l'activitat de la fideuà popular, 

en el marc de la Festa Major de Sabadell-09.  
 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS CENTRALS   
 
Comerç i Turisme 
 
4.-   Aprovar l'atorgament de les subvencions a associacions de comerciants per al 

foment de la dinamització comercial, segons les bases aprovades per la Junta de 
Govern Local de 3/4/2009.  

 
 
4.-ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA   
 
Esports 
 
5.-   Aprovar la formalització d'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.  

 
6.-   Aprovar les noves designacions de membres del Consell Municipal de l'Esport.  
 
7.-   Aprovar els estats financers relatius a la gestió dels serveis esportius del Gimnàs 

Municipal de Sabadell de l'any 2008.  
 
Serveis Socials 
 
8.-   Aprovar la pròrroga del contracte del servei del recurs d'atenció a persones 

Sabadell Sostre.  
 
Igualtat Dona-Home 
 
9.-   Aprovar la formalització del contracte -programa amb l'Institut Català de les 

Dones, per a la coordinació, cooperació i col.laboració en matèria de serveis 
d'informació i atenció a les dones.  

 
Joventut 
 
10.-   Adjudicar provisionalment per procediment obert el contracte de gestió de serveis 

públics, mitjançant la modalitat de concessió administrativa, de la gestió de 
l'Alberg de Joventut al Molí de Sant Oleguer.  

 
Educació 
 
11.-   Aprovar la modificació de les bases reguladores, aprovades la Junta de Govern 

Local de 13/3/2009, específiques de la modalitat subvencions en matèria 
d'activitats per a l'educació en el lleure infantil, així com la convocatòria pública 
per al curs 2009-2010.  



 
12.-   Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d'Educació de la Generalitat de 

Catalunya, per a l'organització de l'activitat Escoles obertes al juny i/o setembre 
any 2009.  

 
Cooperació i Solidaritat 
 
13.-   Aprovar l'aportació municipal extraordinària destinada a la col·laboració en 

l'organització d'unes jornades de reflexió sobre els agermanaments de Catalunya 
amb Nicaragua.  

 
 
5.-ÀREA D'URBANISME   
 
Urbanisme 
 
14.-   Aprovar el Protocol de col·laboració per a l'execució urbanística del sector de Sant 

Pau de Riu sec (servituds companyies de serveis). Núm. Exp.: SR-157.  
 
15.-   Adjudicar el contracte de concessió administrativa de domini públic del solar 

municipal situat a la cantonada del carrer de Prat de la Riba amb avinguda de 
Rafael Casanova, per a la construcció de pistes de tenis, pàdel i similars 
relacionades amb l'esport i el lleure.  

 
16.-   Autoritzar a Associació Pro-Disminuïts Psíquics de Sabadell i comarca perquè 

pugui constituir un dret real d'hipoteca sobre una concessió administrativa de 
domini públic.  

 
Llicències 
 
17.-   Concedir llicències d'obres majors.  

5 llicències d'obres majors amb un pressupost global de 4.159.762,16€ i un 
total de 54 habitatges (3 prorrogues, 1 reforma d’oficina i 1 edifici 
plurifamiliar al C. De Cicero. 

 
18.-   Concedir llicències ambientals.  

12 llicències ambientals.  
 
 
Obres d'Equipaments 
 
19.-   Aprovar l'ampliació de pressupost del contacte d'obres anomenat: Construcció de 

720 nínxols i 135 nínxols de cendres a la plaça dels Estels del Cementiri.  
 
20.-   Adjudicar provisionalment per procediment obert el contracte d'obres referent a la 

Finalització del Pavelló Poliesportiu del Sector Nord, desglossat en V Fases, 
corresponent la Fase I a Revestiments, manyeria i urbanització.  

 



21.-   Adjudicar provisionalment per procediment obert el contracte d'obres referent a la 
Finalització del Pavelló Poliesportiu del Sector Nord, desglossat en V Fases, 
corresponent la Fase II a Calefacció, climatització i gas.  

 
22.-   Adjudicar provisionalment per procediment obert el contracte d'obres referent a la 

Finalització del Pavelló Poliesportiu del Sector Nord, desglossat  en V Fases, 
corresponent la Fase III a Electricitat, fontaneria, contra-incendis, 
telecomunicacions, megafonia i varis.  

 
23.-   Adjudicar provisionalment per procediment obert el contracte d'obres referent a la 

Finalització del Pavelló Poliesportiu del Sector Nord, desglossat en V Fases, 
corresponent la Fase IV a Pintures.  

 
24.-   Adjudicar provisionalment per procediment obert el contracte d'obres referent a la 

Finalització del Pavelló Poliesportiu del Sector Nord, desglossat en 5 Fases, 
corresponent la Fase V a Paviments i equipament esportius.  

 
Habitatge 
 
25.-   Aprovar el conveni entre ADIGSA i l'Ajuntament de Sabadell per la cessió de l'ús 

del programa informàtic de Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció 
Oficial.  

 
Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes 
 
26.-   Aprovar l'atorgament de subvencions destinades a desenvolupar programes 

d'actuacions relacionades amb el medi natural per al 2009, segons les bases 
aprovades per la Junta de Govern Local del 08/05/2009.  

 
27.-   Aprovar l'atorgament de subvencions destinades a implantar l'Agenda 21 als 

centres educatius del terme municipal de Sabadell per al curs escolar 2009-2010, 
segons les bases aprovades per la Junta de Govern Local del 27/03/2009.  

 
 
6.-ÀREA DE RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC   
 
Espai Públic 
 
28.-   Aprovar inicialment, amb la consideració de projecte d'urbanització d'iniciativa 

privada, el projecte d'obres anomenat 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.  

 
29.-   Ratificar el Decret 3759/2009 relatiu a aprovar la pròrroga del termini d'execució 

del contracte d'obra anomenat Projecte de remodelació d'àrea de jocs infantils de 
la plaça Joan Coromines (codi FEIL 125).  

 
30.-   Ratificar el Decret 4997/2009  relatiu a aprovar la pròrroga del termini d'execució 

del contracte d'obra anomenat Projecte de remodelació de la plaça del Treball de 
Sabadell (codi FEIL 101). 

 



7.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 
 
  
 


