
RELACIÓ D’ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN  LOCAL. 
Sessió: 31/07/2009. 
Caràcter de la sessió: Ordinària 
Hora d’inici: 10’-matí 
Hora de finalització: 10’15 matí 
 
 
President  Manuel Bustos Garrido  

 
Assistents:   Joan Manau Valor 
  Juan Carlos Sánchez Salinas  
  Josep Ayuso Raya 
  Montserrat Capdevila Tatché  
  Francisco Bustos Garrido  
  Ramon Burgués Salse 
  Sense vot: 
  Jordi Soriano José 
   
Excusa l’absència :   Lluís Monge Presència  

          Marta Farrés Falgueras  
             Carles Rossinyol Vidal  

 Maria Carmen Garcia Suarez  
  Isidre Soler Clarena 
              Magi Rovira i Font 
 
Secretari General            Emili Tapias Sola 
Director Àrea d’Alcaldia :      Xavier Izquierdo Vilavella 
 
Tots els punts han estat aprovats per unanimitat, excepte el punt núm 23 que s’ha 
estat  retirat. 
 
 
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA  DE GOVERN  
LOCAL DEL DIA 31/07/2009, 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.-   Ratificar el decret de 27/07/2009 que aprova les bases i la convocatòria del 

XXIIIè. Premi literari d'humor i sàtira Pere Quart.  



 
4.-   Aprovar la pròrroga del contracte de serveis auxiliars dels programes i activitats 

organitzats pel Servei de Cultura.  
 
Treball,Formació, Indústria i Innovació 
 
5.-   Aprovar l'aportació econòmica municipal a favor de la Fundació Privada Parc de 

Salut de Sabadell, per a l'exercici de 2009.  
 
6.-   Aprovar l'addenda del conveni de col·laboració amb el Consorci per a l'Ocupació i 

la Promoció Econòmica del Vallès Occidental,  aprovat per la Junta de Govern 
Local de 21 de novembre de 2008.  

 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS CENTRALS   
 
Assessoria Jurídica 
 
7.-   Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 

de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 347/07.  
 
8.-   Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 

de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 239/08.  
 
9.-   Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 

de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 276/09.  
 
10.-   Acusar rebuda de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en el recurs contenciós núm. 237/05.  
 
11.-   Acusar rebuda de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justìcia de 

Catalunya, en el recurs contenciós núm. 214/05.  
 
12.-   Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 1 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 302/08.  
 
13.-   Comparèixer davant la Secció 3a. de la Sala Contenciosa Administrativa del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós núm. 161/09.  
 
14.-   Comparèixer davant la Secció 3a. de la Sala Contenciosa Administrativa del 

Tribunal superior de Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós núm. 199/09.  
 
15.-   Comparèixer davant la Ssecció 3a. de la Sala Contenciosa Administrativa del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós núm. 180/09.  
 
16.-   Comparèixer davant la Secció 2a. de la Sala Contenciosa Administrativa del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós núm. 281/09.  
 
 
 



Recursos Humans 
 
17.-   Aprovar les bases del concurs de mobilitat horitzontal per a la provisió d'una plaça 

d'intendent de la policia municipal de l'Ajuntament de Sabadell.  
 
Comerç i Turisme 
 
18.-   Acceptar les aportacions econòmiques atorgades per la Diputació de Barcelona de 

suport a Serveis i activitats de l'any 2009 en matèria de Comerç, Mercats, Turisme 
i Consum.  

 
19.-   Aprovar un conveni de col.laboració amb  el COPCA, la Diputació de Barcelona i 

el Cnetre de Fires i Congressos Sabadell SL, per a la celebració de la primera 
edició FIRALIA.  

 
 
4.-ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA   
 
Esports 
 
20.-   Acceptar les subvencions concedides a l'Ajuntament de Sabadell per la Diputació 

de Barcelona  per al programa d'esdeveniments i activitats esportives i per al 
programa de programes esportius adreçats a diferents col·lectius.  

 
Serveis Socials 
 
21.-   Adjudicar provisionalment, per procediment obert, el contracte administratiu  per 

a la prestació dels serveis de transport adaptat dels Serveis Socials de l'Ajuntament 
de Sabadell.  

 
Salut 
 
22.-   Aprovar la clàusula addicional quarta del conveni de col·laboració entre el Servei 

Català de Salut i l'Ajuntament de Sabadell per finançar una part de les despeses de 
funcionament del Consultori Sanitari Local del Poble Nou.  

 
23.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte de concert administratiu 

per a la gestió indirecta dels serveis de Refugi d'animals de companyia de 
l'Ajuntament de Sabadell.  

 retirat 
 
Igualtat Dona-Home 
 
24.-   Aprovar la convocatòria del premi al cartell anunciador del Dia internacional 

contra la violència i el maltractament a les dones , segons les bases aprovades per 
la Junta de Govern Local del 13/03/2009.  

 
25.-   Aprovar la convocatòria del Premi 25 de novembre: carta a qui maltracta, segons 

les bases aprovades per la Junta de Govern Local del 13/03/2009..  
 



26.-   Acceptar la subvenció  atorgada per  la Diputació de Barcelona per a la creació i 
desenvolupament del manteniment del Centre d'atenció i informació a les dones.  

 
27.-   Acceptar la subvenció  atorgada per  la Diputació de Barcelona  per a la realització 

de projectes d'impuls a les polítiques de gènere.  
 
Educació 
 
28.-   Aprovar les bases reguladores específiques dels ajuts a la formació, així com la 

convocatòria pública, per al curs 2009/2010.  
 
29.-   Aprovar les tarifes pel servei de menjador de les escoles adherides a la gestió 

unificada per al curs escolar 2009/2010.  
 
30.-   Aprovar el pressupost corresponent a la gestió unificada del servei escolar de 

menjadors, així com l'aportació municipal a l'empresa concessionària. per al curs 
2009/2010.  

 
31.-   Aprovar el llistat de l'alumnat beneficiari dels ajuts per a l'escolarització en escoles 

bressol de titularitat municipal d'infants de 0 a 3 anys i dels alumnes no admesos, 
corresponent al primer termini de la convocatòria del curs 2009/2010.  

 
32.-   Aprovar l'expedient de contractació per procediment obert del contracte 

administratiu especial l'objecte del qual és el desenvolupament dels serveis 
inclosos al  Pla Educatiu d'Entorn de Sabadell.  

 
Convivència 
 
33.-   Aprovar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i el Col·legi 

d'Advocats de Sabadell, en matèria de violència racista, xenòfoba o homòfoba.  
 
 
5.-ÀREA D'URBANISME   
 
Urbanisme 
 
34.-   Aprovar l'oferiment de l'Ajuntament al Servei d'Ocupació de Catalunya de la 

Generalitat d'execució de les obres de condicionament i adequació del local situat 
al carrer Alfons XIII, núm. 45.  

 
Llicències 
 
35.-   Concedir llicències d'activitats.  

4 llicències d’obres majors amb un pressupost global de 4.899.815,22€ i un total de 2 
habitatges 

 
36.-   Concedir llicències d'obres majors.  

6 llicències 
 
 



Obres d'Equipaments 
 
37.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte referent a la 

Infrastructura del subministrament de gas natural al Molí de Sant Oleguer.  
 
38.-   Aprovar la memòria valorada i la licitació per procediment obert subjecte a 

regulació harmonitzada del contracte de subministrament referent a la Dotació de 
Mobiliari per a la Biblioteca del Sector Sud.  

 
39.-   Acceptar les ajudes incloses en Programa Específic de Biblioteques del Pla únic 

d'obres i serveis de Catalunya, per a l'any 2009, per finançar l'actuació anomenada 
Dotació de mobiliari i equipament de la Biblioteca del sector sud.  

 
Habitatge 
 
40.-   Aprovar el conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 

Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sabadell, relatiu a actuacions de 
rehabilitació d'especial interès i amb caràcter excepcional.  

 
41.-   Aprovar  les Bases reguladores per a l'atorgament de préstecs bonificats per part 

de l'Ajuntament de Sabadell per a la instal·lació d'ascensors en l'àmbit de Can 
Puiggener i Torre-romeu.  

 
42.-   Aprovar inicialment amb la consideració d'obra municipal ordinària, el projecte 

d'obres anomenat: Projecte per a la construcció del centre cívic al barri de Torre 
Romeu i la urbanització del parc al Paratge de Can Romeu.  

 
43.-   Aprovar l'acta de mutu acord de data 23 de juliol de 2009, per la qual es resol el 

valor total de la  finca situada al barri de Sant Nicolau, núm. 19.  
 
Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes 
 
44.-   Aprovar el Pla de contingència específic per al subministrament crític d'aigua 

potable.  
 
45.-   Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 

l'Ajuntament de Sabadell, per a la vinificació del raïm produït al Parc de 
Collserola i el Parc Agrari de Sabadell.  

 
 
6.-ÀREA DE RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC   
 
Espai Públic 
 
46.-   Aprovar inicialment com a projecte d'urbanització d'iniciativa privada el Projecte 

complementari d'urbanització del pla de millora urbana PMU95 a la unitat 
d'actuació A20TN a l'illa delimitada pels carrers Sant Isidre/ Picanyol de Sabadell.  

 



47.-   Aprovar inicialment com a projecte d'urbanització d'iniciativa privada el Projecte 
d'obres d'urbanització de l'espai lliure de la UA-18 c. Tres Creus/ c. Blasco de 
Garay.  

 
48.-   Aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte d'obra anomenat Projecte 

d'obres de rehabilitació de la plaça Xavier Sanahuja (codi FEIL 107).  
 
49.-   Aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte d'obra anomenat Projecte 

d'obres d'urbanització del sector Nord de la ronda Bellesguard, entorns del Centre 
Cívic de Sant Oleguer (codi FEIL 147).  

 
50.-   Ratificar el Decret 5355/2009 del regidor delegat d'Espai Públic de data 8 de maig 

de 2009, relatiu a aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte d'obra 
anomenat Projecte d'obres de rehabilitació de l'àrea de jocs infantils de la plaça de 
Benjamin Garcia (codi FEIL 106).  

 
51.-   Ratificar el Decret 5799/2009 del regidor delegat d'Espai Públic de data 20 de 

maig de 2009, relatiu a aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte 
d'obra anomenat Projecte d'obres d'urbanització i enjardinament de la plaça de la 
Sardana (codi FEIL 111).  

 
52.-   Aprovar el deslliurament parcial de la despesa autoritzada i compromesa del 

contracte d'obres anomenat Reforma del semi-soterrani de Can Marcet per a 
aparcament de vehicles retinguts.  

 
53.-   Ratificar el Decret 4706/2009 del regidor delegat d'Espai Públic de data 6 de maig 

de 2009, relatiu a aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte d'obra 
anomenat Projecte de remodelació de la zona de jocs infantils de la plaça 
Magdalena Calonge (codi FEIL 128).  

 
54.-   Ratificar el Decret 4851/2009 del regidor delegat d'Espai Públic de data 8 de maig 

de 2009, relatiu a aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte d'obra 
anomenat Projecte de remodelació integral de les àrees de jocs infantils i 
arranjament de places: plaça d'Ernest Lluch (codi FEIL 132).  

 
55.-   Ratificar el Decret 4859/2009 del regidor delegat d'Espai Públic de data 12 de 

maig de 2009, relatiu a aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte 
d'obra anomenat Projecte de remodelació i millores de seguretat a les àrees de jocs 
infantils del Districte 5 (codi FEIL 120).  

 
56.-   Ratificar el Decret 5891/2009 del regidor delegat d'Espai Públic de data 13 de 

maig de 2009, relatiu a aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte 
d'obra anomenat Projecte de remodelació i millores de seguretat a les àrees de jocs 
infantils del Districte 1 (codi FEIL 116).  

 
57.-   Ratificar el Decret 5892/2009 del regidor delegat d'Espai Públic de data 13 de 

maig de 2009, relatiu a aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte 
d'obra anomenat Projecte d'arranjament i millora de la mobilitat a les voreres del 
carrer del Marquès de Comillas de Sabadell (codi FEIL 134).  

 



58.-   Ratificar el Decret 5822/2009 del regidor delegat d'Espai Públic de data 19 de 
maig de 2009, relatiu a aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte 
d'obra anomenat Projecte d'implantació del sistema de telegestió de reg a places i 
espais públics (codi FEIL 181).  

 
59.-   Ratificar el Decret 6215/2009 del regidor delegat d'Espai Públic de data 29 de 

maig de 2009, relatiu a aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte 
d'obra anomenat Projecte d'arranjament de voreres als carres de Sant Ferran, 
Permanyer i entorns (codi FEIL 135).  

 
60.-   Resoldre l'adjudicació provisional del contracte, per procediment negociat , de 

l'obra  d'ampliació del muret de la mitjera des del pont del carrer Joaquim Blume 
fins al carrer Bernat Metge.  

 
61.-   Aprovar l'expedient de contractació mitjançant procediment obert subjecte a 

regulació harmonitzada, del contracte anomenat Subministrament d'energia 
elèctrica amb destinació als punts de consum en mitja i baixa tensió de 
l'Ajuntament de Sabadell i els seus organismes autònoms, amb potència 
contractada superior a 10 KW (3 lots), i els Plecs de clàusules administratives 
particulars que regiran el contracte. 

 
7.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 
 
 
 
  
 


