
   
RELACIÓ D’ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN  L OCAL. 
Sessió: 22/01/2010. 
Caràcter de la sessió: Ordinària 
Hora d’inici: 10’-matí 
Hora de finalització: 10’15 matí 
 
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  
  Ramon Burgués Salse 
  Sense vot: 
           Carles Rossinyol Vidal  
  Maria Carmen Garcia Suarez  
  Jordi  Soriano José  
  Isidre Soler Clarena 
            Magi Rovira i Font 

   
Secretari General  Emili Tapias Sola 
Interventor  Jesús 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 22/01/2010, 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   
 
Treball,Formació, Indústria i Innovació  
 



3.-   Acceptar les subvencions atorgades pel Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial 
de la Generalitat  de  Catalunya,  per  al  desenvolupament de dos projectes de reforçament 
del teixit empresarial.  

 
4.-   Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona,  per al  cofinançament del 

projecte ACTE: una xarxa per la Innovació.  
 
5.-   Aprovar la formalització del conveni de col·laboració amb les organitzacions sindicals Unió 

Comarcal del Vallès Occidental de Comissions Obreres (CCOO) i  Unió Comarcal del Vallès 
Occidental de la Unió General de Treballadors (UGT),  per al desenvolupament d'un Pacte 
Social de Ciutadania.  

 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS CENTRALS    
 
Gestió de la Informació  
 
6.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte de serveis relatiu a la redacció del 

projecte per a la connexió d'edificis municipals amb tecnologia Wimax i extensió dels espais 
wifi a al ciutat, codi FEOSL 349.  

 
 
4.-ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA    
 
Esports  
 
7.-   Aprovar la convocatòria pública per a l'any 2010 de les subvencions en la modalitat de 

promoció esportiva.  
 
Joventut  
 
8.-   Aprovar la convocatòria pública per a l'any 2010 de les subvencions que atorga el servei de 

Joventut  
 
Educació  
 
9.-   Aprovar la segona convocatòria pública d'ajuts per a la participació en intercanvis a 

l'estranger, curs 2009-2010  
 
10.-   Aprovar la convocatòria pública dels ajuts per a l'escolarització en escoles bressol de 

titularitat municipal d'infants de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques 
desfavorides, corresponent al segon termini del curs 2009-2010  

 
Convivència  
 
11.-   Aprovar la convocatòria pública per a l'any 2010 de les subvencions que atorga l'Oficina de 

Nova Ciutadania de l'Ajuntament de Sabadell per a la integració de la població nouvinguda.  
 
5.-ÀREA D'URBANISME    
 
12.-   Aprovar l'addenda a l'annex del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i 

l'Oficina de Dinamització del Centre.  
 
Llicències  
 



13.-   Concedir llicències d'obres majors.  
7 llicències d'obres majors amb un pressupost global de 337.361,13 €.   

 
14.-   Concedir llicències ambientals.  

4 llicències ambientals 
 
Patrimoni  
 
15.-   Aprovar la convocatòria 2010,  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.  

 
Obres d'Equipaments  
 
16.-   Aprovar el projecte d'obres referent a la Instal·lació aire condicionat al Mercat Municipal dels 

Merinals CODI FEOSL 348 com a obra municipal ordinària.  
 
17.-   Aprovar la pròrroga de la vigència del contracte d'obres referent a la Finalització del Pavelló 

Poliesportiu del Sector Nord. Fase II Calefacció, climatització i gas.  
 
18.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte de serveis referent a la  redacció del 

Projecte de millores de l'estadi de la Nova Creu Alta. (FEOSL 354)  
 
19.-   Ratificar el decret del tinent d'alcalde de l'Àrea  núm. 437/2010, pel qual s'adjudica 

provisionalment per procediment negociat  el contracte de serveis per a la redacció del 
Projecte bàsic-executiu i estudi de seguretat i salut per a la construcció del Centre Cívic de 
Can Llong-Castellarnau. (FEOSL 356).  

 
20.-   Ratificar el decret del tinent d'alcalde de l'Àrea  núm. 12590/2009, pel qual s'aprova la 

pròrroga de la vigència del contracte d'obres referent a la Finalització de treballs de paleta 
del Pavelló Poliesportiu del Sector Nord.  

 
21.-   Ratificar el decret del tinent d'alcalde de l'Àrea  núm. 12713/2009, pel qual s'aprova la 

pròrroga de la vigència del contracte d'obres referent a la Finalització del Pavelló 
Poliesportiu del Sector Nord. Fase IV Pintures.  

 
22.-   Ratificar el decret del tinent d'alcalde de l'Àrea  núm. 12717/2009, pel qual s'aprova la 

pròrroga de la vigència del contracte d'obres referent a la Finalització del Pavelló 
Poliesportiu del Sector Nord. Fase V Paviment i equipament esportius.  

 
23.-   Ratificar el Decret 12505/2009 del tinent d'alcalde de l'Àrea, relatiu a aprovar la pròrroga del 

termini d'execució del contracte d'obra anomenat Projecte bàsic i d'execució nou Centre de 
Formació Ocupacional al carrer de Calders (codi FEIL 173).  

 
24.-   Ratificar el Decret 12617/2009 del tinent d'alcalde de l'Àrea, relatiu a aprovar la pròrroga del 

termini d'execució del contracte d'obra anomenat Projecte bàsic i d'execució Reforma del 
Centre Cívic de Can Déu (codi FEIL 170).  

 
Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes  
 
25.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional per procediment obert del contracte administratiu 

de serveis anomenat: Redacció del projecte executiu de la Implantació d'energia solar 
tèrmica per a la producció d'ACS i altres mesures d'estalvi i eficiència energètic al complex 
esportiu de Cal Balsach (Codi FEOSL 337).  



 
26.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional per procediment obert del contracte administratiu 

de serveis anomenat: Redacció del projecte executiu de la Implantació d'energia solar 
tèrmica per a la producció d'ACS i altres mesures d'estalvi i eficiència energètic al complex 
esportiu de Sant Oleguer (Codi FEOSL 338).  

 
 
6.-ÀREA DE RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC    
 
Espai Públic  
 
27.-   Ratificar el Decret 10282/2009 del regidor delegat d'Espai Públic de data 7 d'octubre de 

2009, relatiu a aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte d'obres anomenat 
Projecte d'obres d'urbanització de la millora ambiental dels talussos de Sant Oleguer i 
itinerari de vianants (FEIL 162).  

 
28.-   Ratificar el Decret 10523/2009 del regidor delegat d'Espai Públic de data 9 d'octubre de 

2009, relatiu a aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte d'obres anomenat 
Projecte d'obres d'urbanització vial de connexió entre Sabadell i Barberà del Vallés i 
aparcament i millores entorns (FEIL 193).  

 
29.-   Ratificar el Decret 10284/2009 del regidor delegat d'Espai Públic de data 1 d'octubre de 

2009, relatiu a aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte d'obres anomenat 
Projecte de rehabilitació i millora de la mobilitat en la Gran Via entre els carrers de Comte 
d'Urgell i Joaquim Blume i entorns (FEIL 191).  

 
30.-   Ratificar el Decret 10276/2009 del regidor delegat d'Espai Públic de data 1 d'octubre de 

2009, relatiu a aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte d'obres anomenat 
Construcció de voreres a diversos carrers de la ciutat (FEIL 145).  

 
31.-   Ratificar el Decret 10800/2009 del regidor delegat d'Espai Públic de data 6 d'octubre de 

2009, relatiu a aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte d'obres anomenat 
Projecte d'eixamplament de voreres i renovació de calçada dels carrers de Montserrat i Les 
Planes (FEIL 139).  

 
32.-   Ratificar el Decret 10519/2009 del regidor delegat d'Espai Públic de data 9 d'octubre de 

2009, relatiu a aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte d'obres anomenat 
Projecte d'eixamplament de voreres i renovació del ferm de calçada dels carrers del Sol, 
Àngel Guimerà i Llobet (FEIL 137).  

 
33.-   Ratificar el Decret 10520/2009 del regidor delegat d'Espai Públic de data 9 d'octubre de 

2009, relatiu a aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte d'obres anomenat 
Projecte d'eixamplament de voreres i renovació de calçada de Narcisa Freixa, de 
Concepció, de Font Nova, i de l'Escola Pia (entre els carrers Estrella i Corominas) (FEIL 
140).  

 
34.-   Ratificar el Decret 10557/2009 del regidor delegat d'Espai Públic de data 9 d'octubre de 

2009, relatiu a aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte d'obres anomenat 
Construcció de voreres a diversos carrers de la ciutat (FEIL 145).  

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

SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÉCTRICA 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 10KW, 



subjecte a regulació harmonitzada que es va resoldre mitjançant acord de la Junta de 
Govern Local, en sessió celebrada el dia 20 de novembre de 2009.  

 
36.-   Aprovar inicialment amb la consideració d'obra local ordinària, els projectes d'obres, que 

incorporen l'estudi de seguretat i salut, que es relacionen a continuació: 335, Construcció de 
claveguera al c. Llenguadoc; 341, Projecte d'eficiència energètica i reducció de consum als 
equipaments municipals per compensació d'energia reactiva. Aixi com ratificar els projectes 
d'obres que es relacionen a continuació, aprovats per la Tinenta d'Alcalde  per Decret 
301/2010 : 340,Projecte d'eficiència energètica i reducció de consum de l'enllumenat públic 
al sector València; 342,Projecte d'eficiència energètica i reducció de consum de l'enllumenat 
públic al sector Lusitània; 344,Projecte d'eficiència energètica i reducció de consum de 
l'enllumenat públic al sector Mart.  

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

Redacció del projecte de millora de la senyalització i mobilitat al carrer Berenguer el Gran a 
la ciutat de Sabadell(FEOSL 301).  

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

redacció del projecte de pintura de l'escola de Música de Sant Oleguer (FEOSL 313).  
 
39.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu de serveis anomenat 

Redacció del projecte de subministrament i instal·lació de detectors de trànsit a la ciutat de 
Sabadell(FEOSL 305).  

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

redacció del projecte de pintura de l'escola CEIP Catalunya (FEOSL 314).  
 
41.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu de serveis anomenat 

Redacció del projecte executiu d'implantació de carril per a bicicletes al c. Manuel de Falla 
entre c. Prat de la Riba i ctra. de Terrassa i el carrer de Ramón Berenguerel Gran entre 
avda. de la Concòrdia i el carrer de Budapest (FEOSL 312).  

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

redacció del projecte de pintura de l'escola CEIP Font Rosella (FEOSL 315).  
 
43.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu de serveis anomenat 

Redacció del projecte executiu arranjament del corredor natural que conforma la cornisa del 
Ripoll, des de la carretera de Torre Romeu fins el c. dels Emprius (FEOSL 330).  

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

redacció del projecte de pintura de l'escola CEIP Enric Casassas (FEOSL 316).  
 
45.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu de serveis anomenat 

redacció del projecte de pintura de l'escola CEIP Can Deu (FEOSL 317).  
 
46.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu de serveis anomenat 

redacció del projecte de serveis anomenat Redacció del projecte de remodelació i telegestió 
instal·lacions tèrmiques als equipaments municipals per a la reducció de consum energètic 
(FEOSL 339).  

 
47.-   Aprovar l'expedient de contractació del contracte de serveis anomenat MANTENIMENT I 

CONSERVACIÓ DE L'ARBRAT VIARI DE LA CIUTAT DE SABADELL mitjançant 
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.  

 



48.-   Aprovar l'expedient de contractació del contracte de serveis anomenat MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ DE LES PLACES I ESPAIS VERDS DE LA CIUTAT DE SABADELL EN EL 
SECTOR 2 mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.  

 
49.-   Aprovar l'expedient de contractació del contracte de serveis anomenat MANTENIMENT I 

CONSERVACIÓ DEL MOBILIARI URBÀ I ÀREES DE JOCS INFANTILS DE LA CIUTAT DE 
SABADELL mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. 

 
7.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 
 
  


