
RELACIÓ D’ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN  L OCAL. 
Sessió: 05/02/2010. 
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 
  Marta Farrés Falgueras  
  Josep Ayuso Raya  
  Francisco Bustos Garrido  
  Ramon Burgués Salse 
  Sense vot: 
           Carles Rossinyol Vidal  
  Maria Carmen Garcia Suarez  
  Jordi  Soriano José  
  Isidre Soler Clarena 
             
Excusen l’absència  Juan Carlos Sánchez Salinas 

Montserrat Capdevila Tatché 
Sense vot: 
 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. 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN  LOCAL DEL D IA 
05/02/2010, A 10:00 DEL MATÍ 
 
 
PART RESOLUTIVA  
 
1.-ALCALDIA  
 
1.-  Aprovar l'acta anterior.  
 
2.-  Despatx oficial, comunicacions i informacions diverses.  
 
 
2.-ÀREA DE SERVEIS CENTRALS   
 
Intervenció 
 



3.-   Ratificar el decret 12845/2009, d'aprovació d'un augment addicional de despesa, 
inferior al 10% del preu inicial d'adjudicació del contracte d'obres Projecte 
d'arranjament i millora de la mobilitat a la Gran Via entre els carrers de Comte 
d'urgell i Joaquim Blume i entorns, codi FEIL 191.  
  

 
4.-   Ratificar el decret 13103/2009, d'aprovació d'un augment addicional de despesa, 

inferior al 10% del preu inicial d'adjudicació del contracte d'obres Projecte 
d'ampliació de voreres i renovació del ferm de calçada dels carrers de Narcisa 
Freixa, de Concepció, de Font Nova i de l'Escola Pia, codi FEIL 140.  

  
 
5.-   Ratificar el decret 13104/2009, d'aprovació d'un augment addicional de despesa, 

inferior al 10% del preu inicial d'adjudicació del contracte d'obres Projecte 
d'eixamplament de voreres i renovació de calçada dels carrers de Lacy, de Riego i 
de Sant Oleguer, codi FEIL 142.  

  
 
3.-ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA   
 
Igualtat Dona-Home 
 
6.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte de serveis Realització de 

tasques de suport en treball psicològic i social al Centre d'Adtenció a la Dona.  
  

 
 
Cooperació i Solidaritat 
 
7.-   Aprovar la convocatòria per a l'atorgament de subvencions destinades a projectes 

de cooperació al desenvolupament i a programes o activitats de sensibilització per 
al període 2010-2011.  

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

6 llicències d'obres majors amb un pressupost global de 8.973.103,48 € i un 
total de 106 habitatges 

 
9.-   Modificar la llicència concedida per la JGL en data 12.09.2008.  

  
 
10.-   Concedir llicències ambientals.  

6 llicències 
 
Obres d'Equipaments 
 



11.-   Ratificar el decret del tinent d'alcalde de l'Àrea  núm. 974, pel qual s'eleva a 
definitiva l'adjudicació provisional del contracte de serveis referent a la redacció 
del Projecte bàsic-executiu i estudi de seguretat i salut per a la construcció del 
Centre Cívic de Can Llong-Castellarnau.  
   

12.-  Aprovar inicialment els projectes d'obres d'adequació de les instal.lacions 
elèctriques (10).  

 
13.-  Aprovar inicialment els projectes d'obres que es relacionen a continuació: 
 
 
14.-   Aprovar l'expedient de contractació per procediment obert de les obres referents a 

la Instal·lació d'aire condicionat al Mercat dels Merinals Codi FEOSL 348 E.  
  
15.-   Aprovar l'expedient de contractació per procediment obert del contracte de serveis 

per a la direcció facultativa  i coordinació de seguretat i salut del projecte 
d'Instal·lació d'aire condicionat al Mercat del Merinals  FEOSL 348 D.  

  
Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes 
 
16.-   Aprovar inicialment el projecte d'obres ordinàries anomenat: 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).  
  

 
17.-   Aprovar inicialment el projecte d'obres ordinàries anomenat: 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).  
  

 
5.-ÀREA DE RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC    
 
Espai Públic 
 
18.-   Resoldre el procediment negociat del contracte de servei anomenat Redacció del 

projecte executiu per a l'ampliació de la central i xarxa de recollida pneumàtica al 
centre de Sabadell, i adjudicar-lo provisionalment.  

  
19.-  Aprovar inicialment amb la consideració d'obra local ordinària, els projectes 

d'obres que es relacionen a continuació: 
 
20.-   Ratificar el Decret 11041/2009 del regidor delegat  relatiu a aprovar la pròrroga 

del termini d'execució del contracte d'obres anomenat Projecte d'obres de 
rehabilitació de la plaça del Mestre Planes (FEIL 102).  
  

 
21.-   Ratificar el Decret 11042/2009 del regidor delegat, relatiu a aprovar la pròrroga 

del termini d'execució del contracte d'obres anomenat Projecte d'obres de l'espai 



públic situat a la confluència dels carrers de Les Valls, Calderón i Gràcia de 
Sabadell (FEIL 104).  
  

 
22.-   Ratificar el Decret 11043/2009 del regidor delegat  relatiu a aprovar la pròrroga 

del termini d'execució del contracte d'obres anomenat Projecte d'obres de 
rehabilitació de la plaça de la Creu Alta (FEIL 112).  

  
23.-   Ratificar el Decret 10802/2009 del regidor delegat  relatiu a aprovar la pròrroga 

del termini d'execució del contracte d'obres anomenat Projecte d'obres de 
rehabilitació de la plaça Josep Masllovet (FEIL 114).  
  

 
24.-   Ratificar el Decret 10524/2009 del regidor delegat relatiu a aprovar la pròrroga del 

termini d'execució del contracte d'obres anomenat Projecte d'obres d'urbanització 
del Sector Nord de la ronda Bellesguard, entorns del Centre Cívic de Sant Oleguer 
(FEIL 147).  

  
25.-   Ratificar el Decret 12035/2009 del regidor delegat  relatiu a aprovar la pròrroga 

del termini d'execució del contracte d'obres anomenat Projecte d'obres 
d'urbanització vial Camí de Can Quadres i arranjament dels entorns (FEIL 192).  
  

 
26.-   Ratificar el Decret 11075/2009 del regidor delegat 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).  
  

 
27.-   Ratificar el Decret 10803/2009 del regidor delegat  relatiu a aprovar la pròrroga 

del termini d'execució del contracte d'obres anomenat Projecte d'arranjament i 
millora de la mobilitat a les voreres del carrer de Batllevell (FEIL 133).  
  

 
28.-   Ratificar el Decret 10801/2009 del regidor delegat 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).  

  
29.-   Ratificar el Decret 11044/2009 del regidor delegat  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 Lacy, de Riego i de Sant Oleguer 
(FEIL 142).  
  
 

30.-   Ratificar el Decret 11045/2009 del regidor delegat  relatiu a aprovar la pròrroga 
del termini d'execució del contracte d'obres anomenat Projecte d'adaptació de 
passos de vianants al Districte 3 (FEIL 184).  
  
 



31.- Aprovar l'expedient de contractació d'obres per procediment obert  
CONSTRUCCIÓ DE CLAVEGUERA AL C. LLENGUADOC (FEOSL 335)  
  
 

32.-   Aprovar l'expedient de contractació de serveis per procediment obert de la 
Direcció facultativa: coordinació de seguretat i salut de les obres CONSTRUCCIÓ 
DE CLAVEGUERA AL C. LLENGUADOC (FEOSL 335)  
  

 
33.-   Aprovar l'expedient de contractació d'obres per procediment obert  OBRES: 

CENTRALITZACIÓ INAL.LÀMBRICA DELS SEMÀFORS (FEOSL 304)  
  
34.-   Aprovar l'expedient de contractació de serveis per procediment obert de la 

Direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres OBRES: 
CENTRALITZACIÓ INAL.LÀMBRICA DELS SEMÀFORS (FEOSL 304) 
  
 

6.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 


