
 
RELACIÓ D’ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN  L OCAL. 
Sessió: 12/02/2010. 
Caràcter de la sessió: Ordinària 
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President  Joan Manau Valor 
 
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 
           Magi Rovira i Font  
 
Excusen l’absència  Manuel Bustos Garrido  
 
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 12/02/2010, A 10:00 
DEL MATÍ 
 
PART RESOLUTIVA  
 
1.-ALCALDIA  
 
1.-   Aprovar l'acta anterior.  
 
2.-   Despatx oficial, comunicacions i informacions diverses.  
 
 
2.-ÀREA DE PRESIDÈNCIA   
 
Cultura  
 



3.-   Aprovar  la tarifa del preu públic corresponent a la venda del catàleg Una esperança desfeta. 
Sabadell 1931-1945, editat per l'Organisme Autònom Local Museus i Arxiu Històric de 
Sabadell (OAMA)  

 
4.-   Aprovar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i la Diputació de 

Barcelona relatiu a la realització d'un programa escolar de teatre, música i dansa, curs 2009-
2010 i acceptar la subvenció econòmica.  
   
 

5.-   Aprovar la convocatòria pública de subvencions de l'any 2010 destinades al foment de cultura 
popular i tradicional, a través de la realització de les festes majors en els diferents barris de la 
ciutat de Sabadell.  

  
6.-   Aprovar la convocatòria pública de subvencions de l'any 2010 destinades al foment de cultura 

popular i tradicional  
  
7.-   Aprovar la convocatòria pública de subvencions de l'any 2010 destinades al foment de la 

divulgació de les idees i de la cohesió social  
  
8.-   Aprovar la convocatòria pública de subvencions de l'any 2010 destinades al foment de la 

difusió artística.  
  
 
Treball,Formació, Indústria i Innovació 
 
9.-   Aprovar la incorporació de l'Ajuntament de Sabadell al Foro de Ciudades por el Empleo.  

  
  

 
3.-ÀREA DE SERVEIS CENTRALS   
 
Assessoria Jurídica 
 
10.-   Acusar rebuda de la sentència dictada per la Secció 2a. de la Sala Contenciosa Administrativa 

del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós núm. 343/06.  
 
  
11.-   Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 

Barcelona, en el recurs contenciós núm. 344/07.  
 
12.-   Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 

Barcelona, en el recurs contenciós núm. 353/08.  
 
 
13.-   Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 

Barcelona, en el recurs contenciós núm. 400/08.  
 
14.-   Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 

Barcelona, en el recurs contenciós núm. 437/09.  
  



15.-   Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona, en el recurs contenciós núm. 528/09.  
  

 
 
16.-   Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 

Barcelona, en el recurs contenciós núm. 589/09.  
  

 
Gestió de la Informació 
 
17.-   Ratificar  el decret núm. 1134/10, d'aprovació  inicial amb la consideració d'obra municipal 

ordinària, el projecte d'obrres que incorpora l'estudi de seguretat i salut Redacció del projecte 
de connexió dels edificis municipals amb tecnologia Wimax i extensió dels espais wifi a la 
ciutat.  

  
 
18.-   Aprovar l'expedient de contractació d'obres per procediment obert per a la connexió d'edificis 

municipals amb tecnologia Wimax i extensió dels espais Wifi a la ciutat, FEOSL 349  
  
19.-   Aprovar l'expedient de contractació de serveis per procediment obert de la direcció facultativa 

de les obres per a la connexió d'edificis municipals amb tecnologia Wimax i extensió dels 
espais Wifi a la ciutat, FEOSL 349.  

   
 
4.-ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA   
 
Esports 
 
20.-   Aprovar l'expedient de contractació per procediment negociat amb publicitat per a 

l'adjudicació del contracte administratiu especial de gestió del bar de l'equipament esportiu 
municipal La Bassa.  
  

 
Serveis Socials 
 
21.-   Aprovar l'expedient de contractació per procediment negociat, amb publicitat, del contracte de 

serveis d'acompanyament de grups i animació turística per al programa de vacances de la gent 
gran 2010. 

  
 Igualtat Dona-Home 
 
22.-  Aprovar la convocatòria per a l'atorgament de subvencions destinades a activitats en matèria 

d'Igualtat Dona-Home per a l'any 2010.  
  
Convivència 
 
23.-   Acceptar la subvenció atorgada per la Direcció General d'Integració dels Immigrants del 

Ministeri de Treball i Immigració, per al desenvolupament del programa Accions de 
prevenció de conductes discriminatòries, racistes i xenòfobes per a joves en el marc escolar.  



  
 
5.-ÀREA D'URBANISME    
 
Urbanisme 
 
24.-   Resoldre el recurs de reposició interposat contra l'acord Junta Govern Local de  30.10.2009, 

relativa a l'inici de l'expedient expropiatori per ministeri de la Llei d'una finca emplaçada al 
Carrer Ripoll, cantonada Carrer Bonavista, núm. 1, (núm. Exp.: Solexp-73).  

  
Llicències 
 
25.-   Concedir llicències d'obres majors.  

9 llicències d'obres majors amb un pressupost global de 525.126,08 €. 
 
26.-   Concedir llicències ambientals.  

6 llicències ambientals. 
 
 
Obres d'Equipaments 
 
27.-   Aprovar la licitació per procediment obert de les obres referents al Projecte d'adequació de la 

instal·lació elèctrica del CEIP Agnès Armengol Codi FEOSL 318E  
   

28.-   Aprovar la licitació per procediment obert de les obres referents al Projecte d'adequació de la 
instal·lació elèctrica del CEIP Enric Casassas Codi FEOSL 319E.  

 
29.-   Aprovar la licitació per procediment obert de les obres referents al Projecte d'adequació de la 

instal·lació elèctrica de l'Escola d'Adults Can Rull Codi FEOSL 320E.  
  
30.-   Aprovar la licitació per procediment obert de les obres referents al Projecte d'adequació de la 

instal·lació elèctrica del CEIP Catalunya Codi FEOSL 321E.  
  
31.-   Aprovar la licitació per procediment obert de les obres referents al Projecte d'adequació de la 

instal·lació elèctrica del CEIP La Floresta Codi FEOSL 322E.  
  

 
32.-   Aprovar la licitació per procediment obert de les obres referents al Projecte d'adequació de la 

instal·lació elèctrica del CEIP Font Rosella Codi FEOSL 323E.  
  

 
33.-   Aprovar la licitació per procediment obert de les obres referents al Projecte d'adequació de la 

instal·lació elèctrica del CEIP Gaudí Codi FEOSL 324E.  
  

 
34.-   Aprovar la licitació per procediment obert de les obres referents al Projecte d'adequació de la 

instal·lació elèctrica del CEIP Roureda Codi FEOSL 325E.  
  

 



35.-   Aprovar la licitació per procediment obert de les obres referents al Projecte d'adequació de la 
instal·lació elèctrica del CEIP Miquel Carreras Codi FEOSL 326E.  
  

 
36.-   Aprovar la licitació per procediment obert de les obres referents al Projecte d'adequació de la 

instal·lació elèctrica del CEIP Sant Julià Codi FEOSL 327E.  
  

 
37.-   Aprovar la licitació per procediment obert del contracte de serveis per a la direcció facultativa 

de tècnic mig de les obres i coordinació de seguretat i salut en fase d'obra dels projectes 
següents:  

 
Projecte d'adequació de la instal·lació elèctrica del CEIP Agnès Armengol Codi FEOSL 318D  
Projecte d'adequació de la instal·lació elèctrica del CEIP Enric Casassas Codi FEOSL 319D 
Projecte d'adequació de la instal·lació elèctrica de l'Escola d'Adults Can Rull Codi FEOSL 320D 
Projecte d'adequació de la instal·lació elèctrica del CEIP Catalunya Codi FEOSL 321D 
Projecte d'adequació de la instal·lació elèctrica del CEIP La Floresta Codi FEOSL 322D 
Projecte d'adequació de la instal·lació elèctrica del CEIP Font Rosella Codi FEOSL 323D 
Projecte d'adequació de la instal·lació elèctrica del CEIP Gaudí Codi FEOSL 324E 
Projecte d'adequació de la instal·lació elèctrica del CEIP Roureda Codi FEOSL 325D 
Projecte d'adequació de la instal·lació elèctrica del CEIP Miquel Carreras Codi FEOSL 326D 
Projecte d'adequació de la instal·lació elèctrica del CEIP Sant Julià Codi FEOSL 327D  
 

  
 
38.-   Aprovar la licitació per procediment obert de les obres referents a la Instal·lació d'aire 

condicionat al Teatre Municipal La Faràndula Codi FEOSL 350E.  
  

 
39.-   Aprovar la licitació per procediment obert del contracte de serveis per a la direcció facultativa 

d'arquitecte tècnic per les obres i coordinació de seguretat i salut en fase d'obra del projecte 
d'Instal·lació d'aire condicionat al Teatre Municipal La Faràndula Codi FEOSL 350D.  
  

 
40.-   Aprovar la licitació per procediment obert de les obres referents a les Millores a l'Estadi de la 

Nova Creu Alta Codi FEOSL 354E.  
  

 
41.-   Aprovar la licitació per procediment obert del contracte de serveis per a la direcció facultativa 

de tècnics superiors per les obres i coordinació de seguretat i salut en fase d'obra del Projecte 
de Millores a l'Estadi de la Nova Creu Alta Codi FEOSL 354D.  
  

 
42.-   Aprovar la licitació per procediment obert de les obres referents al Centre Cívic Can Llong - 

Castellarnau Codi FEOSL 356E.  
  
43.-   Aprovar la licitació per procediment obert del contracte de serveis per a la direcció facultativa 

de tècnic superior arquitecte per les obres i coordinació de seguretat i salut en fase d'obra del 
Projecte del Centre Cívic Can Llong - Castellarnau Codi FEOSL 356D  

  



44.-   Aprovar la licitació per procediment obert de les obres referents a la  Recuperació del Vapor 
Píssit per equipament cultural (Fase de Consolidació Estructural) Codi FEOSL 357E.  
  

 
45.-   Aprovar la licitació per procediment obert del contracte de serveis per a la direcció 

facultativa: coordinació de seguretat i salut en fase d'obra del projecte de Recuperació del 
Vapor Píssit per equipament cultural (Fase de Consolidació Estructural) Codi FEOSL 357D.  
  

46.-   Aprovar la licitació per procediment obert de les obres referents al Projecte de dues pistes 
poliesportives a la zona inferior de Sant Oleguer Codi FEOSL 355E.  
  

 
47.-   Aprovar la licitació per procediment obert del contracte de serveis per a la direcció facultativa 

d'arquitecte tècnic per les obres i coordinació de seguretat i salut en fase d'obra del Projecte de 
dues pistes poliesportives a la zona inferior de Sant Oleguer Codi FEOSL 355D.  

  
Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes 
 
48.-   Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb la Companyia d'Aigües de Sabadell, 

SA, per tal de dur a terme el manteniment i conservació del sistema informatitzat de control 
de les aigües residuals (SICARS) als col·lectors de Sabadell durant l'any 2010.  

  
 
49.-   Aprovar l'expedient de contractació d'obres per procediment obert de les obres anomenades: 

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-
E).  
  

 
50.-   Aprovar l'expedient de contractació d'obres per procediment obert de les obres anomenades: 

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-E).  
  

 
51.-   Aprovar l'expedient de contractació de serveis per procediment obert dels de direcció 

facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres anomenades: 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-D).  
  

 
52.-   Aprovar l'expedient de contractació de serveis per procediment obert dels de direcció 

facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres anomenades: 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-D).  

  
 
6.-ÀREA DE RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC    
 
Espai Públic 



 
53.-   Prorrogar de mutu acord, per un període d'un any, la vigència del contracte de subministres: 

Subministrament de carburants als vehicles del parc mòbil de l'Ajuntament de Sabadell, 
adjudicat en data 15 de febrer de 2008, d'acord amb les condicions establertes al contracte 
inicial, i les previstes en la proposta dels serveis tècnics que obra a l'expedient.  
  
 

54.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu de serveis anomenat 
Manteniment preventiu de la xarxa de recollida d'aigües pluvials dels patis en els equipaments 
municipals,  que es va resoldre mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió 
celebrada el dia 24 de desembre de 2009.  
  

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

Manteniment preventiu de les instal·lacions de calefacció als equipaments municipals - Grups 
A i B, que es va resoldre mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 
dia 24 de desembre de 2009.  
  

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

Manteniment preventiu de les instal·lacions del Teatre Principal de Sabadell, que es va 
resoldre mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 24 de 
desembre de 2009.  

  
57.-   Aprovar el pressupost provisional d'explotació per l'any 2010 del servei de recollida de 

residus municipals segons la previsió efectuada pel servei tècnic municipal en relació a la 
concessió  dels serveis de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària.  
  

58.-   Aprovar el pressupost provisional, per l'any 2010, del servei de neteja viària, segons la 
previsió efectuada pel servei tècnics municipals en relació a la concessió  dels serveis de 
recollida de residus sòlids urbans i neteja viària.  
  

59.-   Aprovar el pressupost provisional de despesa, pel tractament de la fracció resta a l'abocador 
de Coll Cardús.  
  

 
60.-   Ratificar el Decret 12036/2009 del regidor delegat d'Espai Públic de data 27 de novembre de 

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

61.-   Ratificar el Decret 11119/2009 del regidor delegat d'Espai Públic de data 29 d'octubre de 
2009, relatiu a aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte d'obres anomenat 
Projecte d'arranjament de parterres del Districte 5 (FEIL 155).  
  

 
62.-   Ratificar el Decret 11365/2009 del regidor delegat d'Espai Públic de data 30 d'octubre de 

2009, relatiu a aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte d'obres anomenat 
Projecte d'adaptació de passos de vianants als Districte 6 (FEIL 187).  
  



 
 
63.-   Ratificar el Decret 11366/2009 del regidor delegat d'Espai Públic de data 30 d'octubre de 

2009, relatiu a aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte d'obres anomenat 
Projecte d'adaptació de passos de vianants al Districte 1 (FEIL 182).  
  
 

64.-   Ratificar el Decret 10248/2009 del regidor delegat d'Espai Públic de data 4 de novembre de 
2009, relatiu a aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte d'obres anomenat 
Projecte d'adaptació de passos de vianants al Districte 2 (FEIL 183).  

 
  

65.-   Ratificar el Decret 11537/2009 del regidor delegat d'Espai Públic de data 6 de novembre 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).  
  

 
66.-   Ratificar el Decret 12318/2009 del regidor delegat d'Espai Públic de data 30 de novembre de 

2009, relatiu a aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte d'obres anomenat 
Projecte d'adaptació de passos de vianants al Districte 1 (FEIL 182).  

  
 
67.-   Ratificar el Decret 12319/2009 del regidor delegat d'Espai Públic de data 30 de novembre de 

2009, relatiu a aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte d'obres anomenat 
Projecte d'adaptació de passos de vianants al Districte 6 (FEIL 187).  
  

 
68.-   Ratificar el Decret 12416/2009 del regidor delegat d'Espai Públic de data 30 de novembre de 

2009, relatiu a aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte d'obres anomenat 
Projecte d'arranjament de parterres del Districte 5 (FEIL 155).  
  

 
69.-   Ratificar el Decret 12504/2009 del regidor delegat d'Espai Públic de data 4 de desembre 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).  
  

 
70.-   Ratificar el Decret 12990/2009 del regidor delegat d'Espai Públic de data 16 de desembre 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 Jardí i Sallarés i Pla 
(FEIL 138).  
  

 
71.-   Aprovar l'expedient de contractació d'obres per procediment obert ARRANJAMENT DEL 

CORREDOR NATURAL QUE CONFORMA LA CORNISA DEL RIPOLL, DES DE LA 
CARRETERA DE TORRE ROMEU FINS EL C. DELS EMPRIUS  (FEOSL 330)  
  

 



72.-   Aprovar l'expedient de contractació de serveis per procediment obert de la Direcció d'obres: 
Coordinació de seguretat i salut de les obres ARRANJAMENT DEL CORREDOR 
NATURAL QUE CONFORMA LA CORNISA DEL RIPOLL, DES DE LA CARRETERA 
DE TORRE ROMEU FINS EL C. DELS EMPRIUS (FEOSL 330)  
  

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

DE TRÀNSIT DE COMUNICACIÓ INAL.LÀMBRICA (FEOSL 305)  
  
 

74.-   Aprovar l'expedient de contractació de serveis per procediment obert de la Direcció d'obres i 
Coordinació de seguretat i salut de les obres OBRES: DETECTORS DE TRÀNSIT DE 
COMUNICACIÓ INAL LÀMBRICA (FEOSL 305)  
  

 
 
75.-   Aprovar l'expedient de contractació d'obres per procediment obert IMPLANTACIÓ DE 

CARRIL PER A BICICLETES AL C DE MANUEL DE FALLA ENTRE C DE PRAT DE 
LA RIBA I CTRA DE TERRASSA I AL C DE BERENGUER EL GRAN ENTRE AV DE 
LA CONCORDIA I C DE BUDAPEST (FEOSL 312)  
  

 
76.-   Aprovar l'expedient de contractació de serveis per procediment obert de la Direcció d'obres i 

Coordinació de seguretat i salut de les obres IMPLANTACIÓ DE CARRIL PER A 
BICICLETES AL C DE MANUEL DE FALLA ENTRE C DE PRAT DE LA RIBA I CTRA 
DE TERRASSA I AL C DE BERENGUER EL GRAN ENTRE AV DE LA CONCORDIA I 
C DE BUDAPEST (FEOSL 312)  
  

 
77.-   Aprovar l'expedient de contractació d'obres per procediment obert PROJECTE PINTURA 

ESCOLA DE MÚSICA SANT OLEGUER (FEOSL 313)  
  
 

78.-   Aprovar l'expedient de contractació d'obres per procediment obert PINTURA EXTERIOR I 
INTERIOR AL CEIP CATALUNYA (FEOSL 314)  
  

 
79.-   Aprovar l'expedient de contractació d'obres per procediment obert PROJECTE PINTURA 

ESCOLA CEIP FONT ROSSELLA (FEOSL 315)  
  
80.-   Aprovar l'expedient de contractació d'obres per procediment obert PROJECTE PINTURA 

ESCOLA CEIP ENRIC CASASSA  (FEOSL 316)  
  

 
81.-   Aprovar l'expedient de contractació d'obres per procediment obert PROJECTE PINTURA 

ESCOLA CEIP CAN DEU  (FEOSL 317)  
  

 
82.-   Aprovar l'expedient de contractació de serveis per procediment obert de la Direcció d'obres : 

Coordinació de seguretat i salut dels projectes FEOSL: 



-PROJECTE PINTURA ESCOLA DE MÚSICA SANT OLEGUER (FEOSL 313) 
-PINTURA EXTERIOR I INTERIOR AL CEIP CATALUNYA (FEOSL 314) 
-PROJECTE PINTURA ESCOLA CEIP FONT ROSSELLA (FEOSL 315) 
-PROJECTE PINTURA ESCOLA CEIP ENRIC CASASSA (FEOSL 316) 
-PROJECTE PINTURA ESCOLA CEIP CAN DEU (FEOSL 317)  

 
  
83.-   Aprovar l'expedient de contractació d'obres per procediment obert REMODELACIÓ I 

TELEGESTIÓ DE LES INSTAL LACIONS TÈRMIQUES ALS EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS PER A LA REDUCCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC  (FEOSL 339)  
  

 
84.-   Aprovar l'expedient de contractació de serveis per procediment obert de la Direcció d'obres i 

Coordinació de seguretat i salut de les obres REMODELACIÓ I TELEGESTIÓ DE LES 
INSTAL LACIONS TÈRMIQUES ALS EQUIPAMENTS MUNICIPALS PER A LA 
REDUCCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC  (FEOSL 339) 

  
 
7.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 
 
  
 


