
 
RELACIÓ D’ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN  L OCAL. 
Sessió: 26/02/2010. 
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 
 Juan Carlos Sánchez Salinas 

  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 

           
Excusen l’absència  Marta Farrés Falgueras 

  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 26/02/2010 
 
PART RESOLUTIVA  
 
1.-ALCALDIA  
 
1.-  Aprovar l'acta anterior.  
 
2.-  Despatx oficial, comunicacions i informacions diverses.  
 
2.-ÀREA DE SERVEIS CENTRALS   
 
Assessoria Jurídica 
 
3.-   Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 644/09, davant del Jutjat Contenciós 

núm. 2 de Barcelona.  
  



 
3.-ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA   
 
Esports 
 
4.-   Aprovar l'expedient de contractació mitjançant procediment obert per al subministrament de 

productes químics per a les piscines municipals.  
Despesa: 70.000 euros. CPV: 25962000/5 (termini: 15 maig a 10 setembre –prorroga: 1 any) 

  

5.-   Aprovar l'expedient de contractació per al servei de mediació a les piscines del Parc del Nord 
i de La Bassa.  
  

 
Serveis Socials 
 
6.-   Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Sabadell al conveni de col·laboració subscrit el 7 de 

desembre de 2009 entre el departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i la 
Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, en 
execució de programes que són competència de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, 
Rehabilitació i Justícia Juvenil.  
  

Salut 
 
7.-   Incoar un expedient disciplinari al titular d'un gos perillós per portar-lo per la via pública 

sense corretja i sense morrió.  
  

Educació 
 
8.-   Aprovar la convocatòria pública de les subvencions per a associacions de mares i pares 

(AMPAS) de centres educatius públics, per a l'organització i realització d'activitats 
extraescolars per al curs 2010-2011.  

  
9.-   Aprovar la convocatòria pública de les subvencions en matèria d'activitats per a l'educació en 

el lleure infantil, per al curs 2010-2011.  
  
10.-   Aprovar la convocatòria pública de les subvencions adreçades als centres docents públics de 

la ciutat per a la realització dels projectes educatius de centre per al curs 2010-2011.  
  

11.-   Aprovar la convocatòria pública de les subvencions destinades a l'organització dels casals 
d'estiu per a l'any 2010, així com les subvencions addicionals als casals d'estiu als quals hi 
participin nens i nenes amb necessitats educatives especials.  
  

12.-   Aprovar la convocatòria pública de les subvencions per a la participació en activitats 
educatives del programa ciutat i escola per al curs 2010-2011.  

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



8 llicències d'obres majors amb un pressupost global de 634.791,88 €.i un total de 2 
habitatges 

 
14.-   Concedir llicències ambientals.  

2 llicències 
 
15.-   Modificar llicències ambientals. (2) 

  
 
Obres d'Equipaments 
 
16.-   Aprovar el projecte d'obres referent a l'Adequació edifici c. de Jardí, 4 per a espais de l'Escola 

Municipal de Música Codi FEOSL 366E.  
  

 
17.- Aprovar el projecte d'obres referent al'Adequació de local per a equipament cultural-associatiu 

al c. de Covadonga Codi FEOSL 369E.  
  

 
Habitatge 
 
18.-   Donar la conformitat municipal de canvi de qualificació a habitatge amb protecció oficial de 

règim general de venda.  
  

 
Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes 
 
19.-   Aprovar inicialment el projecte d'obres ordinàries anomenat: Projecte per l'adequació i neteja 

del talús del Torrent del Capellà (Codi FEOSL 368).  
  

 
20.-   Aprovar l'expedient de contractació de serveis per procediment obert anomenat: Tasques 

d'inspecció, recollida i anàlisis de mostres d'abocaments industrials, entrada i sortida EDARS 
i la llera del riu Sec.  
  

 
5.-ÀREA DE RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC    
 
Espai Públic 
 
21.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu d'obres anomenat 

Projecte d'obres d'urbanització de la MPG-35, plaça delimitada pels carrers Somosierra, 
Numància i el Ptge. De Gertrudis Artigas, al barri de Can Puiggener.  
   

22.-   Aprovar l'expedient de contractació mitjançant procediment obert no subjecte a regulació 
harmonitzada del contracte d'obres que s'anomena Projecte de rehabilitació de la urbanització 
de la plaça de Comtal.  
  

 



23.-   Aprovar el pressupost provisional d'explotació per l'any 2010 del servei públic de transport 
urbà de Sabadell.  
  

 
24.-   Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, consistent en atorgar a aquest 

Ajuntament l'ajut de suport tecnic, diagnosi i criteris d'urbanització del parc Catalunya de 
Sabadell.  

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

Manteniment preventiu de les instal·lacions d'aire condicionat als equipaments municipals - 
Grups A i B.  

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

Conservació i manteniment dels elements que composen les cobertes dels equipaments 
municipals.  
  

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

Gestió de les instal·lacions de seguretat dels edificis municipals.  
  

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

Redacció del projecte executiu per a l'ampliació de la central i xarxa de recollida pneumàtica 
al centre de Sabadell.  
  

 
29.-  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: FEOSL 367: Projecte 
d'obres de recuperació i conservació de la massa forestal i eficiència energètica del corredor 
verd de Sant Oleguer. 

  
 
6.-ASSUMPTES URGENTS  


