
RELACIÓ D’ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN  L OCAL. 
Sessió: 19/03/2010. 
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  
 Isidre Soler Clarena 
 
Excusen l’absència   
  Sense vot:   

Jordi  Soriano José 
Magi Rovira i Font 

 
 
Secretari General  Emili Tapias Sola 
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 19/03/2010, A 10:00 DEL MATÍ 
 
PART RESOLUTIVA  
 
1.-ALCALDIA  
 
1.-   Aprovar les actes anteriors. (2) 
 
2.-   Despatx oficial, comunicacions i informacions diverses.  
  
 
2.-ÀREA DE PRESIDÈNCIA   
 
Treball,Formació, Indústria i Innovació 



 
3.-   Acceptar la subvenció atorgada pel Departament de Treball de la Generalitat de 

Catalunya a favor de l'Ajuntament de Sabadell, per al desenvolupament durant 
l'any 2010/11 dels programes d'igualtat d'oportunitats en el treball:  programes 
laborals  per  a  la  diversitat,  per  a  la  inserció sociolaboral adreçats a persones  
perceptores  de  la  Renda  Mínima d'Inserció (RMI).  

  
 
3.-ÀREA DE SERVEIS CENTRALS   
 
Recursos Humans 
 
4.-   Aprovar la modificació de l'oferta pública d'ocupació parcial de l'any 2008.  
  
 5.-   Aprovar la modificació de l'oferta pública d'ocupació de l'any 2009.  
 
6.-   Aprovar l'oferta pública d'ocupació corresponent a l'any 2010.  
 
 
Serveis Generals - Compres 
 
7.-   Ratificar el decret núm. 2685/2010 relatiu al desistiment del procediment 

d'adjudicació dels contractes: Serveis de Neteja d'equipament municipals, grups A, 
B i C.  

 
4.-ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA   
 
Serveis Socials 
 
8.-   Aprovar l'adjudicació provisional del contracte de serveis d'acompanyament de 

grups i animació turística per al programa de vacances de la gent gran 2010.  
 
 
Educació 
 
9.-   Aprovar el llistat de l'alumnat beneficiari dels ajuts per a l'escolarització en escoles 

bressol de titularitat municipal de 0 a 3 anys i dels alumnes no admesos, 
corresponent al segon termini de la convocatòria del curs 2009-2010.  
 
 

5.-ÀREA D'URBANISME    
 
Urbanisme 
 
10.-   Adjudicar provisionalment per procediment obert el contracte de serveis per a 

l'adquisició del sistema d'informació geogràfica d'urbanisme (SIG).  
 

11.-   Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla especial de protecció del 
patrimoni de Sabadell per a la incorporació de Béns emergents (PE-47M2).  

 
 



12.-   Sotmetre a informació pública la nova delimitació de la trama urbana consolidada 
comercial (TUC) de Sabadell.  

 
13.-   Concedir llicències d'obres majors.  

5 llicències d'obres majors amb un pressupost global de 1.433.281,62 €.i un 
total de 16 habitatges. 

 
14.-   Modificar una llicència concedida per la JGL en data 23/07/2007.  
 
15.-   Modificar una llicència concedida per la JGL en data 11/01/2008.  
 
16.-   Denegar una llicència d'obres majors número 2009LLMJ00010.  
 
17.-   Concedir llicències ambientals.  
 
 4 llicències 
 
18.-   Modificar una llicència ambiental.  
 
Obres d'Equipaments 
 
19.-   Aprovar la convocatòria de concurs de projectes, amb intervenció de Jurat, per a la 

selecció de propostes  a nivell d'estudi previ, per a la urbanització del Passeig de la 
Plaça major de Sabadell i l'entorn.  

 
Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes 
 
20.-   Aprovar l'adjudicació provisional per procediment obert del contracte 

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

 
 
6.-ÀREA DE RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC    
 
Participació, Atenció i Relacions Ciutadanes 
 
21.-   Aprovar la convocatòria per a l'any 2010 de les subvencions destinades a activitats 

i projectes d'entitats veïnals.  
 
Espai Públic 
  
22.-   Aprovar inicialment, amb la consideració d'obra local ordinària d'iniciativa pública 

el Projecte de rehabilitació de l'àrea de joc al carrer de Lucreci  
 
23.-   Aprovar inicialment, amb la consideració d'obra local ordinària d'iniciativa pública 

el Projecte ampliació de voreres i renovació del ferm de calçada del carrer de 
Ferran Casablancas entre Horta Novella i Alemanya  

 
24.-   Aprovar el nou text del conveni de col·laboració entre la companyia ENDESA 

DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA SLU i l'AJUNTAMENT DE SABADELL per tal 



de suprimir els pals de fusta de suport de les línies aèries de baixa tensió de Torre 
Romeu 1a Fase, i deixar sense efectes l'acord de Junta de Govern Local de 
18/12/2009.  

 
25.-   Aprovar l'expedient de contractació del servei, mitjançant procediment obert, del 

contracte de subministrament per l'Arrendament de quatre vehicles automòbils 
destinats a la policia municipal 2010-2013. 
 
 


