
RELACIÓ D’ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN  L OCAL. 
Sessió: 9/04/2010. 
Caràcter de la sessió: Ordinària 
Hora d’inici: 10’-matí 
Hora de finalització: 10’15 matí 
 
President  Manuel Bustos Garrido 
 
Assistents:  Lluís Monge Presència 

Juan Carlos Sánchez Salinas  
 Marta Farrés Falgueras  
 Josep Ayuso Raya  
 Montserrat Capdevila Tatché  
 Francisco Bustos Garrido  
 Sense vot: 

Carles Rossinyol Vidal  
Maria Carmen Garcia Suarez  

                  Jordi  Soriano José  
Magi Rovira i Font 

 
Excusen l’absència     Joan Manau Valor  

Ramon Burgués Salse 
                                  Sense vot 

                      Isidre Soler Clarena 
 
 

Secretari General             Emili Tapias Sola 
Interventor.           Jesus Liesa Liesa 
Director Àrea d’Alcaldia :   Xavier Izquierdo Vilavella 
 

Tots els punts han estat aprovats per unanimitat. 
 
 
JUNTA DE GOVERN  LOCAL DEL DIA 09/04/2010 
 
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 la subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació de Catalunya de la 

Generalitat de Catalunya per a la realització de 81 accions de formació 
ocupacional.  



  
 
4.-   Acceptar la subvenció atorgada pel Departament de Governació i Administracions 

Públiques de la Generalitat de Catalunya  per  al  desenvolupament del  projecte  
de construcció del Centre d'Empreses Industrial.  

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

Direcció facultativa de les obres per a la connexió dels edificis municipals amb 
tecnologia WIMAX i extensió dels espais Wifi a la ciutat. FEOSL 349-D  

  
 
6.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte d'obres anomenat 

Connexió dels edificis municipals amb tecnologia WIMAX i extensió dels espais 
Wifi a la ciutat. FEOSL 349-E  

  
 
7.-   Elevar a definitiva l'adjudicació del contracte de serveis anomenat Servei d'atenció 

al sistema informàtic municipal i la resolució de les demandes en 
microinformàtica.  
  

 
Gestió Tributària  
 
8.-   Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Sabadell i l'Agència Tributària de 

Catalunya, en relació a actuacions recaptatòries fora de l'àmbit territorial de 
Sabadell  
 

Seguretat Ciutadana 
 
9.-   Adjudicar provisionalment el servei de defensa jurídica i assistència jurídica dins 

l'àmbit penal dels agents de la policia municipal.  
   

 
4.-ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA   
 
Serveis Socials 
 
10.-   Aprovar l'ingrés corresponent a aportacions econòmiques en concepte de patrocini 

de la Festa Gran 2010. (9.500 euros) 
  
 
11.-   Aprovar la pròrroga de la vigència del contracte administratiu de consultoria i 

assistència tècinca per a l'assessorament jurídic a l'equip d'atenció a la infància i 
l'adolescència (EAIA)  

 
 



Educació 
 
12.-   Ratificar el decret núm. 2938/2010, que modifica  l'acord de Junta de Govern 

Local de 29/1/2010, relatiu a l'establiment de tarifes i de  les condicions 
d'inscripció i de matrícula als cursos i/o tallers Música Oberta, any 2010.  

 
 
5.-ÀREA D'URBANISME    
 
13.-   Aprovar l'aportació municipal a Habitatges Municipals de Sabadell, SA 

(VIMUSA), per al finançament de les despeses de l'Oficina d'Habitatge per a l'any 
2010, d'acord amb el conveni marc aprovat per Junta de Govern Local 
d'11/04/2008.  

 
Llicències 
 
14.-   Concedir llicències d'obres majors.  

3 llicències d'obres majors (ascensors) amb un pressupost global de 283.601,68 €.  
 
15.-   Modificar una autorització per aplec temporal de terres, concedida en data 

23/10/2009.  
 

16.-   Modificar llicència concedida en data 30/09/2005.  
 
17.-   Concedir llicències ambientals.  

4 llicències ( bar;  taller de confecció; serralleria d'alumini; Rentat de cotxes) 
 

18.-   Confirmar una llicència ambiental.  
 
19.-   Modificar una llicència ambiental.  
  
Obres d'Equipaments 
 
20.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte d'obres referent al 

Projecte d'adequació de la instal·lació elèctrica del CEIP Agnès Armengol Codi 
FEOSL 318E.  

 
21.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte d'obres referent al 

Projecte d'adequació de la instal·lació elèctrica del CEIP Enric Casassas Codi 
FEOSL 319E.  

 
22.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte d'obres referent al 

Projecte d'adequació de la instal·lació elèctrica de l'Escola d'Adults Can Rull Codi 
FEOSL 320E.  

 
23.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte d'obres referent al 

Projecte d'adequació de la instal·lació elèctrica del CEIP Catalunya Codi FEOSL 
321E.  

 



24.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte d'obres referent al 
Projecte d'adequació de la instal·lació elèctrica del CEIP La Floresta Codi FEOSL 
322E.  

 
25.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte d'obres referent al 

Projecte d'adequació de la instal·lació elèctrica del CEIP Font Rosella Codi 
FEOSL 323E.  

 
26.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte d'obres referent al 

Projecte d'adequació de la instal·lació elèctrica del CEIP Gaudí Codi FEOSL 
324E.  

 
27.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte d'obres referent al 

Projecte d'adequació de la instal·lació elèctrica del CEIP Roureda Codi FEOSL 
325E.  

 
28.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte d'obres referent al 

Projecte d'adequació de la instal·lació elèctrica del CEIP Miquel Carreras Codi 
FEOSL 326E.  

 
29.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte d'obres referent al 

Projecte d'adequació de la instal·lació elèctrica del CEIP Sant Julià Codi FEOSL 
327E.  

 
30.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte de serveis per a la 

direcció facultativa  i d'execució 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  
 
 
31.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte d'obres referent a la 

Instal·lació d'aire condicionat al Teatre Municipal La Faràndula Codi FEOSL 
350E.  

 
32.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte de serveis referent 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.  

 
33.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte de serveis referent a la 

direcció facultativa de les obres d'arquitecte superior del projecte d'Instal·lació 
d'aire condicionat al Teatre Municipal La Faràndula. FEOSL 350D2.  
 



34.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte d'obres referent a les 
Millores a l'Estadi de la Nova Creu Alta Codi FEOSL 354E.  

 
35.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte de serveis referent a la 

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

 
36.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte d'obres referent al 

Projecte de dues pistes poliesportives a la zona inferior de Sant Oleguer Codi 
FEOSL 355E.  

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

 
38.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte d'obres referent  al 

Centre Cívic Can Llong - Castellarnau Codi FEOSL 356E.  
 
39.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte de serveis referent 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.  

 
40.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte d'obres referent  a la 

Recuperació del Vapor Píssit per equipament cultural (Fase de Consolidació 
Estructural) Codi FEOSL 357E.  

 
41.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte de serveis referent a la 

direcció facultativa i 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.  

 
42.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte de serveis referent a la 

direcció facultativa de les obres d'arquitecte tècnic en fase d'execució del projecte 
de Recuperació del Vapor Píssit per a equipament cultural. Fase de consolidació 
estructural. FEOSL 357D2.  

 
Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes 
 
43.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional 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).  

 
44.-  Elevar a definitiva l'adjudicació provisional 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).  



 
45.-  Elevar a definitiva l'adjudicació provisional per procediment obert de la 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).  

 
46.-  Elevar a definitiva l'adjudicació provisional per procediment obert de la 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).  

 
47.-  Aprovar la convocatòria de subvencions destinades a la implantació d'energia solar 

i altres fonts d'energia renovable, per a l'any 2010.  
 
48.-   Aprovar la convocatòria de subvencions destinades a implantar l'Agenda 21 als 

centres educatius del terme municipal de Sabadell, per al curs escolar 2010-2011.  
 
49.-   Elevar a definitiva 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    
Espai Públic 
 
50.-   Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del contracte 

d'obres que s'anomena Projecte d'ampliació de voreres i renovació del ferm de 
calçada del carrer de Ferran Casablancas entre Horta Novella i Alemanya.  

 
51.-   Resoldre el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada del contracte de 

servei anomenat Manteniment i conservació de l'arbrat viari de la ciutat de 
Sabadell, i adjudicar provisionalment.  

 
52.-   Resoldre el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada del contracte de 

servei anomenat Manteniment i conservació del mobiliari urbà i àrees de jocs 
infantils de la ciutat de Sabadelli adjudicar provisionalment.  

 
53.-   Resoldre el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada del contracte de 

servei anomenat Manteniment i conservació de les places i espais verds de la 
ciutat de Sabadell en el Sector 2, i adjudicar provisionalment.  

 
54.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu d'obres 

anomenat Arranjament del corredor natural que conforma la cornisa del Ripoll, 
des de la carretera de Torre Romeu fins el c. Dels Emprius (FEOSL 330E)  

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

anomenat 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 330D)  

 
56.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu d'obres 

anomenat Detectors de trànsit de comunicació inal.làmbrica  (FEOSL 305E)  
 
57.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu de serveis  

anomenat Direcció d'obres i Coordinació de seguretat i salut de les obres Detectors 
de trànsit de comunicació inal.làmbrica  (FEOSL 305D)  

 
58.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu d'obres 

anomenat 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 312E)  

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

anomenat 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 312D)  

 
60.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu d'obres 

anomenat Projecte pintura Escola de Música Sant Oleguer (FEOSL 313E)  
 
61.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu d'obres 

anomenat Pintura exterior i interior al CEIP Catalunya (FEOSL 314E)  
 
62.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu d'obres 

anomenat Projecte pintura escola CEIP Font Rossella (FEOSL 315E)  
 
63.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu d'obres 

anomenat Projecte pintura escola CEIP Enric Casassa (FEOSL 316E)  
 
64.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu d'obres 

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

anomenat Direcció d'obres: Coordinació de seguretat i salut de les obres: 
FEOSL 313D: Projecte pintura Escola de Música Sant Oleguer 
FEOSL 314D: Pintura exterior i interior al CEIP Catalunya 
FEOSL 315D: Projecte pintura escola CEIP Font Rossella 
FEOSL 316D: Projecte pintura escola CEIP Enric Casassa 
FEOSL 317D: Projecte pintura escola CEIP Can Deu  

 
66.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu d'obres 

anomenat Remodelació i telegestió de les  instal·lacions tèrmiques als 
equipaments municipals per a la reducció del consum energètic (FEOSL 339E)  

 
 
 
 



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

anomenat 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 339D) 

 


