
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DEL DIA 16/07/2010, 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 una aportació econòmica municipal a la Fundació Privada 

Orquestra Simfònica del Vallès, com a Patró-Vocal de la mateixa.  

 

 

3.-ÀREA DE SERVEIS CENTRALS  
 

Assessoria Jurídica 

 

4.- Comparèixer en el recurs contenciós núm. 199/10, davant del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya.  

 

5.- Comparèixer davant del Jutjat Penal núm. 2 en el Procediment Abreujat 

núm. 48/10  

 

6.- Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 529/08.  

 

7.- Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 14 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 61/08.  

 

8.- Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 10 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 361/09.  

 

 

 

4.-ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA  
 



Serveis Socials 
 

9.- Ratificar el decret núm. 6437/2010 de l'acceptació de l'ajut de la 

Diputació de Barcelona en concepte de Programa Complementari d'Urgència 

Social.  

 

 

Igualtat Dona-Home 

 

10.- Aprovar la convocatòria per a l'any 2010 del Premi al cartell anunciador 

del Dia Internacional contra la violència i el maltractament a les dones (25 

de novembre)  

 

11.- Aprovar la convocatòria per a l'any 2010 del Premi 25 de novembre: 

Carta a qui maltracta.  

 

 

Educació 

 

12.- Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d'Educació de la 

Generalitat de Catalunya per a l'organització de l'activitat Escoles obertes al 

juny i/o setembre any 2010.  

 

13.- Aprovar la convocatòria pública dels ajuts a la formació, curs 2010-

2011.  

 

14.- Resoldre l'atorgament de les subvencions corresponents a 

l'organització dels casals d'estiu, convocatòria any 2010.  

 

 

Cooperació i Solidaritat 
 

15.- Acceptar una renúncia a subvenció atorgada per la Junta de Govern 

Local de 19 de juny de 2009 relativa a projectes de cooperació al 

desenvolupament o activitats de sensibilització.  

 

16.- Aprovar el 2n pagament i renuncia parcial de la subvenció atorgada per 

la Junta de Govern Local de 19 de juny de 2009 relativa a projectes de 

cooperació al desenvolupament o activitats de sensibilització.  

 

 

 

5.-ÀREA D'URBANISME  

 

Llicències 



 

17.- Concedir llicències d'obres majors.  

 

18.- Denegar la sol�licitud de llicència d'obres majors número 

2009LLMJ00047.  

 

19.- Denegar la sol�licitud de llicència d'obres majors número 

2009LLMJ00063.  

 

20.- Concedir una llicència ambiental.  

 

21.- Modificar una llicència ambiental.  

 

Obres d'Equipaments 
 

22.- Acceptar les ajudes incloses en el Programa Específic de Biblioteques 

del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, per a l'any 2010, per finançar 

l'actuació anomenada Dotació de mobiliari i equipament de la biblioteca 

Alexandra.  

 

 

6.-ÀREA DE RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC  
 

Espai Públic 
 

23.- Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu 

d'obres anomenat Projecte de rehabilitació de l'àrea de joc al carrer Lucreci.  

 

24.- Aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de 

maig de 2010,relatiu a la liquidació del pressupost d'explotació per l'any 

2009 del servei públic de transport urbà de Sabadell.  

 

25.- Aprovar l'actualització del quadre tarifari, per la concessió 

administrativa de domini públic per a la construcció i explotació d'un 

aparcament soterrani de vehicles automòbils al subsòl dels carrers de 

Migdia i de Sant Pau (antic Vapor Fitisa), actualment plaça de Joan Oliu de 

la ciutat de Sabadell en motiu de la modificació del tipus impositiu al 18% a 

aplicar en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit.  

 

26.- Resoldre una petició de la concessionària de les concessions 

administratives: construcció i explotació d'un aparcament subterrani a la 

plaça Mossen Geis i a la plaça de La Llibertat.  

 

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

de serveis anomenat Manteniment i conservació de les fonts ornamentals i 



d'aigua potable de la ciutat de Sabadell.  

 

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

de serveis anomenat Manteniment i conservació de la gespa esportiva de 

les Pistes Municipals d'Atletisme Josep Molins i de la gespa esportiva i gresa 

perimetral de l'Estadi Municipal de la Nova Creu Alta de la ciutat de Sabadell  

 

29.- Ratificar el Decret 7120/2010, relatiu a aprovar la pròrroga del termini 

d'execució del contracte d'obres anomenat Projecte d'arranjament del 

corredor natural de la cornisa del Ripoll, des de la carretera de Torre Romeu 

fins al carrer dels Emprius (FEOSL 330-E).  

 

30.- Ratificar el Decret 6309/2010, relatiu a aprovar la pròrroga del termini 

d'execució del contracte d'obres anomenat Projecte d'eficiència energètica i 

reducció de consum de l'enllumenat públic del sector Lusitània (FEOSL 342-

E). 

 

 

 

 

7.-ASSUMPTES URGENTS 


