
 
  
 
 
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA  DE GOVERN  LOCAL DEL 
DIA 23/07/2010, 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 la tarifa del preu públic per a participar en l'activitat de la fideuada popular, en el 

marc de la Festa Major de Sabadell-10.  
 
4.-   Aprovar uns convenis de col·laboració amb diferents empreses de la ciutat, amb motiu dels 

actes de la Festa Major de Sabadell-10.  
 
Ciutat de la Música  
 
5.-   Aprovar un conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per a la creació del 

Consorci Òpera a Catalunya.  
 
 
3.-ÀREA DE SERVEIS CENTRALS    
 
Recursos Humans  
 
6.-   Aprovar les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió de 4 places de tècnic/a 

mitjà/na en educació social, adreçat al personal laboral fix.  
 
Serveis Generals - Compres  
 
7.-   Aprovar la modificació del contracte de serveis de neteja d'edificis municipals educatius grup 

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

realització d'un programa d'activitats físiques per a adults.  
 



9.-   Aprovar els estats financers presentats per la concessionària de la gestió de les Piscines 
Joan Serra.  

 
10.-   Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte administratiu especial per a la gestió 

del bar del Pavelló del Nord.  
 
11.-   Aprovar l'actualització del llistat de preus per a l'any 2010 per a la prestació dels serveis 

esportius del Gimnàs Municipal.  
 
12.-   Aprovar la convocatòria per al curs 2010-2011 de les subvencions en la modalitat de 

promoció de l'esport escolar en horari no lectiu.  
 
Salut  
 
13.-   Resoldre un expedient sancionador relatiu a tinença de gos perillós per portar-lo per a via 

pública sense corretja i sense morrió.  
 
Educació  
 
14.-   Acceptar la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Sabadell pel Departament d'Educació de 

la Generalitat de Catalunya, destinada a contribuir a sufragar les despeses de funcionament 
de l'Escola Bressol Municipal Creu Alta, per al curs 2009-2010.  

 
15.-   Acceptar la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Sabadell pel Departament d'Educació de 

la Generalitat de Catalunya, destinada a contribuir a sufragar les despeses de funcionament 
de l'Escola Bressol Municipal Can Puiggener, per al curs 2009-2010.  

 
16.-   Acceptar la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Sabadell pel Departament d'Educació de 

la Generalitat de Catalunya, destinada a contribuir a sufragar les despeses de funcionament 
de l'Escola Bressol Municipal Vapor Buxeda Nou, per al curs 2009-2010.  

 
17.-   Acceptar la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Sabadell pel Departament d'Educació de 

la Generalitat de Catalunya, destinada a contribuir a sufragar les despeses de funcionament 
de l'Escola Bressol Municipal Joaquim Blume, per al curs 2009-2010.  

 
18.-   Acceptar la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Sabadell pel Departament d'Educació de 

la Generalitat de Catalunya, destinada a contribuir a sufragar les despeses de funcionament 
de l'Escola Bressol Municipal Espronceda, per al curs 2009-2010.  

 
19.-   Acceptar la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Sabadell pel Departament d'Educació de 

la Generalitat de Catalunya, destinada a contribuir a sufragar les despeses de funcionament 
de l'Escola Bressol Municipal Can Llong, per al curs 2009-2010.  

 
20.-   Acceptar la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Sabadell pel Departament d'Educació de 

la Generalitat de Catalunya, destinada a contribuir a sufragar les despeses de funcionament 
de l'Escola Bressol Municipal Arraona, per al curs 2009-2010.  

 
21.-   Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya, corresponent als ajuts per a 

l'escolarització d'infants de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques 
desfavorides, curs 2009-2010 (segona convocatòria).  

 
22.-   Acceptar la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Sabadell pel Departament d'Educació de 

la Generalitat de Catalunya, destinada a contribuir a sufragar les despeses de funcionament 
de l'Escola Bressol Municipal La Romànica, per al curs 2009-2010.  

 



23.-   Acceptar la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Sabadell pel Departament d'Educació de 
la Generalitat de Catalunya, destinada a contribuir a sufragar les despeses de funcionament 
de l'Escola Bressol Municipal Calvet Estrella, per al curs 2009-2010.  

 
24.-   Acceptar la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Sabadell pel Departament d'Educació de 

la Genaralitat de Catalunya, destinada a contribuir a sufragar les despeses de funcionament 
de l'Escola Bressol Municipal Andreu Castells.  

 
25.-   Acceptar la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Sabadell pel Departament d'Educació de 

la Generalitat de Catalunya, destinada a contribuir a sufragar les despeses de funcionament 
de l'Escola Bressol Municipal Joan Montllor per al curs 2009-2010.  

 
26.-   Aprovar provisionalment les tarifes del servei de menjador escolar als centres adherits a la 

gestió unificada, per al curs escolar 2010.2011.  
 
27.-   Resoldre l'atorgament de les subvencions complementàries corresponents a l'organització 

dels casals d'estiu en els quals participen nens i nenes amb necessitats educatives 
especials, convocatòria any 2010.  

 
28.-   Aprovar el pressupost corresponent a la gestió unificada del servei escolar de menjadors 

escolars, curs 2009-2010 i la previsió d'aportació municipal per al curs 2010-2011.  
 
 
5.-ÀREA D'URBANISME    
 
Urbanisme  
 
29.-   Aprovar inicialment la Modificació de Pla especial de regulació dels usos recreatius i de 

restauració del Barri de Gràcia (PE-63M).  
 
30.-   Aprovar les al·legacions envers el recurs potestatiu de reposició presentat per Juan 

Francisco Costa Codina i Agustina Moya Camara.  
 
31.-   Aprovar les al·legacions envers el recurs potestatiu de reposició presentat per Juan 

Argelaguet Trullàs.  
 
32.-   Aprovar inicialment l'Estudi de detall d'ordenació de la parcel·la ocupada per les 

instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856 (ED-140).  
 
33.-   Aprovar inicialment l'Estudi de detall del Polígon II de Can Llong (ED-137).  
 
Llicències  
 
34.-   Concedir llicències d'obres majors.  
 
35.-   Concedir llicències ambientals.  
 
36.-   Modificar una llicència ambiental.  
 
Obres d'Equipaments  
 
37.-   Ratificar el Decret 4800/2010 del tinent d'alcalde, relatiu a aprovar la pròrroga del termini 

d'execució del contracte d'obra anomenat Projecte d'aire condicionat del Centre Cívic de La 
Concòrdia (codi FEOSL 365-E).  

 



38.-   Ratificar el Decret 6579/2010 del tinent d'alcalde, relatiu a aprovar l'increment de despesa 
del contracte d'obra anomenat Projecte d'aire condicionat del Centre Cívic de La Concòrdia 
(codi FEOSL 365-E).  

 
39.-   Ratificar el Decret 6014/2010 del tinent d'alcalde, relatiu a aprovar la pròrroga del termini 

d'execució del contracte d'obra anomenat Projecte d'adequació del Centre Cívic de Ca 
n'Oriac (codi FEOSL 358-E).  

 
40.-   Ratificar el Decret 6578/2010 del tinent d'alcalde, relatiu a aprovar l'increment de despesa 

del contracte d'obra anomenat Projecte d'adequació del Centre Cívic de Ca n'Oriac (codi 
FEOSL 358-E).  

 
41.-   Ratificar el Decret 6082/2010 del tinent d'alcalde, relatiu a aprovar la pròrroga del termini 

d'execució del contracte d'obra anomenat Projecte d'adequació de la instal·lació elèctrica del 
CEIP Font Rosella (codi FEOSL 323-E).  

 
42.-   Ratificar el Decret 6879/2010 del tinent d'alcalde, relatiu a aprovar la modificació tècnica i 

contractual del contracte d'obra anomenat Projecte d'adequació de la instal·lació elèctrica 
del CEIP Font Rosella (codi FEOSL 323-E).  

 
43.-   Ratificar el Decret 6882/2010 del tinent d'alcalde, relatiu a aprovar la modificació tècnica i 

contractual del contracte d'obra anomenat Projecte d'adequació de la instal·lació elèctrica 
del CEIP Sant Julià (codi FEOSL 327-E).  

 
44.-   Ratificar el Decret 6090/2010 del tinent d'alcalde, relatiu a aprovar la pròrroga del termini 

d'execució del contracte d'obra anomenat Projecte d'adequació de la instal·lació elèctrica del 
CEIP Sant Julià (codi FEOSL 327-E).  

 
45.-   Aprovar el projecte d'obres referent al Projecte executiu d'urbanització de zona 

d'aparcament i accessos del cementiri de Sabadell.  
 
46.-   Aprovar el projecte d'obres referent al Projecte executiu de nou vial d'accés al cementiri i 

connexió amb la carretera de Torre Romeu.  
 
Habitatge  
 
47.-   Aprovar la relació de béns i drets afectats d'expropiació de la finca situada a Sant Nicolau, 

núm. 14 així com les actes de mutu acord.  
 
48.-   Adjudicar provisionalment per procediment negociat el contracte administratiu d'obres 

anomenat Projecte de deconstrucció d'un edifici d'habitatges.  
 
49.-   Aprovar inicialment amb la consideració d'obra municipal ordinària, el projecte d'obres 

anomenat: Projecte de reforma d'un local per a l'oficina Pla de Barris Sud.  



 
Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes  
 
50.-   Aprovar inicialment els projectes d'obres anomenats: 
- Projecte constructiu d'un pas de fauna a l'assut de la Font dels Gitanos. Al riu Ripoll. 

Sabadell. 
- Projecte constructiu d'un pas de fauna al gual del Molí de Cal Grau. Al riu Ripoll. Sabadell. 
- Projecte constructiu d'un pas de fauna al gual de Torre-Romeu. Al riu Ripoll. Sabadell.  
 
51.-   Aprovar la modificació del termini d'execució del contracte administratiu d'obres anomenat: 

Projecte executiu de restauració de l'espai fluvial de la riera Seca al barri de Poble Nou.  
 
52.-   Aprovar el text del conveni entre l'Ajuntament de Castellar del Vallès i l'Ajuntament de 

Sabadell, per garantir que es conservi el traçat de la Sèquia Monar.  
 
 
6.-ÀREA DE RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC    
 
Espai Públic  
 
53.-   Aprovar definitivament el projecte d'obres d'iniciativa privada anomenat Projecte 

d'Urbanització d'un sector de la plaça Dolors Miralles i Carrer Turull de Sabadell .  
 
54.-   Aprovar l'expedient de contractació mitjançant procediment obert subjecte a regulació 

harmonitzada del contracte de serveis de Neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram de 
la ciutat de Sabadell.  

 
55.-   Ratificar el Decret 7184/2010 del regidor delegat d'Espai Públic, 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 carrer Via Aurèlia-Jaume I (FEOSL 343-E).  

 
56.-   Ratificar el Decret 7185/2010 del regidor delegat d'Espai Públic, 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 carrer Mart (FEOSL 344-E).  

 
57.-   Ratificar el Decret 7186/2010 del regidor delegat d'Espai Públic, 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 de la ronda Collsalarca (FEOSL 346-E).  

 
58.-   Ratificar el Decret 7187/2010 del regidor delegat d'Espai Públic, 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 de la Gran Via (FEOSL 347-E).  

 
59.-   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 Serra Camaró i 
Gomera (FEOSL 345-E). 

 
7.-ASSUMPTES URGENTS  
 


