
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA  DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 30/07/2010, A 10:00 DEL MATÍ

PART RESOLUTIVA

1.-ALCALDIA

1.- Aprovar l'acta anterior. 

2.- Despatx oficial, comunicacions i informacions diverses 

2.-ÀREA DE LA PRESIDENCIA

Cultura

3.- Aprovar uns convenis de col·laboració amb diferents empreses i entitats de la ciutat, amb
motiu dels actes de la Festa Major de Sabadell-10. 

3.-ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 

Assessoria Jurídica

4.- Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Barcelona, en el recurs contenciós núm. 414/09. 

5.- Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Barcelona, en el recurs contenciós núm. 144/08. 

6.- Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de
Barcelona, en el recurs contenciós núm. 447/09. 

7.- Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de
Barcelona, en el recurs contenciós núm 93/10. 

Gestió de la Informació

8.- Aprovar el conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i l'Agència Catalana de
Certificació, per regular la prestació del servei d'iArxiu. 

9.- Aprovar la pròrroga de la vigència del contracte anomenat Realització dels cursos, tallers i
seminaris d'introducció a les noves tecnologies inclosos al programa Sabadell Fes Clic. 

4.-ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA 



Serveis Socials

10.- Ratificar el decret 7404/2010 on s'aprova l'acceptació de la subvenció atorgada pel
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya per al
finançament del projecte Acceder. 

11.- Aprovar el deslliurament parcial corresponent a la pròrroga del contracte de serveis per a la
realització del programa de vacances per a la gent gran. 

Educació

12.- Aprovar l'aportació econòmica extraordinària a les empreses concessionàries de les escoles
bressol municipals, en concepte de quotes no abonades dels alumnes beneficiaris dels ajuts
d'escolarització de 0 a 3 anys, curs 2009-2010 (segona convocatòria). 

13.- Aprovar el conveni amb el departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya de la
subvenció per al funcionament de centres educatius de primer cicle d'educació infantil de
titularitat municipal per al curs 2009-2010. 

14.- Aprovar els llistats nominatius de l'alumnat seleccionat com a beneficiari dels ajuts per a
l'escolarització en escoles bressol de titularitat municipal d'infants de 0 a 3 anys i de les
sol·licituds denegades i desistides, corresponent al primer termini de la convocatòria del curs
2010-2011. 

Convivència

15.- Aprovar la 1a addenda del conveni de 31 de juliol de 2009 entre l'Ajuntament de Sabadell i
el Col·legi d'Advocats de Sabadell en matèria de violència racista xenòfoba o homòfoba. 

5.-ÀREA D'URBANISME

Llicències

16.- Concedir llicències d'obres majors. 

17.- Modificar la llicència d'obres majors número 2006LLMJ00442. 

18.- Modificar la llicència d'obres majors número 2008LLMJ00243. 

19.- Estimar parcialment un recurs de reposició relatiu a llicència de moviment de terres atorgada
per la Junta de Govern Local de 25 de juny de 2010. 

20.- Estimar un recurs de reposició relatiu a lllicència d'activitats 2008LLAC00317 (acord de
Junta de Govern Local de 18/12/2009). 

21.- Concedir llicències ambientals. 

Obres d'Equipaments



22.- Acceptar una subvenció de la Diputació de Barcelona per a l'actuació Construcció de la pista
coberta d'atletisme. 

Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes

23.- Autoritzar a la Companyia d'Aigües de Sabadell, S.A. perquè participi en el concurs
anomenat Execució de les obres del reg d'Oliana. Xarxa de distribució. Terme municipal d'Oliana.

6.-ÀREA DE RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC 

Espai Públic

24.- Aprovar definitivament el projecte d'obres, amb la consideració d'obra local ordinària,
anomenat Projecte de rehabilitació de la urbanització de la plaça Castelao. 

25.- Aprovar definitivament el projecte d'obres, amb la consideració d'obra local ordinària,
anomenat Projecte de rehabilitació de la urbanització de la plaça de Miquel Crusafont. 

26.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del contracte de serveis
anomenat Direcció d'obres i coordinació de seguretat i salut del projecte executiu de la central i
xarxa de recollida pneumàtica de residus urbans del centre de Sabadell. 

27.- Aprovar l'expedient de contractació mitjançant procediment obert, del contracte d'obres
anomenat Projecte de rehabilitació de la urbanització de la plaça de Castelao. 

28.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del contracte d'obres
anomenat Projecte de rehabilitació de la urbanització de la plaça de Miquel Crusafont. 

29.- Aprovar inicialment, amb la consideració d'obra local ordinària, el Projecte d'obres de
rehabilitació de la Plaça de la Nova Creu. 

30.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del contracte d'obres que
s'anomena Projecte d'obres de rehabilitació de la plaça de la Nova Creu. 

31.- Aprovar l'actualització del quadre tarifari, que ha de regir amb efectes de l'1 de juliol de
2010, per les concessions dels serveis d'aparcament subterrani de la plaça del Doctor Robert i del
Mercat Central de Sabadell. 

32.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del contracte de
Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de protecció contra incendis als
equipaments municipals. 

33.- Acceptar la subvenció de l'Institut Català d'Energia, per a l'adquisició i instal·lació de
tecnologies eficients a l'enllumenat exterior. 

34.- Ratificar el Decret 7411/2010 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 València (FEOSL 340-E). 



35.- Ratificar el Decret 7412/2010 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 Lusitània (FEOSL 342-E).


