
 
ÀREA D’HABITATGE, URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
Servei de Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes 
 
 

ANUNCI 
 
La Junta de Govern Local, en sessió del 5 d’abril de 2013, va resoldre la convocatòria oberta 
corresponent a l’any 2013 per a l’atorgament de subvencions destinades a desenvolupar l’Agenda 
21 en els centres educatius de Sabadell en els termes i acords que es transcriuen a continuació: 
 
“Atès  que el Ple Municipal, en sessió de 3 d’abril de 2012 aprovà inicialment la modificació de les 
Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions destinades a implantar 
l’Agenda21 als centres educatius del terme municipal de Sabadell, les quals van quedar aprovades 
definitivament en no presentar-se al·legacions al respecte. 
 
Atès  que el tinent d’alcalde de l’Àrea d’Urbanisme i Espai Públic, mitjançant Decret 4948/2012, de 
24 de maig, va aprovar la refosa en un text únic de les bases esmentades. 
 
Atès  que la Junta de Govern Local, en sessió de 5 d’abril de 2013, va aprovar la convocatòria de 
les subvencions corresponent al curs escolar 2013-2014, la qual es va fer pública al BOP de 
Barcelona amb núm. de ref. 022013008673 de data 22 d’abril de 2013. 
 
Atès  que la Comissió Qualificadora s’ha reunit en data 15 de juliol de 2013 i ha emès la proposta 
de resolució respecte de les sol·licituds presentades, d’acord amb els criteris de valoració fixats a 
l’apartat Setè de les Bases. 
 
Atès  l’informe favorable de la Intervenció Municipal, conforme existeix consignació pressupostària, 
per la part que l’Ajuntament assumeix en aquesta convocatòria de subvencions, amb càrrec a la 
partida 417/1720A/48900, segons proposta de despesa 920130003066 (núm. Ref. 22013004007). 
 
Vist l’apartat Vuitè de les Bases que determina que la resolució del procediment per part de 
l’òrgan competent es durà a terme en el termini màxim de tres mesos, a partir de la data límit de 
presentació de sol·licituds, i que aquesta serà objecte de notificació als interessats mitjançant el 
tauler d’anuncis de la corporació i de consulta a través des de la web municipal. 
 
Vist  l’article 16.3 c) de l’Ordenança general de subvencions, en relació a l’apartat abans esmentat 
que preveu la publicació amb periodicitat trimestral de les subvencions concedides al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
Per la qual cosa l’Àrea d’Habitatge, Urbanisme i Espai Públic a petició de la Regidoria de 
Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del/s següents  
 

ACORDS 
 
PRIMER.- No admetre a tràmit les sol·licituds dels centres educatius que es detallen a continuació, 
en tant que la sol·licitud s’ha entrat fora del termini previst a la convocatòria. 
 

CENTRE EDUCATIU CIF PROJECTE 

ESCOLA MIQUEL 
CARRERAS 

Q5855730G - Educació en hàbits d'alimentació saludable. 
- Hort escolar. 

ESCOLA ROUREDA Q5855334H - L'hort a l'escola. 
- Estalvi i eficiència energètica. 

 



 
 
SEGON.- Aprovar l’atorgament de les subvencions, corresponents a la convocatòria oberta per al 
curs escolar 2013-2014 destinades a implantar l’Agenda 21 als centres educatius del terme 
municipal de Sabadell, de conformitat amb l’acta de la Comissió Qualificadora de data 15 de juliol 
de 2013, que s’adjunta com a document núm. 1. a les entitats següents pels imports individuals 
que en cada cas s’esmenten: 
 
 

CENTRE 
EDUCATIU 

CIF PROJECTE IMPORT 
TOTAL 

IMPORT 
SOL·LICITAT 

SL TOTAL 
PUNTS 

IMPORT 
ATORGAT 

AGRUPACIO D 
EDUCADORES 
SCCL ENTORN 
SCCL JOAQUIM 
BL  

U64541782 
- Enjardinament del pati: 
Pèrgola sensorial (caixons 
amb elements naturals). 

9.352,04 € 1.340,90 € 2 40 272,25 € 

AGRUPACIO 
PEDAGOGICA 
SANT NICOLAU  

G08390437 

- El bon ús del paper i dels 
envasos. 
- Reducció de consum 
d'alumini. 
- Estalvi d'aigua i d'energia. 

1.172,00 € 700,00 € 1 43 297,37 € 

ASSOCIACIÓ 
ESCOLA D  
EDUCACIÓ  
ESPECIAL XALOC  

G08531428 

- Per una escola 
respectuosa amb el medi 
ambient: sostenibilitat i hort 
escolar. 

1.000,00 € 700,00 € 2 48 344,58 € 

COL JESUS 
SALVADOR 
CARMELITAS 
TERES  

R5800060E 

- Fem paper a l'escola. 
- Per poder reciclar primer 
hem de separar. 
- 3RS per esmorzar. 
- Art sostenible: murals, 
regals de Nadal i 
exposicions. 

300,00 € 240,00 € 1 40 240,00 € 

COLEGIO 
SAGRADA 
FAMILIA 
SABADELL  

R0800955G - Mimem el nostre entorn 
amb petits gestos. II. 1.518,00 € 500,00 € 1 45 354,62 € 

ESCOLA AGNES 
ARMENGOL  

Q5855925C - L'hort de la caseta. 600,00 € 600,00 € 2 37 245,12 € 

ESCOLA AMADEU 
VIVES  

Q5855625I 

- Som sostenibles! Reduïm 
el consum de paper, aigua i 
electricitat. 
- Reduïm els residus. 
- L'hort al parvulari. 
- Convivim amb les plantes. 

1.400,00 € 1.000,00 € 2 41 281,29 € 

ESCOLA CALVET 
D ESTRELLA  

Q5855943F 

- Introducció de criteris 
ambientals en la gestió 
d'horts, jardins i espais 
verds. 

300,00 € 300,00 € 2 37 240,00 € 

ESCOLA CAN 
LLONG  

S0800118B - El verd és viu (hort i 
jardineria). 

450,00 € 360,00 € 2 34 218,00 € 

ESCOLA CAN 
RULL  

Q5855901D 

- Prevenció, reducció i 
reutilització de residus i/o 
productes. 
- Creació d'un hort. 
- Enjardinament de part del 
pati d'educació infantil. 

600,00 € 480,00 € 1 35 259,20 € 

ESCOLA 
CATALUNYA  

Q5855340E - Arbres fruiters del nostre 
hort. 

500,00 € 400,00 € 2 39 263,21 € 

ESCOLA 
CIFUENTES  

Q5855084I 

- Gestió de l'hort escolar i 
les zones enjardinades del 
centre. 
- Millora de la gestió de 
l'aigua introduint sistema de 
rec. 
- Millora de la reducció i 
recollida selectiva de 
residus. 
- Reutilització de residus 
orgànics. 

2.100,00 € 2.100,00 € 1 37 278,28 € 

ESCOLA CREU 
ALTA  

Q5855856J - Pla acústic de l'escola. 1.000,00 € 700,00 € 1 49 392,79 € 

ESCOLA ENRIC 
CASASSAS  

Q5855534C - Hort urbà. 278,70 € 224,00 € 2 36 222,96 € 



ESCOLA 
ESPRONCEDA  Q5855695B 

- L'hort escolar. 
- Plantes aromàtiques. 
- Reciclatge de paper. 

900,00 € 700,00 € 2 40 272,25 € 

ESCOLA 
FLORESTA  

Q5855374D 

- L'hort escolar ecològic. 
- El compostatge. 
- Enjardinament i terrari del 
pati interior de l'escola. 
- Gestió integral de l'hort 
ecològic. Reg per degoteig. 
- Participació en el projecte 
PEP (pagès-escola-pagès). 

700,00 € 700,00 € 1 43 335,54 € 

ESCOLA FONT 
ROSELLA  

Q5855306F 
- Manteniment i gestió 
d'hort, jardins i espais 
verds. 

875,00 € 700,00 € 2 43 299,37 € 

ESCOLA JOAN 
MARAGALL  

Q5855477E - Tenim cura de l'escola: 
reciclem i cuidem l'hort. 

800,00 € 640,00 € 1 41 316,45 € 

ESCOLA JOAN 
MONTLLOR  

Q5855804J 

- Introducció de criteris 
ambientals en la gestió 
d'horts, jardineria i espais 
verds. 

1.000,00 € 700,00 € 2 40 272,25 € 

ESCOLA JOAN 
SALLARES I PLA  Q5855828I - Gestió d'horts. 700,00 € 700,00 € 2 40 272,25 € 

ESCOLA JOANOT 
ALISANDA  

Q5855710I 
- Sistema de reg per l'hort 
del Joanot. 
- Compostador. 

650,00 € 520,00 € 1 37 245,12 € 

ESCOLA 
JOAQUIM BLUME  

Q5855561F - Mancats d'energia! 875,00 € 875,00 € 1 47 373,70 € 

ESCOLA LA 
ROMANICA  

Q5855140I - Foment de l'estalvi i 
eficiència energètica. 

770,00 € 650,00 € 1 40 306,91 € 

ESCOLA LA 
TRAMA  

Q0801553I - La Trama: una escola 
sostenible i agradable. 

1.100,00 € 700,00 € 2 38 254,16 € 

ESCOLA MAS 
BOADELLA  

Q0801552A - L'hort escolar II. 875,00 € 700,00 € 2 41 281,29 € 

ESCOLA NOSTRA 
LLAR  

Q5856137D 

- Gestió de l'hort ecològic i 
vinculació amb l'alimentació 
ecològica i el consum. 
- Recollida d'oli reutilitzat 
que posteriorment es 
transformarà en biodièsel. 

700,00 € 700,00 € 1 43 335,54 € 

ESCOLA 
RIBATALLADA  

Q5856221F - A l'escola reduïm kilowatts 
i CO2. 

100,00 € 100,00 € 1 46 80,00 € 

ESCOLA 
SAMUNTADA  

Q5855668I 
- Creació d'un espai natural 
i lúdic al pati de l'escola per 
l'alumnat de P5 fins a 6è. 

2.500,00 € 700,00 € 1 40 265,74 € 

ESCOLA SANT 
JULIA  

Q5855307D 

- Hort i jardineria. 
- Plantes aromàtiques a 
educació primària. 
- Gestió de residus. 
- Estalviem energia entre 
tots! 

875,00 € 750,00 € 2 41 281,29 € 

ESCOLA TERESA 
CLARAMUNT  

S0800035H 

- Hort escolar, carmanyoles 
per l'esmorzar i informadors 
mediambiental al cicle 
superior. 

562,00 € 450,00 € 2 32 199,82 € 

FUND. PRIV. 
EDUC. VEDRUNA 
BARCELONA  

G62894043 - Cuidem el planeta. 350,00 € 250,00 € 1 39 297,37 € 

FUNDACIO PERE 
TARRES  

R5800395E 

- Hort i jardí. 
- Prevenció de residus i 
consum sostenible. 
- Gestió de l'aigua. 

750,00 € 750,00 € 2 46 326,50 € 

INSTITUCIO 
ESCOLAR 
TARRES SL  

B58176538 - Fent memòria per un món 
més sostenible! 

900,00 € 500,00 € 1 34 249,67 € 

INSTITUT AGUSTI 
SERRA  

Q5855054B - Vers la sostenibilitat del 
nostre hort. 

620,00 € 620,00 € 2 33 208,29 € 

INSTITUT LES 
TERMES  S5800031F - Projecte de sostenibilitat. 1.600,00 € 700,00 € 1 40 306,91 € 

INSTITUT RIBOT I 
SERRA  

Q5856242B 
- Reducció de residus, 
recollida selectiva i estalvi 
al Ribot. 

1.200,00 € 1.200,00 € 1 40 306,91 € 

 
 
 
 



 
 
TERCER.- Aprovar la relació comptable núm. RELACIO1 amb càrrec a la partida, segons informe 
d’Intervenció emès a l’efecte. 
 
QUART.- Les subvencions atorgades s’abonaran en un 80% una vegada es dugui a terme 
l’acceptació de la subvenció i el 20% restant, una vegada s’hagi justificat documentalment la 
despesa efectuada. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució als interessats mitjançant el tauler d’anuncis de l’Ajuntament 
de Sabadell i la pàgina web de la Corporació. 
 
SISÈ.- Publicar aquest acord al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sabadell.“ 
 
 
La qual cosa es fa pública per al general coneixement. 
 
Sabadell, 28 d’agost de 2013.  
 
 
La tinenta d’alcalde de l’Àrea d’Habitatge, Urbanisme i Espai Públic 
 
 


