
Contracte Objecte Adjudicatari Organ
Data 
Modificacio

Observacions

170/2014

Serveis de suport infraestructural i logístic a les activitats 
organitzatives amb motiu  de la celebració de la Festa 
Major de Sabadell 2014. Bloc 6.Decret. 7472/2014. Class. 
7729/2014. Adj.8041/2014

TRANSVALLAS ZAMORA 
SL

Tinent/a 
d'Alcalde 13/01/2015

Aprovar la modificació prevista del contracte per import de 1.239,16€ 
IVA inclòs, que suposa un 12,30%  total dels tres BLOCS.

167/2014

Serveis de suport infraestructural i logístic a les activitats 
organitzatives amb motiu  de la celebració  de la Festa 
Major de Sabadell 2014 .Bloc 3. Decret. 7472/2014. Class. 
7729/2014. Adj.8041/2014

TRANSVALLAS ZAMORA 
SL

Tinent/a 
d'Alcalde 13/01/2015

Aprovar la modificació prevista del contracte per import de 3.486,02€ 
IVA inclòs, que suposa un 12,30% total dels tres BLOCS.

165/2014

Serveis de suport infraestructural i logístic a les activitats 
organitzatives amb motiu  de la celebració  de la Festa 
Major de Sabadell 2014 .Bloc 1. Decret. 7472/2014. Class. 
7729/2014. Adj.8041/2014 SOLFESA S A

Tinent/a 
d'Alcalde 13/01/2015

Aprovar la modificació prevista del contracte per import de 967,77€ 
IVA inclòs, que suposa un 12,30% total dels tres BLOCS.

95/2014
Manteniment i conservació de la semaforització de trànsit 
de la ciutat de Sabadell. Decret. 3612/2014. Adj. 4388/2014

ALUMBRADOS VIARIOS 
S A

Junta de 
Govern Local 13/03/2015

Prorrogar de mutu acord per un període d'1 mes i fins el 31 de gener 
de 2015, per un import de 27.375,00 euros (IVA inclòs del 21%).

322/2013

Projecte constructiu de sobreeixidor per la canalització 
d'aigües pluvials fins a la llera del Riu Sec. Decret 
12825/2013. (Ratificar en JGL 31/01/2014) ( Ampliar el 
termini de classificació 15 dies hàbils Decret 3020/2014 -
11/03/2014)

AQUALOGY MEDIO 
AMBIENTE  S A U

Junta de 
Govern Local 27/03/2015

Aprovar la certificació final i la liquidació del contracte per un import 
total de 190.021,85€ (A inclòs del 21%), resultant un saldo favorable 
al contractista, d'import 60.866,53 € (A inclòs del 21%),

313/2013

Recollida de residus a través de les centrals i xarxes de 
recollida pneumàtica de l'Eix Macià i Can Llong de 
Sabadell. (170.d) TRLCSP). Class.656/2014. Adj. 950/2014 ENVAC IBERIA SA

Junta de 
Govern Local 27/02/2015

Pròrrogar de mutu acord el contracte per un període d'onze mesos de 
l'1 /02/2015 fins al 31/12/2015, import 226.106,66 € IVA inclòs del 
10%

126/2012

Redacció del projecte del col·lector del Torrent de Can 
Gorgs. Decret. 5529.2012. Class. 6627/2012. 
Adj.7366/2012

IDP INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA IBERIA 
SL Regidor/a 07/04/2015

Iniciar expedient responsabilitat pels vicis detectats al projecte, 
causats per l'empresa adjudicataria.

85/2012
Servei energètic i el manteniment integral amb garantia 
total i de conservació de l'enllumenat

UTE ALUMBRADOS 
VARIOS Y BENITO 
ARNO E HIJOS Ple 05/05/2015

Autoritzar la cessió a una altra UTE que la formarà a una altra UTE 
que la formaria aquesta mateixa empresa, ALUMBRADOS VIARIOS I 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATA. Que la nova 
empresa UTE tingui subrogada els mateixos drets i obligacions.

432/2010
Arrendament de quatre vehicles automòbils destinats a la 
policia municipal 2011-2014.

BANCO SANTANDER  
SA

Tinent/a 
d'Alcalde 13/01/2015

Aprovar la despesa de 1.117,92€ per l'any 2014 que ha comportat 
l'increment d'IVA  del 18 a 21%.

432/2010
Arrendament de quatre vehicles automòbils destinats a la 
policia municipal 2011-2014.

BANCO SANTANDER  
SA

Junta de 
Govern Local 27/03/2015

Prorrogar el contracte des de l'1 d'abril 2015 fins al 29 de setembre 
de 2015 per un import de 23.281,68€ (IVA del 21% inclòs)

393/2006 Projecte d'obres de rehabilitació de la plaça de les Termes IBERSILVA SAU Regidor/a 24/02/2015
Traslladar els documents integrats en l'expedient de responsabilitat 
pels vicis ocults detectats en l'obra executada.

61/2011
Arrendament de dos vehicles grua per a la Policia 
Municipal TRANSTEL SA

Tinent/a 
d'Alcalde 12/01/2015

Aprovar la despesa de 930,24 euros per a l'any 2014 que va 
comportar l'increment d'IVA del 18 a 21%, despesa que no suposa un 
increment de preu

516/2010

Instal·lació, explotació i manteniment de màquines 
expenedores de begudes i aliment a la prefectura de la 
Policia Municipal, canon de 25 euros. Decret 11526/2010. 
Class.468/2011. Adj. 912/2010 IBERVENDING S A

Tinent/a 
d'Alcalde 04/02/2015

Aprovar la pròrroga del contracte per un any, des del 10/02/2015 fins 
al 9/02/2016 amb un cànon anual de 300€.

MODIFICACIONS DE CONTRACTES. EXERCICI DE 2015



280/2008
Explotació de l'àrea de pícnic del Parc Periurbà de Sant 
Julià d'Altura

SERVEIS GLOBALS 
TORNE SLU

Tinent/a 
d'Alcalde 24/02/2015

Requerir a l'empresa perquè en rebre el document relatiu a la 
liquidació del cànon corresponent a l'any 2015, realitzi d'ingrés de 
150€ de la part proporcional a la vigència del contracte que resta del 
contracte, en lloc del termini fixat.

231/2012

Servei de prevenció aliè, complementari del propi de 
l'Ajuntament, de les especialitats preventives de medicina 
del treball i d'activitats puntuals higiene industrial. Class. 
2225/2013

PREMAP SEGURIDAD Y 
SALUD SLU

Tinent/a 
d'Alcalde 03/02/2015

Aprovar la despesa de 133,91€ corresponent a l'actualització de 
52.500€ especialitat medicina de treball 0,26% IPC desembre 2013. 
Aprovar la despesa de 44,64€ actualització import 17.500,00€ primer 
trimestre 2015

231/2012

Servei de prevenció aliè, complementari del propi de 
l'Ajuntament, de les especialitats preventives de medicina 
del treball i d'activitats puntuals higiene industrial. Class. 
2225/2013

PREMAP SEGURIDAD Y 
SALUD SLU

Junta de 
Govern Local 06/03/2015

Prorrogar per 1 any el contracte per 70.178,56€ any per l'especialitat 
preventiva de medicina del treball, activitat exempta d'IVA. Import de 
1.552,83€ any per a l'especialitat preventiva d'higiene industrial, amb 
un 21% IVA, amb efectes 1/04/2015

288/2014

Serveis neteja d'equipaments municipals esportius, lavabos 
públics, escoles del sector central de la ciutat i centres de 
formació d'adults. (LOT1) 

OPTIMA FACILITY 
SERVICES SL

Junta de 
Govern Local 27/03/2015

Aprovar la modificació del contracte per reducció del servei en 1238 
hores eliminant equipament 10 Parc Central del Vallès.

250/2014
Gestió de l'espai jove de Can Rull. decret. 10241/2014. 
Class. 11188/2014.Adj. 12322/2014 CISEC SCCL

Tinent/a 
d'Alcalde 30/03/2015

Aprovar la resolució de mutu acord anticipada, amb efectes des de 
31 març 2015, del contracte subscrit el 31 de desembre de 2014, i 
una vigència des de l'1/01/2015 fins al 30/06/2015 entre l’Ajuntament 
de Sabadell i CISEC.

70/2013

Gestió unificada del servei escolar de menjador (25). ( 
Usuaris fixos 6,20 €/menú, usuaris esporàdics 6,80 €/menú 
) SERHS FOOD AREA SL

Junta de 
Govern Local 27/03/2015

Aprovar els estats financers relatius al curs 2013-2014, amb un 
resultat econòmic del període de 135.836,79 € de dèficit, així com la 
liquidació del cànon que et fixa en 7.969,34€, corresponent al 05% 
dels ingresos totals. Import 1.593.867,72€.

237/2014

Realització del programa d'activitats físiques especials al 
barri de Can Puiggener de gener a març de 2015 . Class. 
11525/2014

ASSOCIACIO 
ESPORTIVA CAN DEU

Junta de 
Govern Local 10/04/2015

Prorrogar el contracte, per un termini de tres mesos (d'abril a juny de 
2015), per un total de 675, i un import de 17.300€ IVA exempt.

155/2014

Gestió interessada de la instal.lació esportiva municipal del 
camp de futbol d'Arraona Merinals. Decret. 8048/2014. 
Class. 9944/2014. Adj.10765/2014

CLUB ESPORTIU 
MERCANTIL

Tinent/a 
d'Alcalde 11/11/2015

Aprovar la liquidació del cànon de 173,65€ que ha d'abonar el CLUB 
ESPORTIU MERCANTIL, corresponent al període comprès entre el 
28/11/2015 i el 27/11/2016.

78/2014
Organització i realització del programa d'activitats físiques 
per a gent gran. Class. 5151/2014 ESPORT 3

Junta de 
Govern Local 10/04/2015

Prorrogar el contracte, de l'1/10/2015 al 17 /06/2016, i per un import 
de 44.541,09 € (IVA exempt.)

59/2014
Promoció d'activitats esportives d'estiu a les instal·lacions i 
piscines municipals. Class. 4472/2014.

ASSOCIACIO 
ESPORTIVA CAN DEU

Junta de 
Govern Local 24/04/2015

Aprovar la prorroga del contracte del 29/06/2014 fins al 24/07/2015 
per un import de 27.000€ exempt d'IVA, i un maxim de 1.080 hores.

28/2014
Subministrament de productes químics per l'equipament 
esportiu la Bassa. Class. 3342/2014 JUAN SUÑE SA

Junta de 
Govern Local 27/03/2015

Prorrogar el contracte del 18 de maig al 10 de setembre de 2015, per 
un import de 35.000,00€  IVA inclòs

27/2014

Serveis de mediació a la piscina municipal del parc del nord 
i de l'equipament esportiu municipal "La Bassa".Class. 
3326/2014

FUNDACIÓN 
SECRETARIADO 
GITANO

Junta de 
Govern Local 27/03/2015

Prorrogar el contracte amb efectes del 8 de juny de 2015 al 6 de 
setembre de 2015 amb un total de 2.135,75 hores, i una despesa de 
36.521,33€ IVA exempt

16/2014
Vigilància, prevenció, salvament, i socorrisme a La Bassa i 
les Piscines Municipals de Sabadell. SAGE SPORT SL

Junta de 
Govern Local 27/03/2015

Prorrogar el contracte 17 de juny al 7 de setembre de 2015, per un 
import màxim de 164.345,65€ IVA inclòs.

138/2012

Gestió interessada de la instal.lació esportiva municipal la 
Creu i el bar ubicat en l'instal·lació. Decret. 6079/2012 
Class. 9358/2012. Adj.11105/2012

UNIO ESPORTIVA 
SABADELLENCA

Tinent/a 
d'Alcalde 11/11/2015

Aprovar la liquidació del cànon de 119,19€ que ha d'abonar l'entitat  
UNIO ESPORTIVA SABADELLENCA, corresponent al període 
comprès entre el 30/11/2015 i el 29/11/2016.

135/2012

Gestió interessada de la instal.lació esportiva municipal del 
Camp de Futbol Municipal de Can Puiggener així com el 
bar de la instal·lació. Decret. 6110/2012. Class. 8834/2012. 
Adj. 1543/2013.

CLUB DEPORTIVO 
LLANO DE SABADELL Regidor/a 20/02/2015

Aprovar la liquidació del cànon de 59,65€ que ha d'abonar l'entitat i 
que correspon al període comprès entre el 16/02/2015 i el 
15/02/2016.

35/2015

Subministrament d'aliments per a completar els lots de 
subsistència per a famílies amb necessitats socials. 
Class.3327/2015. Adj. 3429/2015 CONSUM S COOP V

Junta de 
Govern Local 24/04/2015 Ratificar el decret 3429/2015, relatiu a l'adjudicació

229/2014
Subministrament d'ous de gallina frescos, any 2015. 
Class.11355/2014. Adj.12269/2014 CLAROU GROUP, SA

Junta de 
Govern Local 16/01/2015 Ratificar Decret núm. 12269/2014 relatiu a l'adjudicació.

38/2013

Prestació del servei de centre de tarda per a infants de 3 a 
12 anys al barri de Can Deu de Sabadell. 
Decret.1522/2013. Class. 2364/2013 . Adj. 2746/2013

ASSOCIACIO 
ESPORTIVA CAN DEU

Tinent/a 
d'Alcalde 23/02/2015 Devolució de fiança 1202,85€ per el compliment de les obligacions



212/2015
Gestió integral del servei de grua municipal  2015. Decret. 
7088/2015. Class. 8072/2015, Adj. 8281/2015 DORNIER SA

Junta de 
Govern Local 28/12/2015

Aprovar la pròrroga del contracte per un període dos mesos, des del 
dia 1/01/2016 fins al 29 /02/2016. Per import de 73.480,47€.

86/2013

Defensa i assistència jurídica, en l'àmbit penal, dels agents 
de la Policia Municipal. Decret. 2923/2013. Class. 
4122/2013. Adj. 4912/2013

MARTINEZ GARCIA 
BARTOMEU

Tinent/a 
d'Alcalde 14/05/2015

Aprovar la pròrroga del contracte per un import de 15.972,00 € pel 
termini d'un any, del 20/05/15 al 19/05/16 Decret 5073/2015

78/2015

Serveis de transport adaptat dels Serveis Socials de 
l'Ajuntament de Sabadell. (Suspendre la licitació fins que es 
prengui una resolució, per Decret 4221/2015) .

Tinent/a 
d'Alcalde 01/10/2015

Suspendre de forma definitiva la licitació de la contractació 
administrativa del Servei de Transport Adaptat del Servei de Serveis 
Socials de l’Ajuntament de Sabadell

78/2015

Serveis de transport adaptat dels Serveis Socials de 
l'Ajuntament de Sabadell. (Suspendre la licitació fins que es 
prengui una resolució, per Decret 4221/2015) .

Tinent/a 
d'Alcalde 28/04/2015

Reiniciar el procés de licitació del contracte i obrir un nou termini de 
presentació d'ofertes, i modificar l'annex 7 del plec de clàusules 
administratives.

331/2014

Servei  d'intervenció socioeducativa al del centre de tarda 
del barri de la Concòrdia. Decret.12214/2014 Class 
1505/2015. Adj 1988/2015

FUNDACIÓ PRIVADA 
IDA Regidor/a 01/12/2015

Aprovar la pròrroga de la vigència del contracte del servei de centre 
de tarda del barri de La Concòrdia, de l'1 /01/2015 fins al 30/06/2016. 
Import 16.440€  exent d'IVA.

236/2014
Servei d'intervenció socioeducativa al barri de Can 
Puiggener.Class.11511/2014

FUNDACIO PERE 
TARRES

Junta de 
Govern Local 29/05/2015

Aprovar la pròrroga de la vigència del contracte per un termini  de 6 
mesos,  import de 38.606,00 euros, exempt d'IVA.

128/2014
Servei de Punt de Trobada. Class. 7463/2014. Adj. 
8373/2014

CREU ROJA 
ESPANYOLA

Junta de 
Govern Local 28/09/2015

Aprovar pròrroga del contracte"punt de Trobada", des de l'1-10-2015 
fins el 30-09-2016. i per un import de 85.870,00 €

112/2014
Servei d'Àpats a domicili dels serveis socials de 
l'Ajuntament de Sabadell. Class. 6902/2014. GUSTAURIA SCCL

Junta de 
Govern Local 27/07/2015

Aprovar la pròrroga de la vigència del contracte des de l'1/08/2015 al 
31/07/2016. Import total de 159.897,38 €, IVA inclòs

116/2012
Atenció domiciliària dels serveis socials de l'Ajuntament de 
Sabadell CLECE  SA

Junta de 
Govern Local 26/10/2015

Aprovar la pròrroga contractual des de l'1/11/2015 fins al 31 
/10/2016,  per un import de 3.119.451,77 €

146/2014
Gestió i execució del servei MediaEstruch. Decret. 
6330/2014. Class. 8151/2014. Adj 9576/2014.

TRANSIT PROJECTES 
SL

Tinent/a 
d'Alcalde 21/07/2015

Prorrogar el contracte de data 27/10/2015 fins el 26/10/2016, per un 
import de 26.000,00€ IVA inclòs.

17/2014

Serveis auxiliars de la gestió cultural de determinades 
activitats que es portaran a terme durant l'exercici 2014. 
Class. 2846/2014

MITE LS 
PRODUCCIONS, SL

Junta de 
Govern Local 13/03/2015

Aprovar la pròrroga del contracte des del 24 /05/2015 fins al 
23/05/2016.

17/2014

Serveis auxiliars de la gestió cultural de determinades 
activitats que es portaran a terme durant l'exercici 2014. 
Class. 2846/2014

MITE LS 
PRODUCCIONS, SL

Junta de 
Govern Local 28/12/2015

Aprovar la modificació del contracte administratiu de serveis per un 
import total de 42.500,00 € donat què la consignació prevista pel 
període de pròrroga de l'esmentat contracte és insuficient per 
sufragar la demanda de serveis.

17/2014

Serveis auxiliars de la gestió cultural de determinades 
activitats que es portaran a terme durant l'exercici 2014. 
Class. 2846/2014

MITE LS 
PRODUCCIONS, SL

Junta de 
Govern Local 08/05/2015

Aprovar la modificació del contracte administratiu de serveis per un 
import total de 42.000,00 € donat què la consignació prevista 
inicialment  pel primer any és insuficient per sufragar la demanda de 
serveis.

82/2014
Gestió dels CEIF Can Llong i Creu Alta. LOT4. Class. 
6403/2014

SERVEIS A LES 
PERSONES ENCIS 
SCCL

Junta de 
Govern Local 28/12/2015

Aprovar els estats financers relatius al curs 2014-2015, amb un 
resultat econòmic dels centres inclosos al Lot núm. 4, un superàvit 
d'import de14.817,12€ CEIF Can Llong 574,90 €  i un dèficit d' import -
28.959,73€ CEIF Creu Alta

82/2014
Gestió dels CEIF Can Llong i Creu Alta. LOT4. Class. 
6403/2014

SERVEIS A LES 
PERSONES ENCIS 
SCCL

Junta de 
Govern Local 28/12/2015

Aprovar la liquidació del cànon que ha d'ingressar l'empresa 
concessionària en concepte de gestió del servei per a cada centre, 
corresponent al curs 2014-2015. import 262,94 € CEIF Can Llong i 
import 294,52 € CEIF Creu Alta

82/2014
Gestió dels CEIF Can Llong i Creu Alta. LOT4. Class. 
6403/2014

SERVEIS A LES 
PERSONES ENCIS 
SCCL

Junta de 
Govern Local 14/12/2015

Aprovar una aportació municipal extraordinaria per necessitats 
sobrevingudes per al curs 2015-2016. Import de 12.000,00 pel CEIF 
Can Llong i 7.000,00€ pel CEIF Creu Alta (Import total de 
19.000,00€. LOT 4).

82/2014
Gestió dels CEIF Can Llong i Creu Alta. LOT4. Class. 
6403/2014

SERVEIS A LES 
PERSONES ENCIS 
SCCL

Junta de 
Govern Local 20/03/2015

Aprovar la minoració de l'aportació municipal a les empreses, per al 
curs 2014-15, aprovades per respectius acords de la Junta de 
Govern Local de data 18 de juliol de 2014. (Import total de 
50.139,78€. LOT 4).

82/2014
Gestió dels CEIF Can Llong i Creu Alta. LOT4. Class. 
6403/2014

SERVEIS A LES 
PERSONES ENCIS 
SCCL

Junta de 
Govern Local 08/05/2015

Aprovar la pròrroga del contracte, per un període d'un any, des del 
dia 01/08 de 2015 fins el dia 31/07 de 2016. I aprovar els 
pressupostos per al curs 2015-2016



81/2014
Gestió de l'Escola Bressol Andreu Castells, Arraona i Can 
Puiggener. LOT3. Class. 6385/2014

GEDI GESTIO I DISSENY 
SCCL

Junta de 
Govern Local 08/05/2015

Aprovar la pròrroga del contracte, des del dia 01/08 de 2015 fins el 
dia 31/07 de 2016. I aprovar els pressupostos per al curs 2015-2016

81/2014
Gestió de l'Escola Bressol Andreu Castells, Arraona i Can 
Puiggener. LOT3. Class. 6385/2014

GEDI GESTIO I DISSENY 
SCCL

Junta de 
Govern Local 20/03/2015

Aprovar la minoració de l'aportació municipal a les empreses, per al 
curs 2014-15, aprovades per respectius acords de la Junta de 
Govern Local de data 18 de juliol de 2014. (Import total de 
23.526,74€. LOT 3).

81/2014
Gestió de l'Escola Bressol Andreu Castells, Arraona i Can 
Puiggener. LOT3. Class. 6385/2014

GEDI GESTIO I DISSENY 
SCCL

Junta de 
Govern Local 14/12/2015

Aprovar una aportació municipal extraordinaria per necessitats 
sobrevingudes per al curs 2015-2016. import de 10.000,00 € l'Escola 
Bressol Andreu Castells, (Import total de 10.000,00 €. LOT 3).

81/2014
Gestió de l'Escola Bressol Andreu Castells, Arraona i Can 
Puiggener. LOT3. Class. 6385/2014

GEDI GESTIO I DISSENY 
SCCL

Junta de 
Govern Local 28/12/2015

Aprovar els estats financers relatius al curs 2014-2015, amb un 
resultat econòmic de superàvit per tots els centres inclosos al Lot 
núm.3, import 4.676,54 €  CEIF Andreu Castells 574,90 € CEIF 
Arraona i 10.820,31 € CEIF Can Puiggener

81/2014
Gestió de l'Escola Bressol Andreu Castells, Arraona i Can 
Puiggener. LOT3. Class. 6385/2014

GEDI GESTIO I DISSENY 
SCCL

Junta de 
Govern Local 28/12/2015

Aprovar la liquidació del cànon que ha d'ingressar l'empresa 
concessionària en concepte de gestió del servei per a cada centre, 
corresponent al curs 2014-2015. 140,83 €  CEIF Andreu Castells 
188,19 € CEIF Arraona 166,79 € CEIF Can Puiggener

80/2014
Gestió de l'Escola Bressol La Romànica, CEIF Espronceda 
i CEIF Vapor Buxeda Nou. LOT2. Class. 6383/2014

SERVEIS A LES 
PERSONES ENCIS 
SCCL

Junta de 
Govern Local 28/12/2015

Aprovar els estats financers relatius al curs 2014-2015, amb un 
resultat econòmic de superàvit per tots els centres inclosos al Lot 
núm. 2 import 45.503,55 € EBM La Romànica, de 8.133,06 € CEIF 
Espronceda i de 509,56€ CEIF Vapor Buxeda Nou.

80/2014
Gestió de l'Escola Bressol La Romànica, CEIF Espronceda 
i CEIF Vapor Buxeda Nou. LOT2. Class. 6383/2014

SERVEIS A LES 
PERSONES ENCIS 
SCCL

Junta de 
Govern Local 14/12/2015

Aprovar una aportació municipal extraordinaria per necessitats 
sobrevingudes per al curs 2015-2016. Import de 9.000,00€ per 
l'Escola Bressol La Romànica i 7.000,00 € pel CEIF Vapor Buxeda 
Nou. (Import total de16.000,00€. LOT 2)

80/2014
Gestió de l'Escola Bressol La Romànica, CEIF Espronceda 
i CEIF Vapor Buxeda Nou. LOT2. Class. 6383/2014

SERVEIS A LES 
PERSONES ENCIS 
SCCL

Junta de 
Govern Local 20/03/2015

Aprovar la minoració de l'aportació municipal a les empreses, per al 
curs 2014-15, aprovades per respectius acords de la Junta de 
Govern Local de data 18 de juliol de 2014. (Import total de 
43.937,70€. LOT 2).

80/2014
Gestió de l'Escola Bressol La Romànica, CEIF Espronceda 
i CEIF Vapor Buxeda Nou. LOT2. Class. 6383/2014

SERVEIS A LES 
PERSONES ENCIS 
SCCL

Junta de 
Govern Local 08/05/2015

Aprovar la pròrroga del contracte per un període d'un any, des del dia 
1/08/2015 fins al 31 /07/2016. I aprovar els pressupostos 
corresponents per al curs 2015-2016

79/2014
Gestió de l'Escola Bressol Calvet d'Estrella, Joan Montllor i 
CEIF Joaquim Blume. LOT1. Class. 6377/2014.

FUNDACIO PERE 
TARRES

Junta de 
Govern Local 08/05/2015

Aprovar la pròrroga del contrate, per un període d'un any, des del dia 
01/08 de 2015 fins el dia 31/07 de 2016. I aprovar els pressupostos 
corresponents per al curs 2015-2016

79/2014
Gestió de l'Escola Bressol Calvet d'Estrella, Joan Montllor i 
CEIF Joaquim Blume. LOT1. Class. 6377/2014.

FUNDACIO PERE 
TARRES

Junta de 
Govern Local 20/03/2015

Aprovar la minoració de l'aportació municipal a les empreses, per al 
curs 2014-15, aprovades per respectius acords de la Junta de 
Govern Local de data 18 de juliol de 2014. (Import total de 
20.758,84€. LOT 1).

79/2014
Gestió de l'Escola Bressol Calvet d'Estrella, Joan Montllor i 
CEIF Joaquim Blume. LOT1. Class. 6377/2014.

FUNDACIO PERE 
TARRES

Junta de 
Govern Local 14/12/2015

Aprovar una aportació municipal extraordinaria per necessitats 
sobrevingudes per al curs 2015-2016. Import de  8.000,00€ Joan 
Montllor i 12.000,00€ pel CEIF Joaquim Blume .(Import total de 
20.000,00€. LOT 1).

79/2014
Gestió de l'Escola Bressol Calvet d'Estrella, Joan Montllor i 
CEIF Joaquim Blume. LOT1. Class. 6377/2014.

FUNDACIO PERE 
TARRES

Junta de 
Govern Local 28/12/2015

Aprovar els estats financers relatius al curs 2014-2015, amb un 
resultat econòmic de dèficit de 4.361,45 € al EBM Calvet d'Estrella, 
un dèficit 16.663,06 €  al CEIF Joaquim Blume i un superàvit de 
9.821,68 de en relació a  EBM Joan Montllor.

79/2014
Gestió de l'Escola Bressol Calvet d'Estrella, Joan Montllor i 
CEIF Joaquim Blume. LOT1. Class. 6377/2014.

FUNDACIO PERE 
TARRES

Junta de 
Govern Local 28/12/2015

Aprovar la liquidació del cànon que ha d'ingressar l'empresa 
concessionària en concepte de gestió del servei per a cada centre, 
corresponent al curs 2014-2015. EBM Calvet d'Estrella 119,45 €, 
EBM Joan Montllor 86,62 € i CEIF Joaquim Blume 282,76 €



290/2014

Serveis neteja d'equipaments municipals Equipaments 
cívico-socials, teatres i altres equipaments culturals, 
centres de formació musical i escoles del Sec. Nord de la 
ciutat. (LOT3)

VALORIZA FACILITIES  
SAU

Junta de 
Govern Local 30/04/2015

Suspendre la tramitació de l’expedient de contractació Serveis de 
neteja d’equipaments municipals, per al Lot 3, per l'interposició d'un 
recurs especial en matèria de contractació.

290/2014

Serveis neteja d'equipaments municipals Equipaments 
cívico-socials, teatres i altres equipaments culturals, 
centres de formació musical i escoles del Sec. Nord de la 
ciutat. (LOT3)

VALORIZA FACILITIES  
SAU

Tinent/a 
d'Alcalde 24/04/2015

Remetre al Tribunal català de recursos contractuals l'expedient 
requerit i les al·legacions en relació al recurs especial en matèria de 
contractació.presentat per l'empresa Servicios Especiales de 
Lmpieza, SA, contra l'acord d'adjudicació del  LOT 3.

290/2014

Serveis neteja d'equipaments municipals Equipaments 
cívico-socials, teatres i altres equipaments culturals, 
centres de formació musical i escoles del Sec. Nord de la 
ciutat. (LOT3)

VALORIZA FACILITIES  
SAU

Junta de 
Govern Local 27/07/2015

Donar continuïtat a la prestació del servei de neteja de tots els 
equipaments inclosos en el lot 3, a càrrec de l'empresa Ingesan fins 
el 30 de setembre de 2015.

151/2013
Serveis de neteja d'equipaments municipals. Classificació 
Ple 3/12/2013. Adj.12272/2013

INSTITUTO DE GESTION 
SANITARIA  SA Ple 03/03/2015

Aprovar la pròrroga de la vigència del contracte pel període de l'1 al 
30 d'abril de 2015, per un import de 328.840,47€, IVA del 21%.

151/2013
Serveis de neteja d'equipaments municipals. Classificació 
Ple 3/12/2013. Adj.12272/2013

INSTITUTO DE GESTION 
SANITARIA  SA Ple 07/04/2015 Aprovar la modificació per eliminació de la neteja al Parc Central.

151/2013
Serveis de neteja d'equipaments municipals. Classificació 
Ple 3/12/2013. Adj.12272/2013

INSTITUTO DE GESTION 
SANITARIA  SA

Tinent/a 
d'Alcalde 26/05/2015

Aprovar despesa corresponent al servei de neteja extraordinària a 
diferents equipaments municipals de Sabadell per import de 
9.732,34€

151/2013
Serveis de neteja d'equipaments municipals. Classificació 
Ple 3/12/2013. Adj.12272/2013

INSTITUTO DE GESTION 
SANITARIA  SA

Tinent/a 
d'Alcalde 26/05/2015

Aprovar despesa corresponent al servei de neteja extraordinària a 
diferents equipaments municipals de Sabadell per import de 
14.196,41€

41/2015
Organització i realització del programa d'activitats físiques 
per adults 2015. Class.3856/2015

Junta de 
Govern Local 08/05/2015

S'aprova el desistiment de la contractació del contracte de serveis 
atesa la concurrència d'una causa no subsanable en les normes de 
preparació del contracte.

14/2014
Gestió del bar-restaurant de l'equipament esportiu 
municipal de La Bassa. Class. 2508/2014 BONDAYBAR SL

Junta de 
Govern Local 24/04/2015

Aprovar la pròrroga del contracte administratiu especial per a la 
gestió del servei de bar de La Bassa així com el cànon fix 2015, per 
import de 3.628,10€.

14/2014
Gestió del bar-restaurant de l'equipament esportiu 
municipal de La Bassa. Class. 2508/2014 BONDAYBAR SL

Junta de 
Govern Local 24/04/2015

Aprovar els estats financers relatius a l'exercici corresponent al 
període 18 de juny al 31 d'agost de 2014, d'acord amb l'auditoria 
realitzada que dóna un benefici net de 2.881,43€, i aprovar cànon 
variable de 864,43€, equivalent al 30% benefici net

14/2014
Gestió del bar-restaurant de l'equipament esportiu 
municipal de La Bassa. Class. 2508/2014 BONDAYBAR SL

Tinent/a 
d'Alcalde 01/10/2015

Requerir a l'empresa BONDAYBAR SL, perquè en el termini fixat de 
la liquidació ingressi el cànon relatiu a les despeses de consum 
elèctric per import de 3.692,85€

159/2013

Gestió interessada del camp de futbol municipal de Torre 
Romeu així com el bar de la instal·lació. Decret. 6143/2013. 
Class. 8449/2013. Adj. 9788/2013

UNIO DEPORTIVA 
TIBIDABO TORRE 
ROMEU

Tinent/a 
d'Alcalde 23/10/2015

Aprovar la liquidació del cànon de 59,54€ corresponent al període 
comprès entre el 13/10/2015 i el 12/10/2016.

157/2013

Gestió interessada del camp de futbol municipal de Ca 
n'Oriac així com el bar de la instal·lació. Decret. 6145/2013. 
Class. 8452/2013. Adj. 9321/2013

CLUB UNIO ESPORTIVA 
SABADELL NORD

Tinent/a 
d'Alcalde 23/10/2015

Aprovar la liquidació del cànon  de 119,07€, corresponent al període 
comprès entre el 10/10/2015 fins al 09/10/2016.

109/2013
Explotació del bar ubicat al Complex Esportiu Municipal 
Sant Oleguer. Class. 6260/2013

ASOC ESCUELA DE 
FUTBOL DE SABADELL

Junta de 
Govern Local 05/10/2015 Prorrogar contracte fins el 30/09/2017, per import de 796,60€

108/2013
Explotació del bar ubicat al Pavelló Municipal d'Esports. 
Class. 6260/2013

ROSA Mª GONZALEZ 
NAVARRO

Junta de 
Govern Local 05/10/2015 Prorrogar contracte fins el 30/09/2017, per import de 1.593,20€

107/2013
Explotació del bar ubicat al Pavelló Municipal del Nord. 
Class. 6260/2013

ORTEGA GONZALEZ M 
VEGA

Junta de 
Govern Local 05/10/2015 Prorrogar contracte fins el 30/09/2017, per import de 2.091,08€

106/2013
Explotació del bar ubicat al Complex Esportiu Sabadell 
Sud. Class. 6260/2013 BONDAYBAR SL

Junta de 
Govern Local 05/10/2015 Prorrogar contracte fins el 30/09/2017, per import de 2.290,23€

105/2013
Explotació del bar ubicat al Poliesportiu Municipal Can 
Marcet. Class. 6260/2013

ROSA Mª GONZALEZ 
NAVARRO

Junta de 
Govern Local 05/10/2015 Prorrogar contracte fins el 30/09/2017, per import de 796,60€

105/2013
Explotació del bar ubicat al Poliesportiu Municipal Can 
Marcet. Class. 6260/2013

ROSA Mª GONZALEZ 
NAVARRO Regidor/a 14/01/2015

Rectificar l'error material comès al decret núm. 11.044/2014 de data 
24/11/2014 referent a l'actualització dels cànon en el sentit de fer 
constar  796,60€ en comptes de 1.593,20€.



97/2013
Explotació del bar ubicat al Poliesportiu Municipal Ca 
n'Oriac. Class. 6260/2013

ANA MARÍA 
BRADINERAS SILVOSO

Junta de 
Govern Local 05/10/2015 Prorrogar contracte fins el 30/09/2017, per import de 547,66€

101/2012

Gestió interessada de la instal.lació esportiva del Camp de 
Futbol Municipal la Planada-Can Deu. Decret 4502/2012. 
Class.5734/2012. Adj. 6581/2012.

UNION DEPORTIVA LA 
PLANADA

Tinent/a 
d'Alcalde 04/09/2015

Aprovar la liquidació del cànon de 81,12€ que ha d'abonar l'entitat 
Unión Deportiva La Planada corresponent al període comprès entre 
el 10 de juliol de 2015 i el 9 de juliol de 2016.

51/2012

Gestió interessada del camp de futbol municipal de La 
Roureda així com el bar de la instal·lació. Decret. 
2271/2012. Class. 3997/2012. Adj. 4664/2012. VDF ROUREDA Regidor/a 21/05/2015

Aprovar la liquidació del cànon de 81,07€ que ha d'abonar l'entitat 
VDF Roureda corresponent al període comprès entre 30 de maig de 
2015 i el 29 de maig de 2016.

50/2012

Gestió interessada de la zona esportiva municipal de Can 
Rull així com el bar de la instal·lació. Decret. 2273/2012. 
Class. 4273/2012. Adj. 5122/2012

CF UNIO CAN RULL 
ROMULO TRONCHONI Regidor/a 21/05/2015

Aprovar la liquidació del cànon de 121,19€, durant el període del 
7/06/2015 fins al 7/06/2016

1047/2000 Concessió administrativa obres i serveis Gimnàs Municipal
INICIATIVES PER LA 
GESTIO ESPORTIVA

Junta de 
Govern Local 30/01/2015

Aprovar l'actualització del cànon corresponent a l'exercici 2014 i que 
és de 5.748,75€.

1047/2000 Concessió administrativa obres i serveis Gimnàs Municipal
INICIATIVES PER LA 
GESTIO ESPORTIVA

Junta de 
Govern Local 30/04/2015

Aprovar els estats financers relatius a la gestió dels serveis esportius 
del Gimnàs Municipal de Sabadell durant el període comprès entre l'1 
de gener i el 31 de desembre de 2014, que dóna un resultat net de  
29.210,00 € en pèrdues.

979/2000
Concessió de les obres de construcció de les Piscines 
Municipals Joan Serra a la Rda. Bellesguard

UNIÓ DE FEDERACIONS 
ESPORTIVES DE 
CATALUNYA (UFEC)

Junta de 
Govern Local 30/01/2015

Aprovar l'actualització del cànon corresponent a l'exercici 2014 i que 
és de 22.039,84€

979/2000
Concessió de les obres de construcció de les Piscines 
Municipals Joan Serra a la Rda. Bellesguard

UNIÓ DE FEDERACIONS 
ESPORTIVES DE 
CATALUNYA (UFEC)

Junta de 
Govern Local 26/10/2015

Aprovar estats financers auditats corresponents a l'exercici 2014 
presentats per UFEC amb un resultat positiu de 137.049,55 €, i 
aprovar la liquidació del cànon variable de (6.852,48€).

979/2000
Concessió de les obres de construcció de les Piscines 
Municipals Joan Serra a la Rda. Bellesguard

UNIÓ DE FEDERACIONS 
ESPORTIVES DE 
CATALUNYA (UFEC) Ple 22/12/2015 Aprovar el llistat de preus amb efectes des de l'1 de gener de 2016.

206/2009 Gestió de l'Alberg de Joventut Molí de Sant Oleguer.

ASSOCIACIÓ CATALANA 
DE CASES DE 
COLÒNIES

Junta de 
Govern Local 26/10/2015

Aprovar els estats financers, els cànons, (Fix 616,17€): (Variable 
3.697,04€) corresponents a l'any 2014.

130/2013

Gestió del bar-restaurant situat al Centre Cívic de la Creu 
Alta (Cal Balsach) anomenat "El Velòdrom". Class. 
9199/2013 LA MATRIOSKA SCCL Regidor/a 12/06/2015

Aprovar la liquidació del cànon d'ocupació i el cànon de consum 
elèctric i cànon de consum d'aigua, del període comprès entre el 6 de 
novembre 2014 fins al 11 de juny de 2015. ( Import total cànons 
7.244,93€ )

130/2013

Gestió del bar-restaurant situat al Centre Cívic de la Creu 
Alta (Cal Balsach) anomenat "El Velòdrom". Class. 
9199/2013 LA MATRIOSKA SCCL Regidor/a 03/02/2015

Aprovar la liquidació del cànon de consum elèctric i cànon de 
consum d'aigua, del període comprès entre el 5 de desembre 2013 i 
el 18 de desembre de 2014. ( Import total cànons 8.041,41€ )

130/2013

Gestió del bar-restaurant situat al Centre Cívic de la Creu 
Alta (Cal Balsach) anomenat "El Velòdrom". Class. 
9199/2013 LA MATRIOSKA SCCL

Junta de 
Govern Local 27/03/2015

Resoldre, de mutu acord, el contracte administratiu especial Gestió 
del bar-restaurant ubicat al Centre Cívic de la Creu Alta

97/2015

Renovació i millora puntual del ferm de la calçada de la 
Gran Via de la ciutat de Sabadelll. Class. 7266/2015. Adj. 
7963/2015

PABASA EUROASFALT 
SA

Junta de 
Govern Local 28/09/2015 Ratificar el Decret núm. 7963/2015, d'adjudicació del contracte.

91/2015

Actuacions de millora en espais verds per a la reducció del 
consum d'aigua de reg de la ciutat de Sabadell. Class. 
6495/2015 Adj. 7975/2015

AQUAMBIENTE 
SERVICIOS PARA EL 
SECTOR DEL AGUA SA

Junta de 
Govern Local 28/09/2015 Ratificar el Decret núm. 7975/2015, d'adjudicació del contracte.

91/2015

Actuacions de millora en espais verds per a la reducció del 
consum d'aigua de reg de la ciutat de Sabadell. Class. 
6495/2015 Adj. 7975/2015

AQUAMBIENTE 
SERVICIOS PARA EL 
SECTOR DEL AGUA SA Regidor/a 07/10/2015 Prorrogar el contracte fins el 30/10/2015



91/2015

Actuacions de millora en espais verds per a la reducció del 
consum d'aigua de reg de la ciutat de Sabadell. Class. 
6495/2015 Adj. 7975/2015

AQUAMBIENTE 
SERVICIOS PARA EL 
SECTOR DEL AGUA SA

Junta de 
Govern Local 21/12/2015 Ratificar el Decret núm. 10895/2015,  relatiu a la pròrroga 21/12/2015

81/2015

Millora de paviments de calçades i voreres de diversos 
carrers dels Districtes 4, 6 i 7 de la ciutat de sabadell. 
Class. 6706/2015. Adj .8229/2015

PABASA EUROASFALT 
SA

Junta de 
Govern Local 28/09/2015 Ratificar el Decret núm. 8229/2015, d'adjudicació del contracte.

81/2015

Millora de paviments de calçades i voreres de diversos 
carrers dels Districtes 4, 6 i 7 de la ciutat de sabadell. 
Class. 6706/2015. Adj .8229/2015

PABASA EUROASFALT 
SA

Junta de 
Govern Local 28/12/2015

Aprovar la certificació final i liquidació del contracte per un import 
total de 360.120,50 € (IVA inclòs 21%), resultant saldo favorable al 
contractista, d'import 15.286,12 € (IVA  21%) que correspon a un 
increment del 4,4329% .

55/2015
Modificació de la instal·lació de la xarxa de distribució de 
MT per afectació de les obres Plaça Espanya - Fase 1 Regidor/a 07/08/2015

Deixar sense efecte exp. JGL 20/3/2015 i aprovar indemnització de 
81.645,06 € a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA,SLU, per 
danys i perjudicis pel canvi ubicació instal.xarxa distribució MT per 
afectació obres Pl Espanya-Fase 1

55/2015
Modificació de la instal·lació de la xarxa de distribució de 
MT per afectació de les obres Plaça Espanya - Fase 1

Junta de 
Govern Local 28/09/2015 Ratificar el decret  núm. 8260/2015

37/2015
Neteja, inspecció de la xarxa de clavegueram de la ciutat 
de Sabadell Class. 5581/2015  Adj. 7957/2015

SOREA SDAD REG 
ABASTECIM DE AGUAS

Junta de 
Govern Local 28/09/2015 Ratificar el decret 7957/2015, d'adjudicació del contracte.

34/2015
Manteniment i conservació de les fonts ornamentals i 
d'aigua potable de la ciutat de Sabadell. Decret 1480/2015

COMPANYIA D AIGUES 
DE SABADELL S A

Junta de 
Govern Local 02/11/2015

Arpovar el reajustament pressupostari que es va produir el 8/04/2015 
el que comporta minorar el preu i la despesa en 16.191,63€, quedant 
fixat el preu en 81.325,83€

34/2015
Manteniment i conservació de les fonts ornamentals i 
d'aigua potable de la ciutat de Sabadell. Decret 1480/2015

COMPANYIA D AIGUES 
DE SABADELL S A

Junta de 
Govern Local 06/03/2015

Ratificar el decret 1480/2015, relatiu a l'aprovació dels plecs de 
clàusules i selecció d'ofertes.

337/2014
Telegestió del sistema de bombeig sota els ponts de la 
Gran Via. Class. 6334/2015. Adj. 8093/2015

FOMENTO DE 
CONTRUCC Y 
CONTRATAS S A

Junta de 
Govern Local 28/09/2015 Ratificar el Decret núm. 8093/2015, d'adjudicació del contracte.

302/2014

Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions 
tèrmiques (calefacció, aigua calenta sanitària, climatització, 
energia solar tèrmica i gas) dels equipaments 
municipals.Class. 5374/2015. Adj.7958/2015

GESTION INTEGRAL DE 
INSTALACIONES SL

Junta de 
Govern Local 30/11/2015 Ratificar el Decret núm. 7958/2015 d'adjudicació

281/2014
Renovació de la claveguera del carrer de l'Illa. Class. 
2476/2015

CROBISER OBRES I 
SERVEIS SL

Junta de 
Govern Local 28/12/2015

Aprovar la certificació final i la liquidació del contracte per un import 
total de 128.526,68 € (IVA inclòs del 21%), resultant un saldo 
favorable al contractista, l'empresa d'import 11.113,65 € (IVA inclòs 
del 21%), que correspon un increment 9,47%

280/2014
Millora de la planta de transferència del PUNT BLAU 1 de 
Sabadell Class 1492/2015

MOIX SERVEIS I OBRES 
S L

Junta de 
Govern Local 28/12/2015

Aprovar la certificació final i liquidació del contracte  per import total 
de 6.435,75 € (IVA inclòs), resultant un saldo favorable al 
contractista, d'import 3.438,43 € (IVA inclòs) que correspon a un 
increment del 3,33 % de l'import d'adjudicació.

248/2014

Manteniment preventiu i correctiu instal·lacions de detecció 
i protecció contra incendis als equipaments municipals. 
LOT2. (Tasques de manteniment preventiu i correctiu dels 
sist.detecció d'incendis)SUSPENDRE EL TRAMIT 
Decret.1444/2015Class.5589/2015

SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE VIGILANCIA 
INDUSTRIAL Y PRIVA

Junta de 
Govern Local 27/02/2015

Aprovar la modificació del Quadre resum per esmenar l'error comès 
en l'apartat "A" al concepte dels nom dels lots  LOT1 i  LOT2. Establir 
un nou termini per presentar ofertes, quedarà sense efectes la 
suspensió aprovada pel Decret 1444/2015. 27/02/20

247/2014

Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de 
detecció i protecció contra incendis equipaments 
municipals.LOT1.(Tasques de manteniment preventiu i 
correctiu dels equips contra incendis) SUSPENDRE 
TRAMIT Decret. 1444/2015. Class.5589/2015

COMERCIALZIADORA 
DE SERVICIOS ANTI 
FUEGO S A

Junta de 
Govern Local 27/02/2015

Aprovar la modificació del Quadre resum per esmenar l'error comès 
en l'apartat "A" al concepte dels nom dels lots  LOT1 i  LOT2. Establir 
un nou termini per presentar ofertes, quedarà sense efectes la 
suspensió aprovada pel Decret 1444/2015

221/2014
Renovació de claveguera al c. de Calderón entre el c. del 
Vallès i el c. de Corominas Class. 1429/2015

CROBISER OBRES I 
SERVEIS SL Regidor/a 05/05/2015

Posposar l'inici de les obres previstes per un període aproximat de 
tres setmanes a fi i efecte d'evitar la coincidència amb les obres del 
carrer d'Horta Novella



221/2014
Renovació de claveguera al c. de Calderón entre el c. del 
Vallès i el c. de Corominas Class. 1429/2015

CROBISER OBRES I 
SERVEIS SL Regidor/a 20/07/2015 Aprovar pròrroga del contracte fins el 31/07/2015

221/2014
Renovació de claveguera al c. de Calderón entre el c. del 
Vallès i el c. de Corominas Class. 1429/2015

CROBISER OBRES I 
SERVEIS SL

Junta de 
Govern Local 21/09/2015 Ratificar el Decret 8105/2015.

159/2014

Servei energètic i el manteniment integral amb garantia 
total de les instal·lacions elèctriques i tèrmiques de dotze 
equipaments municipals de Sabadell. (Decret 
9077/2014.Ampliació termini per presentar ofertes fins el 13 
d'octubre 2014) Ple 5/5/2015

FOMENTO DE 
CONTRUCC Y 
CONTRATAS S A Ple 29/10/2015

RENUNCIAR de l'expedient de contractació, així com de la seva 
licitació, en considerar-se que aquest contracte és poc viable o molt 
ajustat econòmicament i, per tant, evitar que en un futur es puguin 
derivar perjudicis econòmics a l'Ajuntament.

120/2014
Servei de recollida parcial de mobles i estris vells a la via 
pública. Class.7730/2014 CIPO SCCL

Junta de 
Govern Local 02/11/2015 Ratificar decret 9956/2015 de pròrroga

120/2014
Servei de recollida parcial de mobles i estris vells a la via 
pública. Class.7730/2014 CIPO SCCL Regidor/a 06/10/2015

Prorrogar de mutu acord i per un període de 3 mesos, amb efectes 
des de l’1/10/2015 fins al 31/12/2015, per un import de 12.859,76 €

120/2014
Servei de recollida parcial de mobles i estris vells a la via 
pública. Class.7730/2014 CIPO SCCL

Junta de 
Govern Local 28/12/2015

Prorrogar de mutu acord i per un període de 9 mesos, amb efectes 
des de l'1/01/2016 fins al 30/09/2016, per un import de 36.007,36 €

120/2014
Servei de recollida parcial de mobles i estris vells a la via 
pública. Class.7730/2014 CIPO SCCL

Junta de 
Govern Local 28/12/2015

Aprovar la certificació final i la liquidació del contracte per un import 
total de 128.526,68 € (IVA inclòs del 21%), resultant un saldo 
favorable al contractista, d'import 11.113,65 € (IVA inclòs del 21%), 
que correspon a un increment del 9,47% .

106/2014

Manteniment i conservació de les places i espais verds de 
la ciutat de Sabadell en el sector 2. Subjecte a regulació 
harmonizada. Class. 7119/2014. ( Baixa de l'1% sobre 
preus unitaris) CIPO SCCL Regidor/a 15/10/2015

Prorrogar de mutu acord i per un període de tres mesos i vigència de 
l'1/10/2015 fins al 31/12/15,  per import de 95.760,84€ (IVA inclòs)

106/2014

Manteniment i conservació de les places i espais verds de 
la ciutat de Sabadell en el sector 2. Subjecte a regulació 
harmonizada. Class. 7119/2014. ( Baixa de l'1% sobre 
preus unitaris) CIPO SCCL

Junta de 
Govern Local 02/11/2015 Ratificar decret 10219/2015 de pròrroga

106/2014

Manteniment i conservació de les places i espais verds de 
la ciutat de Sabadell en el sector 2. Subjecte a regulació 
harmonizada. Class. 7119/2014. ( Baixa de l'1% sobre 
preus unitaris) CIPO SCCL

Junta de 
Govern Local 21/12/2015

Prorrogar de mutu acord i per un període de tres mesos i vigència de 
l'1/01/2016 fins al 31/09/16,  per import de 262.507,10€ (IVA inclòs)

96/2014

Manteniment i conservació de la semaforització de trànsit 
de la ciutat de Sabadell. Subjecte a regulació 
harmonitzada. ( Baixa del del 15,70% ). Adj.11742/2014

ALUMBRADOS VIARIOS 
S A

Junta de 
Govern Local 23/01/2015 Ratificar el Decret núm. 11742/2014 relatiu a l'adjudicació.

96/2014

Manteniment i conservació de la semaforització de trànsit 
de la ciutat de Sabadell. Subjecte a regulació 
harmonitzada. ( Baixa del del 15,70% ). Adj.11742/2014

ALUMBRADOS VIARIOS 
S A

Junta de 
Govern Local 26/10/2015

Modificació de contracte per millores o renovació d'equips òptiques i 
equips per al compliment de normativa vigent, per import de 30.000€

89/2014

Acord marc pel servei d'actuacions especials o d'urgències 
sobrevingudes en edificis, equipaments i espais municipals 
de Sabadell Class.6941/2014. Adj. 7615/2014

Junta de 
Govern Local 05/10/2015 Ratificar decret 8262/2015 de pròrroga de contracte

89/2014

Acord marc pel servei d'actuacions especials o d'urgències 
sobrevingudes en edificis, equipaments i espais municipals 
de Sabadell Class.6941/2014. Adj. 7615/2014 Regidor/a 07/08/2015

Prorrogar el contracte, de l'1/08/2015 fins el 31/07/2016. Amb 
retenció de crèdit per un import de 30.000 euros.

88/2014

Acord marc pel servei del manteniment correctiu de les 
instal·lacions d'electricitat i llauneria existents als 
equipaments municipals de Sabadell. Class. 6938/2014. 
Adj.7608/2014 Regidor/a 07/08/2015

Prorrogar el contracte, de l'1/08/2015 fins el 31/07/2016. Amb 
retenció de crédit per un import de 40.000 euros.

88/2014

Acord marc pel servei del manteniment correctiu de les 
instal·lacions d'electricitat i llauneria existents als 
equipaments municipals de Sabadell. Class. 6938/2014. 
Adj.7608/2014

Junta de 
Govern Local 05/10/2015 Ratificar el decret 8261/2015 relatiu a la pròrroga del contracte.



87/2014

Acord marc pel servei del manteniment correctiu dels 
elements de serralleria existents als equipaments 
municipals de Sabadell. Class. 6944/2014. Adj. 7620/2014

Junta de 
Govern Local 05/10/2015 Ratificar decret 8263/2015, de pròrroga de contracte

87/2014

Acord marc pel servei del manteniment correctiu dels 
elements de serralleria existents als equipaments 
municipals de Sabadell. Class. 6944/2014. Adj. 7620/2014 Regidor/a 07/08/2015

Prorrogar el contracte, de l'1/08/2015 fins el 31/07/2016. Amb 
retenció de crèdit per un import de 40.000 euros.

72/2014
Manteniment i conservació de la senyalització de trànsit de 
la ciutat de Sabadell.Class.6275/2014. PROSEÑAL SL

Junta de 
Govern Local 28/09/2015 Ratificar el Decret núm 8256/2015, de pròrroga del contracte.

72/2014
Manteniment i conservació de la senyalització de trànsit de 
la ciutat de Sabadell.Class.6275/2014. PROSEÑAL SL Regidor/a 07/08/2015

Prorrogar el contracte, de l'1/09/2015 fins el 31/12/2015. Per un 
import o cost màxim de 75.000 euros IVA inclòs..

72/2014
Manteniment i conservació de la senyalització de trànsit de 
la ciutat de Sabadell.Class.6275/2014. PROSEÑAL SL

Junta de 
Govern Local 09/11/2015

Aprovar la modificació del contracte per la realització de diverses 
millores o noves senyalitzacions per a noves reserves de persones 
amb discapacitats, import màxim total envers al preus unitaris del 
contracte de 3.000,00 €. (IVA inclòs).

72/2014
Manteniment i conservació de la senyalització de trànsit de 
la ciutat de Sabadell.Class.6275/2014. PROSEÑAL SL

Junta de 
Govern Local 09/12/2015

Prorrogar el contracte, de l'1/01/2016 fins al 31/08/2016. Per un 
import o cost màxim de 75.000 euros IVA inclòs mantenint-se la baixa 
del 38,60% sobre tots els preus unitaris d'acord Plecs Tècnics.

49/2014
Subministrament de carburants als vehicles del parc mòbil 
de l'Ajuntament de Sabadell. Class. 5052/2014. CEPSA CARD SA Alcalde 01/07/2015

Pròrroga subministrament de carburants als vehicles del parc mobil 
de l'Ajuntament de Sabadell de l'1/07/2015 fins al 30 /06/2016 .Import 
146.000,00 €

19/2014

Projecte executiu d'urbanització de les obres de 
remodelació de la plaça Espanya de Sabadell. Fase 1. ( 
Decret 3439/2014  s'aprova l'ampliació del termini per 
presentar ofertes fins al 14 d'abril de 2014). 
Class.6283/2014.

ASSIGNIA 
INFRAESTRUCTURAS 
SA Regidor/a 13/11/2015

Aprovar l’ampliació del termini d’execució del contracte per un termini 
33 dies naturals des de la finalització tasques ENDESA

19/2014

Projecte executiu d'urbanització de les obres de 
remodelació de la plaça Espanya de Sabadell. Fase 1. ( 
Decret 3439/2014  s'aprova l'ampliació del termini per 
presentar ofertes fins al 14 d'abril de 2014). 
Class.6283/2014.

ASSIGNIA 
INFRAESTRUCTURAS 
SA

Junta de 
Govern Local 14/12/2015 Ratificar el Decret núm. 11413/2015 relatiu a l'ampliació del termini.

19/2014

Projecte executiu d'urbanització de les obres de 
remodelació de la plaça Espanya de Sabadell. Fase 1. ( 
Decret 3439/2014  s'aprova l'ampliació del termini per 
presentar ofertes fins al 14 d'abril de 2014). 
Class.6283/2014.

ASSIGNIA 
INFRAESTRUCTURAS 
SA

Junta de 
Govern Local 20/03/2015

Aprovar la modificació tècnica del projecte i del contracte que 
comporta un increment de 91.596,41€ que suposa un increment del 
9,71%.

19/2014

Projecte executiu d'urbanització de les obres de 
remodelació de la plaça Espanya de Sabadell. Fase 1. ( 
Decret 3439/2014  s'aprova l'ampliació del termini per 
presentar ofertes fins al 14 d'abril de 2014). 
Class.6283/2014.

ASSIGNIA 
INFRAESTRUCTURAS 
SA Regidor/a 28/07/2015

Establir actuacions necessària i indespensable de canvi d'ubicació 
instal·lació de la xarxa de telefonia preexistents de TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Projecte Plaça Espanya per continuar amb l'execució 
de les obres. Aprovar la indemnització de 6.651,64 €

19/2014

Projecte executiu d'urbanització de les obres de 
remodelació de la plaça Espanya de Sabadell. Fase 1. ( 
Decret 3439/2014  s'aprova l'ampliació del termini per 
presentar ofertes fins al 14 d'abril de 2014). 
Class.6283/2014.

ASSIGNIA 
INFRAESTRUCTURAS 
SA Regidor/a 20/07/2015 Aprovar pròrroga del contracte fins el 14/11/2015.

19/2014

Projecte executiu d'urbanització de les obres de 
remodelació de la plaça Espanya de Sabadell. Fase 1. ( 
Decret 3439/2014  s'aprova l'ampliació del termini per 
presentar ofertes fins al 14 d'abril de 2014). 
Class.6283/2014.

ASSIGNIA 
INFRAESTRUCTURAS 
SA

Junta de 
Govern Local 21/09/2015 Ratificar el decret de pròrroga núm. 8108/2015

162/2013
Projecte executiu d'obres d'urbanització del passeig de la 
plaça Major i entorns - Fase 2. Sector 1. Class.10248/2013 COPCISA SA

Junta de 
Govern Local 28/12/2015

Aprovar la liquidació del contracte per un import total de 946.078,09 € 
(IVA inclòs del 21%), resultant un saldo sobrant d'import 22.491,93 
euros (IVA inclòs del 21%),



85/2013

Serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de Sabadell i 
els seus organismes autònoms per l'any 2013-2015. Lot3, 
accés a Internet. Segons adhesió a l'Acord Marc Localret. 
Class.6479/2013. Adj 6978/2013. CABLEUROPA SAU

Junta de 
Govern Local 14/09/2015 Ratificar el Decret núm. 7417/2015

85/2013

Serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de Sabadell i 
els seus organismes autònoms per l'any 2013-2015. Lot3, 
accés a Internet. Segons adhesió a l'Acord Marc Localret. 
Class.6479/2013. Adj 6978/2013. CABLEUROPA SAU Regidor/a 17/07/2015

Prorrogar de mutu acord i per un període de sis mesos, amb efectes 
des de l'1/07/2015 fins al 31/12/2015.

85/2013

Serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de Sabadell i 
els seus organismes autònoms per l'any 2013-2015. Lot3, 
accés a Internet. Segons adhesió a l'Acord Marc Localret. 
Class.6479/2013. Adj 6978/2013. CABLEUROPA SAU

Junta de 
Govern Local 28/12/2015

Prorrogar de mutu acord i per un període de divuit mesos, amb 
efectes des de l'1/01/2016 fins al 30/06/2017. 58.457,52€

84/2013

Serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de Sabadell i 
els seus organismes autònoms per l'any 2013-2015. Lot2, 
comunicacions de mòbils de veu i dades. Segons adhesió a 
l'Acord Marc Localret.  Class.6479/2013. Adj 6978/2013.

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SA

Junta de 
Govern Local 28/12/2015

Prorrogar de mutu acord i per un període de divuit mesos, amb 
efectes des de l'1/01/2016 fins al 30/06/2017. Import 170.767,51€

84/2013

Serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de Sabadell i 
els seus organismes autònoms per l'any 2013-2015. Lot2, 
comunicacions de mòbils de veu i dades. Segons adhesió a 
l'Acord Marc Localret.  Class.6479/2013. Adj 6978/2013.

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SA Regidor/a 17/07/2015

Prorrogar de mutu acord i per un període de sis mesos, amb efectes 
des de l'1/07/2015 fins al 31/12/2015.

84/2013

Serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de Sabadell i 
els seus organismes autònoms per l'any 2013-2015. Lot2, 
comunicacions de mòbils de veu i dades. Segons adhesió a 
l'Acord Marc Localret.  Class.6479/2013. Adj 6978/2013.

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SA

Junta de 
Govern Local 14/09/2015 Ratificar el Decret núm. 7417/2015

83/2013

Serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de Sabadell i 
els seus organismes autònoms per l'any 2013-2015. Lot1, 
veu fixa i comunicacions de dades.Segons adhesió a 
l'Acord Marc Localret. Class.6479/2013. Adj 6978/2013.

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SA

Junta de 
Govern Local 14/09/2015 Ratificar el Decret núm. 7417/2015

83/2013

Serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de Sabadell i 
els seus organismes autònoms per l'any 2013-2015. Lot1, 
veu fixa i comunicacions de dades.Segons adhesió a 
l'Acord Marc Localret. Class.6479/2013. Adj 6978/2013.

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SA Regidor/a 17/07/2015

Prorrogar de mutu acord i per un període de sis mesos, amb efectes 
des de l'1/07/2015 fins al 31/12/2015.

83/2013

Serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de Sabadell i 
els seus organismes autònoms per l'any 2013-2015. Lot1, 
veu fixa i comunicacions de dades.Segons adhesió a 
l'Acord Marc Localret. Class.6479/2013. Adj 6978/2013.

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SA

Junta de 
Govern Local 28/12/2015

Prorrogar de mutu acord i per un període de divuit mesos, amb 
efectes des de l'1/01/2016 fins al 30/06/2017. Import 822.441,27€

279/2011
Serveis de neteja de l'Espai Públic, recollida i trasllat dels 
residus sòlids urbans i deixalleries del municipi de Sabadell

SERVEIS MEDI 
AMBIENT S A

Tinent/a 
d'Alcalde 18/12/2015

Alienar per venta directa a Serveis de Medi Ambient SA els béns 
declarats com a no utilitzables per un import de 138.371,76€ (IVA 
inclòs)

279/2011
Serveis de neteja de l'Espai Públic, recollida i trasllat dels 
residus sòlids urbans i deixalleries del municipi de Sabadell

SERVEIS MEDI 
AMBIENT S A

Junta de 
Govern Local 16/01/2015

Aprovar el pressupost per l'any 2015 dels serveis a prestar per import 
total 18.796.361,66 €.Es desglossa en els següents conceptes i 
imports:(Servei de neteja de l'espai públic 10.558.331,92 €€ (IVA 
10%) Recollida i gestió deixalleries 8.238.029,74€

279/2011
Serveis de neteja de l'Espai Públic, recollida i trasllat dels 
residus sòlids urbans i deixalleries del municipi de Sabadell

SERVEIS MEDI 
AMBIENT S A

Junta de 
Govern Local 27/03/2015

Aprovar l'Acta núm. 1 de preus unitaris com a contradictoris per la 
nova tipologia de vehicles adscrits al contracte administratiu de 
gestió de servei públic mitjançant la forma de concessió 
administrativa

279/2011
Serveis de neteja de l'Espai Públic, recollida i trasllat dels 
residus sòlids urbans i deixalleries del municipi de Sabadell

SERVEIS MEDI 
AMBIENT S A

Junta de 
Govern Local 08/05/2015

Revertir a l'Ajuntament els béns i vehicles relacionats en els apartats 
B, C, D. I Mantenir adscrits els relacionats en l'apartat A. De la part 
expositiva



279/2011
Serveis de neteja de l'Espai Públic, recollida i trasllat dels 
residus sòlids urbans i deixalleries del municipi de Sabadell

SERVEIS MEDI 
AMBIENT S A

Junta de 
Govern Local 30/04/2015

Posposar la revisió de preus del contracte del període de l'1/01/2015 
al 31/12/2015, tenint en compte que el diferencial de preus per 
aquest període resulta negatiu, i revisar-los acumulativament amb els 
que resultin de l'any  2016.

274/2011

Manteniment i Conservació de places i espais verds del 
Sector 1 i 4, arbrat viari, mobiliari urbà i jocs infantils de la 
ciutat de Sabadell. Decret de class.1142/2012, ratificat per 
JGL 2/03/2012. TALHER SA Alcalde 23/06/2015

Prorrogar de mutu acord i per un període de quatre mesos i vigència 
de l'1/06/2015 fins al 30/09/2015, import de 464.772,66€

274/2011

Manteniment i Conservació de places i espais verds del 
Sector 1 i 4, arbrat viari, mobiliari urbà i jocs infantils de la 
ciutat de Sabadell. Decret de class.1142/2012, ratificat per 
JGL 2/03/2012. TALHER SA Regidor/a 15/10/2015

Prorrogar de mutu acord i per un període de tres mesos i vigència de 
l'1/10/2015 fins al 31/12/2015, import de 348.579,49€

274/2011

Manteniment i Conservació de places i espais verds del 
Sector 1 i 4, arbrat viari, mobiliari urbà i jocs infantils de la 
ciutat de Sabadell. Decret de class.1142/2012, ratificat per 
JGL 2/03/2012. TALHER SA

Junta de 
Govern Local 02/11/2015 Ratificar decret 10223/2015 de pròrroga

274/2011

Manteniment i Conservació de places i espais verds del 
Sector 1 i 4, arbrat viari, mobiliari urbà i jocs infantils de la 
ciutat de Sabadell. Decret de class.1142/2012, ratificat per 
JGL 2/03/2012. TALHER SA

Junta de 
Govern Local 06/03/2015

Prorrogar de mutu acord i per un període de cinc mesos i vigència de 
l'1/01/2015 fins al 31/05/2015, import de 580.966,00€

274/2011

Manteniment i Conservació de places i espais verds del 
Sector 1 i 4, arbrat viari, mobiliari urbà i jocs infantils de la 
ciutat de Sabadell. Decret de class.1142/2012, ratificat per 
JGL 2/03/2012. TALHER SA

Junta de 
Govern Local 06/03/2015

Aprova la modificació tècnica i contractual que comporta un augment 
de preu d'adjudicació del fitxat de 52.817,29€ (VA inclòs) equivalent a 
un 10%.

274/2011

Manteniment i Conservació de places i espais verds del 
Sector 1 i 4, arbrat viari, mobiliari urbà i jocs infantils de la 
ciutat de Sabadell. Decret de class.1142/2012, ratificat per 
JGL 2/03/2012. TALHER SA

Junta de 
Govern Local 21/12/2015

Prorrogar de mutu acord i per un període de tres mesos i vigència de 
l'1/01/2016 fins al 31/03/2016, import de 348.579,49€

272/2011

Manteniment preventiu de les instal·lacions tèrmiques 
(calefacció, aigua calenta sanitària, climatització i energia 
solar tèrmica) dels equipaments municipals. 
Class.720/2012.

ATRIAN TECHNICAL 
SERVICES SA Alcalde 10/06/2015

Prorrogar de mutu acord i per un període de tres mesos, de l'1 de 
març de 2015 fins el 31 de maig de 2015 per import de 24913, 26€

49/2011
Arrendament de vuit vehicles automòbils destinats a la 
policia municipal 2011-2015

BANCO SANTANDER  
SA

Tinent/a 
d'Alcalde 02/02/2015

Aprovar la despesa addicional de 0,05€  per l'any 2014 que ha 
comportat l'increment de l'IVA del 18% al 21%.

49/2011
Arrendament de vuit vehicles automòbils destinats a la 
policia municipal 2011-2015

BANCO SANTANDER  
SA

Tinent/a 
d'Alcalde 13/01/2015

Aprovar la despesa de 2.462,88€  per l'any 2014 que ha comportat 
l'increment de l'IVA del 18% al 21%.

49/2011
Arrendament de vuit vehicles automòbils destinats a la 
policia municipal 2011-2015

BANCO SANTANDER  
SA Regidor/a 13/10/2015

Prorrogar el contracte per un període de 3 mesos des de l’1/10/2015 
fins al 30 /12/2015, per un import de 25.575,66€ IVA inclòs.

49/2011
Arrendament de vuit vehicles automòbils destinats a la 
policia municipal 2011-2015

BANCO SANTANDER  
SA Regidor/a 09/06/2015

Aprovar la despesa de 1.695,56€  per l'any 2015 que ha comportat 
l'increment de l'IVA del 18% al 21%.

49/2011
Arrendament de vuit vehicles automòbils destinats a la 
policia municipal 2011-2015

BANCO SANTANDER  
SA

Junta de 
Govern Local 09/11/2015 Ratificar decret núm. 10121/2015 de pròrroga

470/2007

Gestió i explotació del servei públic anomenat Aparcament 
soterrani per a vehicles a l'entorn del Mercat  Central, i de 
la Plaça Doctor Robert de Sabadell, per un període de 50 
anys

SABA APARCAMIENTOS 
SA Regidor/a 30/04/2015

Aprovar la liquidació del cànon del 2n semestre del 2014, derivat de  
la concessió administrativa de l'explotació de l'aparcament subterrani 
de la PLAÇA DOCTOR ROBERT,  per import de 37.617,25€

470/2007

Gestió i explotació del servei públic anomenat Aparcament 
soterrani per a vehicles a l'entorn del Mercat  Central, i de 
la Plaça Doctor Robert de Sabadell, per un període de 50 
anys

SABA APARCAMIENTOS 
SA Regidor/a 30/04/2015

Aprovar la liquidació del cànon relatiu a l'any  2014, derivat de  la 
concessió administrativa de l'explotació de l'aparcament soterrani del 
MERCAT CENTRAL,  per import de 7.567,04€

470/2007

Gestió i explotació del servei públic anomenat Aparcament 
soterrani per a vehicles a l'entorn del Mercat  Central, i de 
la Plaça Doctor Robert de Sabadell, per un període de 50 
anys

SABA APARCAMIENTOS 
SA Regidor/a 05/10/2015

Aprovar la liquidació del cànon del 1r semestre del 2015, derivat de  
la concessió administrativa de l'explotació de l'aparcament subterrani 
de la PLAÇA DOCTOR ROBERT,  per import de 37.617,25€



342/2007

Construcció i explotació d'un aparcament soterrani de 
vehicles automòbils al subsòl dels carrers de Migdia i de 
Sant Pau (antic Vapor Fitisa) PARKING MIGDIA S.L. Regidor/a 30/04/2015

Aprovar la liquidació del cànon relatiu a l'any 2014, per un import de 
1.574,49-€.

4/2007

Construcció i l'explotació d'un aparcament subterrani de 
vehicles automòbils al subsòl del vial del passeig 
d'Espronceda, entre la plaça de la Creu de Barberà i el 
carrer de Fontanella

CINTRA 
APARCAMIENTOS SA Regidor/a 30/04/2015

Aprovar la liquidació del cànon relatiu a l'any 2014 per un import de 
3.071,42-€.

308/2005

Servei de control de l'estacionament de vehicles de motor 
en determinades zones de la via pública del municipi de 
Sabadell

SERVEIS GENERALS 
PER MUNICIPIS SA

Junta de 
Govern Local 29/05/2015

Aprovar el pressupost provisional d'explotació des de l'1/01/2015 fins 
al  30/09/2015, import 608.271,77€, el qual deriva una obligació de 
pagament equivalent al 95%. Per import  578.808,18 €.

308/2005

Servei de control de l'estacionament de vehicles de motor 
en determinades zones de la via pública del municipi de 
Sabadell

SERVEIS GENERALS 
PER MUNICIPIS SA Ple 22/12/2015

Pròrroga forçosa per 3 mesos de l'1/01/2016 fins el 31/03/2016, per 
un pressupost de 204.271,91 €

308/2005

Servei de control de l'estacionament de vehicles de motor 
en determinades zones de la via pública del municipi de 
Sabadell

SERVEIS GENERALS 
PER MUNICIPIS SA

Junta de 
Govern Local 27/02/2015

Aprovar l'establiment de la prova pilot del sistema de pagament per 
telèfon mòbil o dispositius anàlegs de comunicació en les zones 
d'estacionament sota control horari regulat de Sabadell mitjançant 
l'aplicació web SBDapparca

308/2005

Servei de control de l'estacionament de vehicles de motor 
en determinades zones de la via pública del municipi de 
Sabadell

SERVEIS GENERALS 
PER MUNICIPIS SA Ple 24/09/2015

Pròrroga forçosa per 3 mesos de l'1/10/2015 fins el 31/12/2015, per 
un pressupost de 203.090,59 €

471/2003
Concessió adm domini públic aparcament finca 
reparcel·lació UA 51 c/ Salenques, Farell, Matadepera. ARGOFILL S L Regidor/a 05/06/2015

Aprovar la liquidació de cànon relatiu a l'any 2014 per import de 
2.458,50€.

184/2000
Instal·lació marquesines parades autobús i altres suports, i 
explotació publicitària

EL MOBILIARIO 
URBANO SA Regidor/a 09/06/2015

Aprovar la liquidació final del cànon d'explotació per a l'exercici 2014 
per import de 214.038,18€, que al coincidir l'import amb la liquidació 
provisional aprovada per Decret 6876/2014 no correspon efectuar 
cap regularització. Decret.6161/2015.

182/2000 Transport urbà de Sabadell TUS S COOP LTDA
Junta de 
Govern Local 30/04/2015

Aprovar el pressupost provisional d'explotació per l'any 2015 per un 
import de 4.403.503,30€ Modificar el percentatge de la retribució 
anticipada a favor de la concessionària i que per a 2015 és el 
54,34%.

182/2000 Transport urbà de Sabadell TUS S COOP LTDA
Junta de 
Govern Local 08/05/2015 Aprovar la liquidació del pressupost d'execució de l'exercici 2014

182/2000 Transport urbà de Sabadell TUS S COOP LTDA
Tinent/a 
d'Alcalde 27/01/2015

Aprovar amb efectes comptables del 31 de desembre del 2014 el 
reconeixement de l'obligació de 538.191,66€ a TUS SCCL 
corresponent al segon pagament de la liquidació del pressupost 
d'explotació de 2013

182/2000 Transport urbà de Sabadell TUS S COOP LTDA
Tinent/a 
d'Alcalde 23/01/2015

Aprovar amb efectes comptables del 31 de desembre del 2014 el 
reconeixement de l'obligació de 188.600,07€ a TUS SCC

182/2000 Transport urbà de Sabadell TUS S COOP LTDA Ple 03/03/2015

Autoritzar iniciar la selecció d'ofertes, segons el TRLCSP, mitjançant 
publicitat al DOUE, per a l'adquisició de tres vehicles, dos de gasoil 
euro VI i un de híbrid gasoil-elèctric, per incorporar l'any 2015, cost 
màxim estimatiu 984.360,00 €.

182/2000 Transport urbà de Sabadell TUS S COOP LTDA
Junta de 
Govern Local 26/10/2015

Aprovar en concepte de subvenció de capital els pagaments per a 
l’any 2015 per import de 508.240,00€, a la concessionària del servei 
TUS, SCCL pel Pla d’inversions de 2001-2009 i pel pla de serveis de 
2009-2012

182/2000 Transport urbà de Sabadell TUS S COOP LTDA Regidor/a 02/06/2015

Donar conformitat a les bases reguladoras para la contratación de 3 
autobuses para TUS que durà a terme per a la selecció d'ofertes per 
a l'adquisició de 3 vehicles, dos de gasoil euro VI i un de híbrid gasoil-
elèctric per incorporar duranl'any 2015.

106/2015

Projecte bàsic i d'execució renovació del paviment de la 
Pista d'Atletisme Josep Molins del Complex Esportiu Sant 
Oleguer. Class. 7447/2015 BIGAS GRUP S L

Tinent/a 
d'Alcalde 17/07/2015

Aprovar excloure a la UTE VORACYS - OPSA i l'empresa MONDO 
IBÉRICA, S.A. d'aquesta licitació.7447/2015

47/2015

Projecte bàsic i executiu Reordenació Complex Esportiu 
Olímpia, camp de futbol -B i C de gespa artificial. Class. 
4380/2015

GRUPMAS 
CONSTRUCTORS SLU

Junta de 
Govern Local 26/10/2015

Aprovar el projecte modificat corresponent a les obres del Projecte 
bàsic i sense que presenti aquest projecte modificat cap increment 
econòmic.



47/2015

Projecte bàsic i executiu Reordenació Complex Esportiu 
Olímpia, camp de futbol -B i C de gespa artificial. Class. 
4380/2015

GRUPMAS 
CONSTRUCTORS SLU

Junta de 
Govern Local 14/12/2015

Aprovar la pròrroga de termini d'execució de les obres fins al 18 
/01/2016

133/2014
Remodelació i pavimentació amb gespa artificial del camp 
de futbol de Can Deu. (2a licitació) Class. 8220/2014.. BIGAS GRUP S L

Junta de 
Govern Local 30/01/2015

Aprovar la pròrroga del termini d'execució de les d'obres fins el dia 25 
de febrer de 2015.

133/2014
Remodelació i pavimentació amb gespa artificial del camp 
de futbol de Can Deu. (2a licitació) Class. 8220/2014.. BIGAS GRUP S L

Junta de 
Govern Local 08/05/2015

Aprovar la certificació núm 4 i liquidació del contracte que incloent un 
increment de 44.129,47€, resultant un nou preu d'adjudicació de 
229.322,38€, IVA inclòs.

55/2009
Projecte bàsic i d'execució per a la remodelació del recinte 
esportiu del Camp de Futbol Can Rull. Feil 164 MONDO IBERICA SA

Tinent/a 
d'Alcalde 03/08/2015

Aprovar la despesa de 48.400 €, fracció dels treballs de substitució 
de la gespa al CF Can Rull no coberts en garantia d'obra.

70/2015
Gestió del servei de bar de l'àrea de pícnic de Sant Julià 
d'Altura.Class 5245/2015

SERVEIS GLOBALS 
TORNE SLU

Tinent/a 
d'Alcalde 20/05/2015

Excloure del procediment negociat a ANA MARIA BRADINERAS 
SILVOSO en tant que no ha acreditat els requisits de solvència 
financera i tècnica exigits en el plec de clàusules administratives 
particulars. Decret. 5245/2015


