
Indicador ITA núm. 69. Es publiquen les modificacio ns dels contractes formalitzats. 

Contracte Objecte Adjudicatari Organ
Data 
Modificacio

Observacions

412/2010 Neteja als equipaments municipals (grup C). Decret. 11887/2010. Adju 12240/2010 SERVICIOS SEMAT  SATinent/a d'Alcalde 21/03/2012
Aprovar l'actualització de preus amb efectes de l'1/01/2012, que suposa un increment de 24.839,98 €. 
Decret.2858/2012.

412/2010 Neteja als equipaments municipals (grup C). Decret. 11887/2010. Adju 12240/2010 SERVICIOS SEMAT  SAJunta de Govern Local 28/09/2012
Aprovar la modificació del contracte, en el sentit de donar de baixa els equipaments, ( Campanar Sant Fèlix, Torre 
de l’Aigua, Ermita Sant Nicolau i Pou del Glaç) i d'ampliar el servei a  altres equipaments, amb efectes 1 de 

411/2010 Neteja als equipaments municipals (grup B). Decret. 11885/2010. Adju 12239/2010 SERVICIOS SEMAT  SAJunta de Govern Local 28/09/2012

Aprovar la modificació del contracte, en el sentit de donar de baixa els equipaments, ( Cellers 51, Viver 
d’empreses, Sant Roc 4, i Magatzem paper) i d'ampliar el servei a  altres equipaments, amb efectes 1 de setembre 
2012.

411/2010 Neteja als equipaments municipals (grup B). Decret. 11885/2010. Adju 12239/2010 SERVICIOS SEMAT  SATinent/a d'Alcalde 21/03/2012
Aprovar l'actualització de preus amb efectes de l'1/01/2012, que suposa un increment de 25.458,89 €. Decret. 
2858/2012.

410/2010 Neteja als equipaments municipals (grup A). Decret. 11884/2010. Adju 12236/2010 SERVICIOS SEMAT  SATinent/a d'Alcalde 21/03/2012
Aprovar l'actualització de preus amb efectes de l'1/01/2012, que suposa un increment de 25.339,46 €.Decret. 
2858/2012.

410/2010 Neteja als equipaments municipals (grup A). Decret. 11884/2010. Adju 12236/2010 SERVICIOS SEMAT  SAJunta de Govern Local 28/09/2012

Aprovar la modificació del contracte, en el sentit de donar de baixa els equipaments, (CREDAV, Piscina Ca 
n'Oriach, Sud, Can Marcet per tancament parcial) i d'ampliar el servei a  altres equipaments, amb efectes 1 de 
setembre 2012.

169/2009
Servei de manteniment i assistència tècnica dels equips multifuncionals instal·lats a diferents 
equipaments municipals. RICOH ESPAÑA SLU Tinent/a d'Alcalde 14/12/2012

Aprovar la modificació del contracte , en el sentit de donar de baixa la prestació del servei de manteniment i 
assistència tècnica dels equips multifuncionals que han quedat obsolets disminuint l’import en 15.537,50 €,

19/2012
Subministrament de carburants als vehicles del parc mòbil de l'Ajuntament de Sabadell. 
Class. 3367/2012  Adj. JGL. CEPSA CARD SA Junta de Govern Local 28/12/2012 Aprovar l'ampliació  del  contracte  abm un  import  de 14.884,73 € de la previsió màxima fixada per l'any 2012.

357/2011

Subministraments de consum en mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els seus 
organismes autònoms, amb potència contractada superior a 10KW per l'any 2012-2013. LOT 
4. SUBLOT 10 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONALRegidor/a 20/11/2012

Aprovar la reducció de la previsió màxima fixada en el contracte per import de  10.785,27€. (Disminució total del 
preu global estimat del contracte: 70.335,44€.)

357/2011

Subministraments de consum en mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els seus 
organismes autònoms, amb potència contractada superior a 10KW per l'any 2012-2013. LOT 
4. SUBLOT 10 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONALRegidor/a 17/07/2012

Aprovar la reducció de la previsió màxima fixada en el contracte per import de 31.034,00 € . (Disminució total del 
preu global estimat del contracte 81.120,71 €.)

356/2011

Subministraments de consum en mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els seus 
organismes autònoms, amb potència contractada superior a 10KW per l'any 2012-2013. LOT 
4. SUBLOT 9. ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONALRegidor/a 17/07/2012

Aprovar la reducció de la previsió màxima fixada en el contracte per import de - 119.429,00 € . (Disminució total del 
preu global estimat del contracte: 628.437,24 €.)

356/2011

Subministraments de consum en mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els seus 
organismes autònoms, amb potència contractada superior a 10KW per l'any 2012-2013. LOT 
4. SUBLOT 9. ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONALRegidor/a 28/12/2012

Aprovar la reducció de la previsió màxima fixada en el contracte per import de  83.552,80€. (Disminució total del 
preu global estimat del contracte: 544.884,44€.)

355/2011

Subministrament d'energia elèctrica amb destinació als punts de consum en mitja i baixa 
tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els seus organismes autònoms, amb potència 
contractada superior a 10KW per l'any 2012-2013.  LOT 4. SUBLOT 7. ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONALRegidor/a 20/11/2012

Aprovar la reducció de la previsió màxima fixada en el contracte per import de  118.592,79€. (Disminució total del 
preu global estimat del contracte: 773.395,53€.)

355/2011

Subministrament d'energia elèctrica amb destinació als punts de consum en mitja i baixa 
tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els seus organismes autònoms, amb potència 
contractada superior a 10KW per l'any 2012-2013.  LOT 4. SUBLOT 7. ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONALRegidor/a 17/07/2012

Aprovar la reducció de la previsió màxima fixada en el contracte per import de 128.125,00 € . (Disminució total del 
preu global estimat del contracte: 891.988,32 € €.)

354/2011

Subministrament d'energia elèctrica amb destinació als punts de consum en mitja i baixa 
tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els seus organismes autònoms, amb potència 
contractada superior a 10KW per l'any 2012-2013  LOT 3. SUBLOT 5. UNION FENOSA COMERCIAL SLRegidor/a 17/07/2012

Aprovar la reducció de la previsió màxima fixada en el contracte per import de 22.073,00 € . (Disminució total del 
preu global estimat del contracte: 345.811,23 €.)

354/2011

Subministrament d'energia elèctrica amb destinació als punts de consum en mitja i baixa 
tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els seus organismes autònoms, amb potència 
contractada superior a 10KW per l'any 2012-2013  LOT 3. SUBLOT 5. UNION FENOSA COMERCIAL SLRegidor/a 20/11/2012

Aprovar la reducció de la previsió màxima fixada en el contracte per import de  43.886,72€. (Disminució total del 
preu global estimat del contracte: 301.924,51€.)

353/2011

Subministrament d'energia elèctrica amb destinació als punts de consum en mitja i baixa 
tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els seus organismes autònoms, amb potència 
contractada superior a 10KW per l'any 2012-2013.  LOT 2. SUBLOT 3. Desert 902/2012 UNION FENOSA COMERCIAL SLRegidor/a 20/11/2012

Aprovar la reducció de la previsió màxima fixada en el contracte per import de  33.186,58€. (Disminució total del 
preu global estimat del contracte: 228.311,50€.)

353/2011

Subministrament d'energia elèctrica amb destinació als punts de consum en mitja i baixa 
tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els seus organismes autònoms, amb potència 
contractada superior a 10KW per l'any 2012-2013.  LOT 2. SUBLOT 3. Desert 902/2012 UNION FENOSA COMERCIAL SLRegidor/a 17/07/2012

Aprovar la reducció de la previsió màxima fixada en el contracte per import de 16.691,00 € . (Disminució total del 
preu global estimat del contracte: 261.498,08 €.)

352/2011

Subministrament d'energia elèctrica amb destinació als punts de consum en mitja i baixa 
tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els seus organismes autònoms, amb potència 
contractada superior a 10KW per l'any 2012-2013. LOT 1. SUBLOT 2. UNION FENOSA COMERCIAL SLRegidor/a 17/07/2012

Aprovar la reducció de la previsió màxima fixada en el contracte per import de 2.806,00 € . (Disminució total del 
preu global estimat del contracte: 43.957,58 €.)

352/2011

Subministrament d'energia elèctrica amb destinació als punts de consum en mitja i baixa 
tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els seus organismes autònoms, amb potència 
contractada superior a 10KW per l'any 2012-2013. LOT 1. SUBLOT 2. UNION FENOSA COMERCIAL SLRegidor/a 20/11/2012

Aprovar la reducció de la previsió màxima fixada en el contracte per import de  5.578,63€. (Disminució total del 
preu global estimat del contracte: 38.378,95€.)

346/2011

Subministrament d'energia elèctrica amb destinació als punts de consum en mitja i baixa 
tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els seus organismes autònoms, amb potència 
contractada superior a 10KW per l'any 2012-2013. LOT 4. SUBLOT 8. ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONALRegidor/a 20/11/2012

Aprovar la reducció de la previsió màxima fixada en el contracte per import de  141.069,14€. (Disminució total del 
preu global estimat del contracte: 919.973,68€.)

346/2011

Subministrament d'energia elèctrica amb destinació als punts de consum en mitja i baixa 
tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els seus organismes autònoms, amb potència 
contractada superior a 10KW per l'any 2012-2013. LOT 4. SUBLOT 8. ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONALRegidor/a 17/07/2012

Aprovar la reducció de la previsió màxima fixada en el contracte per import de  67.461,00 € . (Disminució total del 
preu global estimat del contracte 1.061.042,82 €.)

RELACIÓ MODIFICACIONS CONTRACTES ANY 2012



297/2011

Subministrament d'energia elèctrica amb destinació als punts de consum en mitja i baixa 
tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els seus organismes autònoms, amb potència 
contractada superior a 10KW per l'any 2012-2013  LOT 1. SUBLOT 1. UNION FENOSA COMERCIAL SLRegidor/a 20/11/2012

Aprovar la reducció de la previsió màxima fixada en el contracte per import de  5.348,07€. (Disminució total del 
preu global estimat del contracte: 36.792,74€.)

297/2011

Subministrament d'energia elèctrica amb destinació als punts de consum en mitja i baixa 
tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els seus organismes autònoms, amb potència 
contractada superior a 10KW per l'any 2012-2013  LOT 1. SUBLOT 1. UNION FENOSA COMERCIAL SLRegidor/a 17/07/2012

Aprovar la reducció de la previsió màxima fixada en el contracte per import de 2.691,00 € . (Disminució total del 
preu global estimat del contracte: 42.140,81 €.)

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 28/12/2012

Aprovar la modificació tècnica i contractual de servei que comporta reduir el  preu total i per la resta de vigència en 
220.939,74€ el que suposa una reducció del 9,98% del import.També es regularitza el canvi d'IVA a partir de l'1/ 
09/2012.

16/2011

Energia elèctrica als punts de consum en mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els 
seus organismes autònoms, amb potència contractada superior a 10kw per l'any 2011-2012. 
LOT L4S10.Class.2232/2011. Adj.2731/2011.Despesa prev 157.093,56€ IBERDROLA GENERACION SARegidor/a 17/07/2012

Aprovar l'ampliació de la previsió màxima fixada en el contracte per import de 35.738,00 €. ( Amplació total del 
preu global estimat del contracte:150.076,64 €.)

15/2011

Energia elèctrica als punts de consum en mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els 
seus organismes autònoms, amb potència contractada superior a 10kw per l'any 2011-2012. 
LOT L4S9. Class.1947/2011. Adj.2540/2011.Despesa prev 665.469,55 € IBERDROLA GENERACION SARegidor/a 17/07/2012

Aprovar l'ampliació de la previsió màxima fixada en el contracte import de 132.053,00 €. ( Ampliació total el preu 
global estimat del contracte 656.192,58 €.)

14/2011

Energia elèctrica als punts de consum mitja i baixa tensió de l'Ajuntament i els seus 
organismes autònoms, amb potència contractada superior a 10kw per l'any 2011-2012.(4 lots 
sub 8 lots).LOTL4S8.Class.2232/11.Adj 2731/2011.Depesa previ 1.312.401,73€ ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONALRegidor/a 17/07/2012

Aprovar l'ampliació de la previsió màxima fixada en el contracte, import de 168.246,00 € .(Ampliació total del preu 
global estimat del contracte:1.340.647,73 €.)

14/2011

Energia elèctrica als punts de consum mitja i baixa tensió de l'Ajuntament i els seus 
organismes autònoms, amb potència contractada superior a 10kw per l'any 2011-2012.(4 lots 
sub 8 lots).LOTL4S8.Class.2232/11.Adj 2731/2011.Depesa previ 1.312.401,73€ ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONALRegidor/a 20/11/2012

Aprovar l'ampliació de la previsió màxima fixada en el contracte, import de 93.805,42€ .(Ampliació total del preu 
global estimat del contracte: 1.434.453,15 €.)

13/2011

Energia elèctrica als punts de consum en mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els 
seus organismes autònoms, amb potència contractada superior a 10kw per l'any 2011-2012. 
LOT L4S7. Class.1947/2011.Adj.2540/2011.Despesa previs 704.240,30€ IBERDROLA GENERACION SARegidor/a 17/07/2012

Aprovar l'ampliació de la previsió màxima fixada en el contracte, import de 109.299,00   € .(Ampliació total del preu 
global estimat del contracte:600.094,73 €.)

12/2011

Energia elèctrica als punts de consum mitja i baixa tensió de l'Ajuntament i els seus 
organismes autònoms,amb potència contractada superior a 10kw per l'any 2011-2012.(4 lots 
sub 8 lots).LOT L3S5.Class.1947/2011.Adj.2540/2011.Despesa previs 45.774,91 UNION FENOSA COMERCIAL SLRegidor/a 20/11/2012

Aprovar l'ampliació de la previsió màxima fixada en el contracte, import de 22.132,12€ .(Ampliació total del preu 
global estimat del contracte:243.383,71€.)

12/2011

Energia elèctrica als punts de consum mitja i baixa tensió de l'Ajuntament i els seus 
organismes autònoms,amb potència contractada superior a 10kw per l'any 2011-2012.(4 lots 
sub 8 lots).LOT L3S5.Class.1947/2011.Adj.2540/2011.Despesa previs 45.774,91 UNION FENOSA COMERCIAL SLRegidor/a 17/07/2012

Aprovar l'ampliació de la previsió màxima fixada en el contracte, import de 44.719,00 € .(Ampliació total del preu 
global estimat del contracte:221.251,59 € €.)

11/2011

Energia elèctrica als punts de consum en mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els 
seus organismes autònoms, amb potència contractada superior a 10kw per l'any 2011-
2012.LOT L2 S3. Class.1947/2011.Adj.2540/2011.Despesa previs 213.513,20€ UNION FENOSA COMERCIAL SLRegidor/a 17/07/2012

Aprovar l'ampliació de la previsió màxima fixada en el contracte, import de 38.763,00 € .(Ampliació total del preu 
global estimat del contracte:175.668,06 €.)

11/2011

Energia elèctrica als punts de consum en mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els 
seus organismes autònoms, amb potència contractada superior a 10kw per l'any 2011-
2012.LOT L2 S3. Class.1947/2011.Adj.2540/2011.Despesa previs 213.513,20€ UNION FENOSA COMERCIAL SLRegidor/a 20/11/2012

Aprovar l'ampliació de la previsió màxima fixada en el contracte, import de 17.572,34€ .(Ampliació total del preu 
global estimat del contracte:193.240,40€.)

10/2011

Energia elèctrica als punts de consum en mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els 
seus organismes autònoms, amb potència contractada superior a 10kw per l'any 2011-2012. 
LOT L1S2.Class.1947/2011.Adj.2540/2011.Despesa previs. 76.032,43 € UNION FENOSA COMERCIAL SLRegidor/a 20/12/2012

Aprovar l'ampliació de la previsió màxima fixada en el contracte, import de 8.396,19€ .(Ampliació total del preu 
global estimat del contracte: 92.331,62€.)

10/2011

Energia elèctrica als punts de consum en mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els 
seus organismes autònoms, amb potència contractada superior a 10kw per l'any 2011-2012. 
LOT L1S2.Class.1947/2011.Adj.2540/2011.Despesa previs. 76.032,43 € UNION FENOSA COMERCIAL SLRegidor/a 17/07/2012

Aprovar l'ampliació de la previsió màxima fixada en el contracte, import de 13.803,00 € .(Ampliació total del preu 
global estimat del contracte:83.935,43 €.)

9/2011

Energia elèctrica als punts de consum en mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els 
seus organismes autònoms, amb potència contractada superior a 10kw per l'any 2011-
2012.LOT L1S1.Class.1947/2011.Adj.2540/2011. Despesa previs. 139.894,85€ UNION FENOSA COMERCIAL SLRegidor/a 17/07/2012

Aprovar l'ampliació de la previsió màxima fixada en el contracte, import de 25,497,00 € .(Ampliació total del preu 
global estimat del contracte:119.671,64 €.)

9/2011

Energia elèctrica als punts de consum en mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els 
seus organismes autònoms, amb potència contractada superior a 10kw per l'any 2011-
2012.LOT L1S1.Class.1947/2011.Adj.2540/2011. Despesa previs. 139.894,85€ UNION FENOSA COMERCIAL SLRegidor/a 20/11/2012

Aprovar l'ampliació de la previsió màxima fixada en el contracte, import de 11.970.93€ .(Ampliació total del preu 
global estimat del contracte:131.642,57€.)

395/2010
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 IDP INGENIERIA Y ARQUITECTURA IBERIA SLRegidor/a 27/12/2012

Aprovar la modificació tècnica i contractual que comporta ampliar el seu preu en 10.360,40€ (IVA inclòs), i suposa 
una ampliació del 19,80%. Resultant un nou preu total de 62.685,40€. (IVA inclòs del 18%).

389/2010
Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de protecció contra incendis als 
equipaments municipals EXTINTORES EIVAR SAJunta de Govern Local 19/10/2012

Prorrogar la vigència per 2 anys des de l'1/11/2012 i fins al 31/10/2014. Aprovar la modificació tècnica i contractual 
el preu de la  de la pròroga queda fixat en 80.068,20€ (IVA inclòs del 21%). Import augment 7.005,74€

359/2010 Servei de neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Sabadell. FOMENTO DE CONTRUCC Y CONTRATAS S AJunta de Govern Local 04/05/2012

Aprovar la modificació tècnica i contractual de serveis consistent en una minoració de serveis que comporta la 
reducció:30.000,00 € (IVA inclòs), equivalent al 6,97% anual, resultant un nou preu total del contracte de 
400.272,31 €, IVA inclòs del 18%

227/2010

Manteniment i conservació de la gespa esportiva de les pistes municipals d'atletisme Josep 
Molins i de la gespa esportiva i gresa perimetral de l'Estadi Municipal de la Nova Creu Alta de 
la ciutat de Sabadell. CULTICESPED JARDINERIA FLORISTERIA ELIA SLJunta de Govern Local 09/11/2012

Aprovar la modificació tècnica i contractual consistent en augmentar el preu total en 14.999,98 € (IVA inclòs) , 
resultant un nou preu total de 205.500€, (IVA inclòs) del 18%.

8/2010
Manteniment i conservació del mobiliari urbà i àrees de jocs infantils de la ciutat de sabadell,   
Preus unitaris ( baixa del 10,25%) EULEN S A Junta de Govern Local 30/03/2012

Aprovar la modificació tècnica i contractual de serveis consistent en una minoració de serveis que comporta 
reducció: 9.831,10 € (IVA inclòs), equivalent al 16,05% anual, resultant un nou preu total del contracte de 
675.075,73 €, IVA inclòs del 18%.

6/2010
Manteniment i conservació de l'arbrat viari de la ciutat de Sabadell. Preus unitaris ( baixa del 
12,60%) MOIX SERVEIS I OBRES SLJunta de Govern Local 30/03/2012

Aprovar la modificació tècnica i contractual de serveis, consistent en una  minoració de serveis que comporten la 
reducció: 11.198,84 € (IVA inclòs), equivalent al 14,78 %, anual resultant un nou preu del contracte: 788.813,74 €, 
IVA inclòs del 18%.

355/2009

Subministrament d'energia eléctrica amb destinació als punts de consum en mitja i baixa 
tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els seus organismes autònoms, amb potència 
contractada superior a 10 KW. Lot 3 Subm. dependències municipals de Baixa Tensió. ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONALJunta de Govern Local 13/07/2012

Acceptar parcialment les al·legacions de l'empresa ENDESA ENERGIA, SAU en relació a l'expedient administratiu 
tramitat. ( Lot 3 ) . Import de 100.977,80 euros.

354/2009

Subministrament d'energia eléctrica amb destinació als punts de consum en mitja i baixa 
tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els seus organismes autònoms, amb potència 
contractada superior a 10 KW. Lot 2 Subm. de l'enllumenat públic en Baixa Tensió. ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONALJunta de Govern Local 13/07/2012

Acceptar parcialment les al·legacions de l'empresa ENDESA ENERGIA, SAU en relació a l'expedient administratiu 
tramitat. ( Lot 2 ). Import de 100.977,80 euros.

50/2011 Servei de  gestió integral del servei auxiliar de grua municipal DORNIER SA Tinent/a d'Alcalde 24/12/2012

Aprovar la modificació tècnica i contractual del contracte amb efectes de l'1/12/2012, que comprta disminuir en 
24.713,82 €, el que suposa una reducció del 2,43% resultant import contractual dels 2 anys del contracte de 
993.786,18 €. (IVA inclòs)

301/2010 Manteniment del Parc Fuvial del Ripoll y del Rodal de Sabadell. CIPO SCCL Junta de Govern Local 21/09/2012
Aprovar la modificació del contracte que produeix una disminució del preu d'import de 69.034,86 €, equivalent al  
5,66% respecte del pressupost d'adjudicació sense IVA.


