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

Contracte Objecte Adjudicatari Organ
Data 
Modificacio

Observacions

252/2003
Contractació de diverses cobertures d'assegurances: 
Lot 1 - Responsabilitat Civil, Lot 2 - Danys 
patrimonials

ZURICH ESPAÑA CIA 
SEG Y REASEG SA

Junta de 
Govern Local

19/04/2013
Aprovar la pròrroga de la vigència de la pòlissa pel període 1 
de gener a 31 de desembre de 2013, per import de 
195.954,69 € (Responsabilitat civil) i 86.275,56 € (Danys )

543/2009
Servei d'atenció del sistema informàtic municipal i la 
resolució de les demandes en microinformàtica

INSTRUMENTOS Y 
COMPONENTES SA

Junta de 
Govern Local

22/03/2013
Aprovar la pròrroga del contracte amb efectes de l'1/04/2013 
fins al 31/03/2014 (despesa 70.247,93€)

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

SOCIEDAD DE 
PREVENCION DE 
FREMAP SL

Junta de 
Govern Local

21/06/2013
Resoldre els recurs interposat per EGARSAT, SL, en contra 
l'acord d'adjudicació. (L'OARCC ha desestimat qüestió de 
nul.litat.)

412/2010
Neteja als equipaments municipals (grup C). Class. 
11887/2010. Adju 12240/2010

SERVICIOS SEMAT  
SA

Junta de 
Govern Local

19/04/2013

Aprovar la modificació del contracte, en el sentit de donar 
d'alta els equipaments Centre Cívic Can Llong i Elevador de 
Can Puiggener. Servei de reforç al (CEIP Can Llong), a partir 
1/01/2013. Increment del preu16.376,76 €. (Preu 995.535,17€)

412/2010
Neteja als equipaments municipals (grup C). Class. 
11887/2010. Adju 12240/2010

SERVICIOS SEMAT  
SA

Tinent/a 
d'Alcalde

18/03/2013
Aprovar l'actualització de preus amb efectes de l'1/01/2013, 
que suposa un increment de 23.603,24 €.Decret. 2606/2013.

412/2010
Neteja als equipaments municipals (grup C). Class. 
11887/2010. Adju 12240/2010

SERVICIOS SEMAT  
SA

Junta de 
Govern Local

20/09/2013
Aprovar la pròrroga del contracte de serveis amb efectes de l'1 
/10/2013 fins al 31/12/2013 per import de 332.478,44€.

411/2010
Neteja als equipaments municipals (grup B). Decret. 
11885/2010. Adj.12239/2010

SERVICIOS SEMAT  
SA

Junta de 
Govern Local

20/09/2013
Aprovar la pròrroga del contracte de serveis amb efectes de l'1 
/10/2013 fins al 31/12/2013 per import de 342.894,86€.

411/2010
Neteja als equipaments municipals (grup B). Decret. 
11885/2010. Adj.12239/2010

SERVICIOS SEMAT  
SA

Tinent/a 
d'Alcalde

18/03/2013
Aprovar l'actualització de preus amb efectes de l'1/01/2013, 
que suposa un increment de 24.158,95 €.Decret. 2606/2013.

411/2010
Neteja als equipaments municipals (grup B). Decret. 
11885/2010. Adj.12239/2010

SERVICIOS SEMAT  
SA

Junta de 
Govern Local

19/04/2013

Aprovar la modificació del contracte, en el sentit  de donar de 
baixa els equipaments municipals. Alfons XIII 47 (a 
partir1/01).Torre Serra d'en Camaró (a partir 15/02). Donar 
d'alta equipament CEIP Gaudí. Increment 24.810,66 €. (Preu 
1.027.064,64€)

410/2010
Neteja als equipaments municipals (grup A). Class. 
11884/2010. Adju 12236/2010

SERVICIOS SEMAT  
SA

Junta de 
Govern Local

19/04/2013

Aprovar la modificació del contracte, en el sentit de donar 
d'alta els equipaments (Parc Central i "CEIP La Trama servei 
de reforç", a  partir de l'1 de gener de 2013.  Increment del 
preu 9.961,21€.(Peu vigent: 1.008.808,26€)
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410/2010
Neteja als equipaments municipals (grup A). Class. 
11884/2010. Adju 12236/2010

SERVICIOS SEMAT  
SA

Tinent/a 
d'Alcalde

18/03/2013
Aprovar l'actualització de preus amb efectes de l'1/01/2013, 
que suposa un increment de 24.076,82 €.Decret. 2606/2013.

410/2010
Neteja als equipaments municipals (grup A). Class. 
11884/2010. Adju 12236/2010

SERVICIOS SEMAT  
SA

Junta de 
Govern Local

20/09/2013
Aprovar la pròrroga del contracte de serveis amb efectes de l'1 
/10/2013 fins al 31/12/2013 per import de 337.615,58€.

169/2009
Servei de manteniment i assistència tècnica dels 
equips multifuncionals instal·lats a diferents 
equipaments municipals.

RICOH ESPAÑA SLU
Junta de 
Govern Local

18/01/2013 Ratificar el Decret anterior 11541/2012

169/2009
Servei de manteniment i assistència tècnica dels 
equips multifuncionals instal·lats a diferents 
equipaments municipals.

RICOH ESPAÑA SLU
Junta de 
Govern Local

26/07/2013
Aprovar la liquidació de la pròrroga del contracte per un import 
definitiu de 77.532,72 €. (IVA inclòs) i aprovar una despesa  
de 4570,22 €.

85/2013

Serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de 
Sabadell i els seus organismes autònoms per l'any 
2013-2015. Lot 3, accés a Internet. Segons adhesió a 
l'Acord Marc Localret. Class.6479/2013. Adj 
6978/2013.

CABLEUROPA SAU
Junta de 
Govern Local

26/07/2013 Ratificar el Decret núm 6978/2013 relatiu a l'adjudicació.

84/2013

Serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de 
Sabadell i els seus organismes autònoms per l'any 
2013-2015. Lot 2, 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

26/07/2013 Ratificar el Decret núm 6978/2013 relatiu a l'adjudicació.

83/2013

Serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de 
Sabadell i els seus organismes autònoms per l'any 
2013-2015. Lot 1, 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

26/07/2013 Ratificar el Decret núm 6978/2013 relatiu a l'adjudicació.

59/2013

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 2013-2014. LOT 1. Cl. 2459/2013. Ad 
3036/13

ENDESA ENERGIA SA 
UNIPERSONAL

Junta de 
Govern Local

26/04/2013 Ratificar el Decret núm. 3036/2013 relatiu a l'adjudicació

210/2012
Serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de 
Sabadell i els seus organismes autònoms.Lot.3  
Adj.11617/2012.

CABLEUROPA SA
Junta de 
Govern Local

12/07/2013 Ratificar el  Decret anterior núm 5418/2013

210/2012
Serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de 
Sabadell i els seus organismes autònoms.Lot.3  
Adj.11617/2012.

CABLEUROPA SA Regidor/a 31/05/2013
Aprovar la pròrroga del contracte, per un període d'un mes, 
amb efectes des de l'1 fins al  30/06/ 2013. (Import: 3.000,00 
€. IVA inclòs)

210/2012
Serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de 
Sabadell i els seus organismes autònoms.Lot.3  
Adj.11617/2012.

CABLEUROPA SA
Junta de 
Govern Local

19/04/2013 Ratificar el Decret anterior núm. 2883/2013

210/2012
Serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de 
Sabadell i els seus organismes autònoms.Lot.3  
Adj.11617/2012.

CABLEUROPA SA Regidor/a 22/03/2013
Aprovar la pròrroga del contracte, per un període de dos 
mesos, amb efectes des de l'1 /04/2013 fins al  31 /05/ 2013. 
(4.874,61 €. IVA inclòs)

210/2012
Serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de 
Sabadell i els seus organismes autònoms.Lot.3  
Adj.11617/2012.

CABLEUROPA SA
Junta de 
Govern Local

01/02/2013 Ratificar el Decret 11.617/2012 d'adjudicació.



143/2012
Projecte executiu d'obres d'urbanització del Passeig 
de la Plaça Major i entorns. FASE 1. 
Class.11224/2012. Segona Class.12001/2012

BIGAS GRUP S L Regidor/a 07/05/2013
Aprovar l'ocupació efectiva d'una part de l'obres obres, 
concretament la calçada del Passeig Manresa, en haver-hi 
raons excepcionals d'interès públic. Decret 4753/2013.

143/2012
Projecte executiu d'obres d'urbanització del Passeig 
de la Plaça Major i entorns. FASE 1. 
Class.11224/2012. Segona Class.12001/2012

BIGAS GRUP S L
Junta de 
Govern Local

07/06/2013 Ratificar el Decret núm 4753/2013

143/2012
Projecte executiu d'obres d'urbanització del Passeig 
de la Plaça Major i entorns. FASE 1. 
Class.11224/2012. Segona Class.12001/2012

BIGAS GRUP S L Regidor/a 06/06/2013
Aprovar la pròrroga del temini d'execució del contracte fins al 
12/07/2013. Decret 5818/2013.

143/2012
Projecte executiu d'obres d'urbanització del Passeig 
de la Plaça Major i entorns. FASE 1. 
Class.11224/2012. Segona Class.12001/2012

BIGAS GRUP S L
Junta de 
Govern Local

28/06/2013 Ratificar el Decret núm 5818/2013

143/2012
Projecte executiu d'obres d'urbanització del Passeig 
de la Plaça Major i entorns. FASE 1. 
Class.11224/2012. Segona Class.12001/2012

BIGAS GRUP S L
Junta de 
Govern Local

05/04/2013

Aprovar la modificació tècnica i contractual que comporta una 
disminució del pressupost per contracta de 36.350,71€ (IVA 
inclòs), i suposa una reducció del 5,60 %. Resultant un nou 
pressupost per contracta de 612.649,46€. (IVA inclòs ).

136/2012
Manteniment i conservació correctiva de la 
senyalització de transit de la ciutat de Sabadell. 
Decret. 5628/2012. Class. 6674/2012. Adj. 7262/2012

TEVASEÑAL SA
Tinent/a 
d'Alcalde

02/04/2013
Aprovar la certificació final resultant un saldo favorable al 
contractista per import 3.232,99 IVA inclòs, que suposa una 
diferència del 9,67%.

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

31/05/2013
Prorrogar de mutu acord i per un període d'un any, amb 
efectes de l'1/06/2013 fins al 31/05/2014 per import de 
156.000,00 €. (IVA inclòs)

296/2011
Manteniment i conservació de la semaforització de 
trànsit de la ciutat de Sabadell. Class. 2320/2012.

ALUMBRADOS 
VIARIOS S A

Junta de 
Govern Local

07/06/2013 Ratificar el Decret anterior núm. 4522/2013

296/2011
Manteniment i conservació de la semaforització de 
trànsit de la ciutat de Sabadell. Class. 2320/2012.

ALUMBRADOS 
VIARIOS S A

Regidor/a 30/04/2013

Prorrogar de mutu acord i per un període d'un any, amb 
efectes des de l'1 de maig de 2013 fins el 30 d'abril de 2014, 
aprovar l'increment del preu, i la modificació tècnica i 
contractual: Import total de 328.500,00 € (IVA inclòs),

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

14/06/2013

Aprovar l'actualització de preus del contracte que suposa un 
increment del preu per aquest segon any de 25.056,89 euros 
(IVA inclòs del 21%), amb efectes de l'1 /04/2013 fins al 
31/03/2014. Resultant un nou preu total del contracte de 
2.509.975,38 €

52/2011
Manteniment preventiu i de monitorització remota de 
la instal·lació de climatització de l'edifici de Narcís 
Giralt. Class. 2360/2011.

SUPER ATENCION 
TECNICA Y 
SERVICIOS SLU

Junta de 
Govern Local

03/05/2013
Ratificar el Decret anterior núm. 3283/2013 relatiu a la 
pròrroga.

52/2011
Manteniment preventiu i de monitorització remota de 
la instal·lació de climatització de l'edifici de Narcís 
Giralt. Class. 2360/2011.

SUPER ATENCION 
TECNICA Y 
SERVICIOS SLU

Regidor/a 26/03/2013
Aprovar la pròrroga del contracte, per un període d'un mes, 
amb efectes des de l'1 /4/2013 fins al  30 /04/ 2013. (Import  
2.302,07€. IVA inclòs)

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 SL

Junta de 
Govern Local

08/02/2013 Ratificar el Decret anterior núm.12012/2012



339/2010
Projecte executiu de la central i xarxa de recollida 
pneumàtica de residus urbans del centre de Sabadell 
.

UTE SABADELL RSU 
ENVAC SERVIAL

Junta de 
Govern Local

12/04/2013

Aprovar la certificació final resultant un saldo favorable al 
contractista per import 44.591,48 €, IVA inclòs, que comporta 
un increment del 0,90%, despesa addicional  anteriorment de 
37.211,50 €, respecte preu adjudicació. Diferencial 18% al 
21% IVA

339/2010
Projecte executiu de la central i xarxa de recollida 
pneumàtica de residus urbans del centre de Sabadell 
.

UTE SABADELL RSU 
ENVAC SERVIAL

Junta de 
Govern Local

12/04/2013
Aprovar la revisió de preus, import: 436.138,11€. Cost 
definitiu: 9.634.115,55€

7/2010
Manteniment i conservació de les places i espais 
verds de la ciutat de sabadell en el sector 2 . Preus 
unitaris ( baixa del 1%)

CIPO SCCL
Junta de 
Govern Local

19/07/2013

Aprovar l'actualització de preus que suposa un increment del 
preu  per aquest segon any de 4.265,11.€ (IVA inclòs del 
21%), amb efectes del 10/05/2013 fins al 9/05/2014, el que 
comporta un nou preu total del contracte de 715.114,19 €.(IVA 
inclòs 21%)

274/2009

Explotació del bar-restaurant ubicat al Centre Cívic de 
la Creu Alta (Cal Balsach), anomenat "El Velodrom". 
(Cànon anual). Decret 5698/09. Prov 10701/09. 
Definitiva 12184/09.

CARRASCO 
SERRANO JUAN 
JOSE

Regidor/a 28/02/2013

Declarar finalitzada  la situació d'ús a precari Decret. 
9744/2012, desestimar la petició d'exempció  de cànon i 
aprovar la liquidació del cànon anual i el consum elèctric i 
consum d'aigua corresponents al període  entre l'1/12/2011 i el 
31/12/2012.

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 11/02/2013
Aprovar la liquidació del cànon relatiu a l'any 2012, per un 
import de 1.517,76-€.

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. Ple 12/03/2013
Aprovar el quadre tarifari  que ha de regir des des de l'endemà 
de la seva aprovació (13 /03/2013).

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

Ple 12/03/2013
Aprovar el quadre tarifari  que ha de regir des des de l 
'endemà de la seva aprovació. (13 /03/2013).

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 11/02/2013
Aprovar la liquidació del cànon relatiu a l'any 2012 per un 
import de 2.962,63-€.

522/2006

Serveis de Telecomunicacions de l'Ajuntament de 
Sabadell i els seus organismes autònoms, lot 3: 
Serveis d'accés a internet (segons homologació de 
Localret)

ESTO ES ONO SA Regidor/a 05/03/2013

Aprovar la liquidació del contracte de serveis. Lot 2 es liquida 
a 30/11/2012 per un import total de 50.494,24€, (IVA inclòs), 
que comporta un increment de 2.908,14€, IVA inclòs del 21%, 
favorable al contractista. Actualment Cableuropa SAU.

522/2006

Serveis de Telecomunicacions de l'Ajuntament de 
Sabadell i els seus organismes autònoms, lot 3: 
Serveis d'accés a internet (segons homologació de 
Localret)

ESTO ES ONO SA
Junta de 
Govern Local

22/02/2013 Ratificar el decret anterior núm 11605/2012

521/2006

Serveis de Telecomunicacions de l'Ajuntament de 
Sabadell i els seus organismes autònoms, lot 2: 
Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades 
(segons homologació de Localret)

TELEFONICA 
SERVICIOS MOVILES 
SA

Junta de 
Govern Local

22/02/2013 Ratificar el decret anterior núm 11605/2012



521/2006

Serveis de Telecomunicacions de l'Ajuntament de 
Sabadell i els seus organismes autònoms, lot 2: 
Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades 
(segons homologació de Localret)

TELEFONICA 
SERVICIOS MOVILES 
SA

Tinent/a 
d'Alcalde

05/03/2013

Aprovar la liquidació del contracte de serveis. Lot 2 es liquida 
a 30/11/2012 per un import total de 393.268.38€, (IVA inclòs), 
que comporta un increment de 49.222,58€, IVA inclòs del 
21%, i per tant favorable al contractista.

520/2006

Serveis de Telecomunicacions de l'Ajuntament de 
Sabadell i els seus organismes autònoms, lot 1: 
Serveis de comunicació de veu fixa i de 
comunicacions de dades corporatives Lot 1.(segons 
homologació de Localret)

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SA 
UNIPERSONAL

Junta de 
Govern Local

22/02/2013 Ratificar el decret anterior núm 11605/2012

292/2005
Assegurança derivada de l'ús i circulació dels 
vehicles a motor que composen el Parc mòbil de 
l'Ajuntament (192 vehicles)

GENERALI ESPAÑA 
SA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS

Junta de 
Govern Local

26/07/2013 Ratificar el Decret anterior núm. 6643/2013

292/2005
Assegurança derivada de l'ús i circulació dels 
vehicles a motor que composen el Parc mòbil de 
l'Ajuntament (192 vehicles)

GENERALI ESPAÑA 
SA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS

Regidor/a 25/06/2013

Prorrogar de mutu acord i per un període d'un any, amb 
efectes des de l'1 /07/ 2013 fins al 30/06/2014 el contracte 
privat de protecció jurídica adiccional. (Import 4912,20€) 
Depsa SA Seguros y Reaseguros

292/2005
Assegurança derivada de l'ús i circulació dels 
vehicles a motor que composen el Parc mòbil de 
l'Ajuntament (192 vehicles)

GENERALI ESPAÑA 
SA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS

Regidor/a 25/06/2013

Prorrogar de mutu acord i per un període d'un any, amb 
efectes des de l'1 /07/ 2013 fins l'1/07/2014. Import: 
53.968,9518€ (IVA inclòs), Generali España SA de Seguros y 
Reaseguros

478/2009
Projecte per a la construcció del centre cívic al barri 
de Torre Romeu i la urbanització del parc al Paratge 
de Can Romeu.

VIAS Y 
CONSTRUCCIONES S 
A

Tinent/a 
d'Alcalde

16/09/2013
Aprovar la despesa de 139.336,74 per adequar import de 
contractació a l'augment d'IVA al 18 i 21%", resultant un preu 
total de 5.712.289,86€

293/2006
Projecte bàsic i d'execució del Pavelló Poliesportiu 
PAV-3 a la zona nord de Sabadell.

TIFERCA SA Ple 09/04/2013
Aprovar la resolució del contracte. La causa de resolució de 
demora en el compliment del termini d'execució de les obres,  
prevista a la lletra e) de l'art. 111  del TRLCAP.

459/2010
Construcció de tres passos de fauna al Riu Ripoll 
(Font dels Gitanos, Molí de Cal Grau, Torre-Romeu).

SEUBAS SALVANS SL
Junta de 
Govern Local

31/05/2013
Executar parcialment la garantia  definitiva depositada  de 
12.438,20€  per import de 7.398,91€.

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

SERVEIS GLOBALS 
TORNE SLU

Junta de 
Govern Local

26/04/2013
Aprovar la pròrroga del contracte de mutu acord, per un 
període de dos anys, amb efectes des del  8/05/2013 fins al 
7/05/2015.

218/2013

Renovació i millora puntual del ferm de la calçada 
dels carrers: Via Massagué, Ronda Zamenhof i altres 
actuacions puntuals a la zona centre. Decret. 
8423/2013. Class.9730/2013

FIRTEC SA
Junta de 
Govern Local

20/12/2013
Aprovar la certificació final i la liquidació del contracte per un 
import total de 75.907,37 euros (IVA inclòs), resultant un saldo 
favorable al contractista, d'import 5.361,99 euros (IVA inclòs).

218/2013

Renovació i millora puntual del ferm de la calçada 
dels carrers: Via Massagué, Ronda Zamenhof i altres 
actuacions puntuals a la zona centre. Decret. 
8423/2013. Class.9730/2013

FIRTEC SA
Junta de 
Govern Local

25/10/2013
Ratificar el Decret núm. 8423/2013, relatiu a l'aprovació del 
contracte.

217/2013

Renovació i millora puntual del ferm de la calçada 
dels carrers: Tres Creus, Sant Joan, Doctor Puig i 
altres puntuals a la zona centre. Decret. 8416/2013. 
Class. 9745/2013. Adj.10377/2013

FIRTEC SA
Tinent/a 
d'Alcalde

13/12/2013
Aprovar la certificació final i la liquidació del contracte d'obres 
per un import total de 34.533,42€ (IVA inclòs), resultant un 
saldo favorable al contractista de 532,21€

216/2013
Rehabilitació de parterres al carrer de Martí l'Humà. 
Decret. 8430/2013. Class. 9751/2013

TRANSPORTS I 
EXCAVACIONS 
RIBERA SA

Junta de 
Govern Local

25/10/2013
Ratificar el Decret núm. 8430/2013, relatiu a l'aprovació del 
contracte.



216/2013
Rehabilitació de parterres al carrer de Martí l'Humà. 
Decret. 8430/2013. Class. 9751/2013

TRANSPORTS I 
EXCAVACIONS 
RIBERA SA

Regidor/a 18/12/2013

Aprovar la certificació final i la liquidació per un import total de 
60.519,08 €(IVA inclòs del 21%), resultant un saldo favorable 
al contractista, d'import 3.162,12 € (IVA inclòs del 21%), que 
correspon a un increment de 5,51% de l'import d'adju.

185/2013

Serveis de suport infraestructural i logístic a les 
activitats organitzatives amb motiu  de la celebració  
de la Festa Major de Sabadell 2013 .Bloc 6. Decret. 
7548/2013. Class. 8066/2013. Adj. 8244/2013

TRANSVALLAS 
ZAMORA SL

Regidor/a 19/12/2013
Aprovació de serveis complementaris (mitjançant contracte 
menor) Blocs 1 i 6 per un import de 7.203,74€

185/2013

Serveis de suport infraestructural i logístic a les 
activitats organitzatives amb motiu  de la celebració  
de la Festa Major de Sabadell 2013 .Bloc 6. Decret. 
7548/2013. Class. 8066/2013. Adj. 8244/2013

TRANSVALLAS 
ZAMORA SL

Tinent/a 
d'Alcalde

12/12/2013

Aprovar la liquidació del contracte de serveis  (Bloc 6) per un 
import total de 2.628,45 € (IVA inclòs), resultant un saldo 
favorable al contractista per import 238,70€ (IVA inclòs). 
(Concepte: 50 cadires Can Marcet).

184/2013

Serveis de suport infraestructural i logístic a les 
activitats organitzatives amb motiu  de la celebració  
de la Festa Major de Sabadell 2013 .Bloc 5. Decret. 
7548/2013. Clss.8066/2013. Adj. 8244/2013

SOLFESA S A
Tinent/a 
d'Alcalde

12/12/2013

Aprovar la liquidació del contracte de serveis  (Bloc 5) per un 
import total de 12.910,70 € (IVA inclòs), resultant un saldo 
favorable al contractista per import 1.173,70 € (IVA inclòs). 
(Concepte: 15 WC Rda. Ponent, Vapor Turull).

184/2013

Serveis de suport infraestructural i logístic a les 
activitats organitzatives amb motiu  de la celebració  
de la Festa Major de Sabadell 2013 .Bloc 5. Decret. 
7548/2013. Clss.8066/2013. Adj. 8244/2013

SOLFESA S A Regidor/a 19/12/2013
Aprovació de serveis complementaris (mitjançant contracte 
menor) Blocs 2, 3, 4 i 5 per un import de 10.572,38€

183/2013

Serveis de suport infraestructural i logístic a les 
activitats organitzatives amb motiu  de la celebració  
de la Festa Major de Sabadell 2013 .Bloc 4. Decret. 
7548/2013. Class. 8066/2013. Adj. 8244/2013

SOLFESA S A Regidor/a 19/12/2013
Aprovació de serveis complementaris (mitjançant contracte 
menor) Blocs 2, 3, 4 i 5 per un import de 10.572,38€

183/2013

Serveis de suport infraestructural i logístic a les 
activitats organitzatives amb motiu  de la celebració  
de la Festa Major de Sabadell 2013 .Bloc 4. Decret. 
7548/2013. Class. 8066/2013. Adj. 8244/2013

SOLFESA S A
Tinent/a 
d'Alcalde

12/12/2013

Aprovar la liquidació del contracte de serveis  (Bloc 4) per un 
import total de 3.453,95 € (IVA inclòs), resultant un saldo 
favorable al contractista per import 314,00 € (IVA inclòs). 
(Concepte: 2 arcons. Parc de Catalunya i Pl. del  i Vallès).

182/2013

Serveis de suport infraestructural i logístic a les 
activitats organitzatives amb motiu  de la celebració  
de la Festa Major de Sabadell 2013 .Bloc 3. Decret. 
7548/2013. Class. 8066/2013. Adj. 8244/2013

SOLFESA S A
Tinent/a 
d'Alcalde

12/12/2013

Aprovar la liquidació del contracte de serveis  (Bloc 3) per un 
import total de 2.835,03 € (IVA inclòs), resultant un saldo 
favorable al contractista per import 257,73 € (IVA 
inclòs).(Concepte: 40 tanques de  2x1 diferents espais).

182/2013

Serveis de suport infraestructural i logístic a les 
activitats organitzatives amb motiu  de la celebració  
de la Festa Major de Sabadell 2013 .Bloc 3. Decret. 
7548/2013. Class. 8066/2013. Adj. 8244/2013

SOLFESA S A Regidor/a 19/12/2013
Aprovació de serveis complementaris (mitjançant contracte 
menor) Blocs 2, 3, 4 i 5 per un import de 10.572,38€

181/2013

Serveis de suport infraestructural i logístic a les 
activitats organitzatives amb motiu  de la celebració  
de la Festa Major de Sabadell 2013 .Bloc 2. Decret. 
7548/2013.  Class. 8066/2013. Adj. 8244/2013

SOLFESA S A Regidor/a 19/12/2013
Aprovació de serveis complementaris (mitjançant contracte 
menor). Blocs 2, 3, 4 i 5 per un import de 10.572,38€



181/2013

Serveis de suport infraestructural i logístic a les 
activitats organitzatives amb motiu  de la celebració  
de la Festa Major de Sabadell 2013 .Bloc 2. Decret. 
7548/2013.  Class. 8066/2013. Adj. 8244/2013

SOLFESA S A
Tinent/a 
d'Alcalde

12/12/2013

Aprovar la liquidació del contracte de serveis  (Bloc 2) per un 
import total de 4.059,55 € (IVA inclòs), resultant un saldo 
favorable al contractista per import 369,05 € (IVA inclòs) 
(Concepte: 1 moqueta de 10x8. Pati del Museo).

180/2013

Serveis de suport infraestructural i logístic a les 
activitats organitzatives amb motiu  de la celebració  
de la Festa Major de Sabadell 2013 .Bloc 1. Decret. 
7548/2013. Class. 8066/2013. Adj. 8244/2013

TRANSVALLAS 
ZAMORA SL

Tinent/a 
d'Alcalde

12/12/2013

Aprovar la liquidació del contracte de serveis  (Bloc 1) per un 
import total de 13.219,49 euros (IVA inclòs), resultant un saldo 
favorable al contractista per import 1.201,77 (IVA 
inclòs).(Concepte:1 tarima de 10x6, Pg. de la Plaça Major).

180/2013

Serveis de suport infraestructural i logístic a les 
activitats organitzatives amb motiu  de la celebració  
de la Festa Major de Sabadell 2013 .Bloc 1. Decret. 
7548/2013. Class. 8066/2013. Adj. 8244/2013

TRANSVALLAS 
ZAMORA SL

Regidor/a 19/12/2013
Aprovació de serveis complementaris (mitjançant contracte 
menor). Blocs 1 i 6 per un import de 7.203,74€

132/2013

Subhasta electrònica del subministrament d'energia 
elèctrica amb destinació a punts de consum amb 
potencia contractada superior a 10 KW i 
corresponents a l'enllumenat públic per l'any 2013-
2014.LOT5 
.D.5227/2013.(JGL7/06/2013)Cl.6476/2013..Adj7907/
13

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
SA

Junta de 
Govern Local

20/09/2013 Ratificar el Decret  7907/2013, relatiu a l'adjudicació.

132/2013

Subhasta electrònica del subministrament d'energia 
elèctrica amb destinació a punts de consum amb 
potencia contractada superior a 10 KW i 
corresponents a l'enllumenat públic per l'any 2013-
2014.LOT5 
.D.5227/2013.(JGL7/06/2013)Cl.6476/2013..Adj7907/
13

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
SA

Regidor/a 22/11/2013

Reduir la previsió fixada per l’any 2013-2014 import 
231.882,50€ per retard en la data d'inici (abril) va ser 
(juliol).Aprovar una disminució, import 436.523,57€. Assignar a 
UTE adjudicatària de la conservació de l'enllumenat a partir 
1/11/2013.

131/2013

Subhasta electrònica del subministrament d'energia 
elèctrica amb destinació a punts de consum amb 
potencia contractada superior a 10 kw i 
corresponents a l'enllumenat públic per l'any 2013-
2014.LOT3.D 5227/2013.(JGL7/06/2013) 
Cla.6476/2013.Adj7907/13

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
SA

Junta de 
Govern Local

20/09/2013 Ratificar el Decret  7907/2013, relatiu a l'adjudicació.

131/2013

Subhasta electrònica del subministrament d'energia 
elèctrica amb destinació a punts de consum amb 
potencia contractada superior a 10 kw i 
corresponents a l'enllumenat públic per l'any 2013-
2014.LOT3.D 5227/2013.(JGL7/06/2013) 
Cla.6476/2013.Adj7907/13

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
SA

Regidor/a 22/11/2013

Reduir la previsió fixada per l’any 2013-2014 import de 
255.882,50 € per retard en la data d'inici (abril) va ser (juliol). 
Aprovar una disminució import 454.243,14€. Assignar a UTE 
adjudicatària de la conservació de l'enllumenat a partir 
1/11/2013.

110/2013

Subminitrament d'energètica elèctrica amb destinació 
als punts de consum, d'enllumenat públic de 
Sabadell, amb potencia contractada superior a 10 
Kw. Decret. 3231/2013 de l'1/04/2013  fins al 
31/05/2013.

ENDESA ENERGIA SA 
UNIPERSONAL

Tinent/a 
d'Alcalde

22/11/2013

Aprovar la liquidació del contracte d’enllumenat públic de 
l’Ajuntament de Sabadell, per un import total de 713.770,40€ 
(IVA inclòs), que suposa un saldo a favor d'ENDESA 
ENERGIA SAU de 420.000,00€.( Decret 11554/2013)



110/2013

Subminitrament d'energètica elèctrica amb destinació 
als punts de consum, d'enllumenat públic de 
Sabadell, amb potencia contractada superior a 10 
Kw. Decret. 3231/2013 de l'1/04/2013  fins al 
31/05/2013.

ENDESA ENERGIA SA 
UNIPERSONAL

Regidor/a 31/05/2013
Prorrogar de mutu acord i per un període d'un mes més, amb 
efectes des de l' 1 fins al 30 de juny de 2013. Decret. 
5.815/2013.(Import 146.885,28 €)

110/2013

Subminitrament d'energètica elèctrica amb destinació 
als punts de consum, d'enllumenat públic de 
Sabadell, amb potencia contractada superior a 10 
Kw. Decret. 3231/2013 de l'1/04/2013  fins al 
31/05/2013.

ENDESA ENERGIA SA 
UNIPERSONAL

Junta de 
Govern Local

12/07/2013 Ratificar el  Decret anterior núm 5815/2013

110/2013

Subminitrament d'energètica elèctrica amb destinació 
als punts de consum, d'enllumenat públic de 
Sabadell, amb potencia contractada superior a 10 
Kw. Decret. 3231/2013 de l'1/04/2013  fins al 
31/05/2013.

ENDESA ENERGIA SA 
UNIPERSONAL

Junta de 
Govern Local

07/06/2013
Ratificar el  Decret. 3231/2013 relatiu a l'aprovació de 
l'expedient i adjudicació.

100/2013

Gestió dels residus de runa, fusta, poda i pneumàtics 
fora d'ús (PFU) no acceptats pel sistema integrat de 
gestió de pneumàtics usats (SIGNUS) procedents 
dels Punts Blaus de Sabadell. LOT 1. 
Decret.3615/2013. Class. 7314/2013. Adj. 8563/2013

PUIGFEL SA
Tinent/a 
d'Alcalde

17/12/2013
Aprovar la regularització del pressupost d'adjudicació lot 1 
(runa),  per un import total de 4.158,00 €. Es redueix respecte 
l'import inicial d'adjudicació en 13.048,73 €

98/2013

Servei de reposició i reparació i manteniments de 
ferms, xarxa de clavegueram de les vies públiques de 
la ciutat de Sabadell. Decret. 3180/2013. Class. 
4192/2013. Adj.4661/2013

TRANSPORTS I 
EXCAVACIONS 
RIBERA SA

Tinent/a 
d'Alcalde

31/12/2013

Aprovar la certificació final i la liquidació del contracte per un 
import total de 65.225,27€ (IVA inclòs del 21%), correspon a 
un increment inferior del 8,7096% de l'import adj, resultant un 
saldo favorable a l'empresa, de 5.225,27€ (IVA inclòs 21%)

76/2013
Manteniment i conservació correctiva de la 
senyalització de trànsit de la ciutat de Sabadell. 
Decret. 3224/2013. Class. 3645/2013. Adj. 4363/2013

SEÑAL TRAFIC SL
Tinent/a 
d'Alcalde

31/12/2013
Aprovar la liquidació del contracte per un import total de 
76.065,04€, resultant un saldo favorable al contractista de 
3.466,24€.(IVA inclòs).

76/2013
Manteniment i conservació correctiva de la 
senyalització de trànsit de la ciutat de Sabadell. 
Decret. 3224/2013. Class. 3645/2013. Adj. 4363/2013

SEÑAL TRAFIC SL
Tinent/a 
d'Alcalde

19/09/2013
Prorrogar de mutu acord i per un període de dos mesos, amb 
efectes des del 20 /09/2013  fins al 20/11/2013, per un import 
de 24.200,00 euros (IVA inclòs del 21%),

63/2013

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 2013-2014. LOT 5. Cl.2459/2013. 
Adj.3036/13

UNION FENOSA 
COMERCIAL SL

Junta de 
Govern Local

26/04/2013 Ratificar el Decret núm. 3036/2013 relatiu a l'adjudicació

63/2013

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 2013-2014. LOT 5. Cl.2459/2013. 
Adj.3036/13

UNION FENOSA 
COMERCIAL SL

Regidor/a 02/12/2013

Aprovar la subrogació per escissió dels LOTS  5, adjudicat  a 
l'empresa UNION FENOSA COMERCIAL, SL, que a partir de 
l'1 de juny de 2013 seran prestats per l'empresa successora, 
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA



62/2013

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 2013-2014. LOT 4. Cl. 2459/13.  
Adj.3036/13

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
SA

Regidor/a 02/12/2013

Aprovar la subrogació per escissió dels LOTS 4, adjudicat a 
l'empresa UNION FENOSA COMERCIAL, SL, que a partir de 
l'1 de juny de 2013 seran prestats per l'empresa successora, 
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA

62/2013

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 2013-2014. LOT 4. Cl. 2459/13.  
Adj.3036/13

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
SA

Junta de 
Govern Local

26/04/2013 Ratificar el Decret núm. 3036/2013 relatiu a l'adjudicació.

61/2013

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 2013-2014. LOT 3.Cl. 2459/2013. 
Adj.3036/13

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
SA

Junta de 
Govern Local

26/04/2013 Ratificar el Decret núm. 3036/2013 relatiu a l'adjudicació

61/2013

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 2013-2014. LOT 3.Cl. 2459/2013. 
Adj.3036/13

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
SA

Regidor/a 02/12/2013

Aprovar la subrogació per escissió dels LOTS 3, adjudicat a 
l'empresa UNION FENOSA COMERCIAL, SL, que a partir de 
l'1 de juny de 2013 seran prestats per l'empresa successora, 
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA

61/2013

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 2013-2014. LOT 3.Cl. 2459/2013. 
Adj.3036/13

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
SA

Regidor/a 20/11/2013

Aprovar la reducció de la previsió màxima fixada en el LOT 3, 
que suposa una disminució d'aquesta previsió en 425.000,00 
€, pel retard entre la data prevista per l'inici i la que finalment 
va ser, com a conseqüència del traspàs .

235/2012
Neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram de la 
ciutat de Sabadell. Decret. 11977/2012. Class. 
2063/2013. Adju. 2409/2013.

FOMENTO DE 
CONTRUCC Y 
CONTRATAS S A

Tinent/a 
d'Alcalde

25/09/2013
Prorrogar de mutu acord i per un període de tres mesos, amb 
efectes des de l'1 /10/2013 fins al 31/12/2013, per un import 
de 10.000,00 euros (IVA inclòs del 10%),

209/2012
Serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de 
Sabadell i els seus organismes autònoms.Lot.2. 
Adj.11617/2012.

TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA S 
A U

Regidor/a 31/12/2013
Aprovar l'ampliació pressupostària fixada inicialment pel Lot 2. 
Cost real  final 109.990,86€, amb un saldo favorable al 
contractista de 23.029,48€

209/2012
Serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de 
Sabadell i els seus organismes autònoms.Lot.2. 
Adj.11617/2012.

TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA S 
A U

Junta de 
Govern Local

01/02/2013 Ratificar el Decret 11.617/2012 d'adjudicació.

209/2012
Serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de 
Sabadell i els seus organismes autònoms.Lot.2. 
Adj.11617/2012.

TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA S 
A U

Regidor/a 22/03/2013
Aprovar la pròrroga del contracte, per un període de dos 
mesos, amb efectes des de l'1 /04/2013 fins al  31 /05/ 2013. 
(24.320,46 €. IVA inclòs)

209/2012
Serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de 
Sabadell i els seus organismes autònoms.Lot.2. 
Adj.11617/2012.

TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA S 
A U

Junta de 
Govern Local

19/04/2013 Ratificar el Decret anterior núm. 2883/2013

209/2012
Serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de 
Sabadell i els seus organismes autònoms.Lot.2. 
Adj.11617/2012.

TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA S 
A U

Regidor/a 30/05/2013
Aprovar la pròrroga del contracte, per un període d'un mes, 
amb efectes des de l'1 fins al  30/06/ 2013. (Import:14.000,00 
€. IVA inclòs)



209/2012
Serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de 
Sabadell i els seus organismes autònoms.Lot.2. 
Adj.11617/2012.

TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA S 
A U

Junta de 
Govern Local

12/07/2013 Ratificar el  Decret anterior núm 5418/2013

208/2012
Serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de 
Sabadell i els seus organismes autònoms.Lot 1. 
Adj.11617/2012

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SA

Junta de 
Govern Local

12/07/2013 Ratificar el  Decret anterior núm 5418/2013

208/2012
Serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de 
Sabadell i els seus organismes autònoms.Lot 1. 
Adj.11617/2012

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SA

Regidor/a 30/05/2013
Aprovar la pròrroga del contracte, per un període d'un mes, 
amb efectes des de l'1 fins al  30/06/ 2013. (Import: 80.000,00 
€. IVA inclòs)

208/2012
Serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de 
Sabadell i els seus organismes autònoms.Lot 1. 
Adj.11617/2012

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SA

Junta de 
Govern Local

19/04/2013 Ratificar el Decret anterior núm. 2883/2013

208/2012
Serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de 
Sabadell i els seus organismes autònoms.Lot 1. 
Adj.11617/2012

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SA

Regidor/a 22/03/2013
Aprovar la pròrroga del contracte, per un període de dos 
mesos, amb efectes des de l'1/04/2013 fins al  31 /05/ 2013. 
(155.385,52 €. IVA inclòs)

208/2012
Serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de 
Sabadell i els seus organismes autònoms.Lot 1. 
Adj.11617/2012

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SA

Junta de 
Govern Local

01/02/2013 Ratificar el Decret 11617/2012 d'adjudicació.

208/2012
Serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de 
Sabadell i els seus organismes autònoms.Lot 1. 
Adj.11617/2012

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SA

Regidor/a 31/12/2013
Aprovar l'ampliació pressupostària fixada inicialment pel Lot 1. 
Cost real  final 620.969,01€, amb un saldo favorable al 
contractista de 74.812,46€

120/2012

Recollida de residus a través de les centrals i xarxes 
pneumàtica de l’Eix Macià i Can Llong. Decret. 
6173/2012,  ratificat en Junta de Govern Local  de 
20/07/2012.

ENVAC IBERIA SA
Junta de 
Govern Local

18/10/2013
Prorrogar de mutu acord i per un període de dos mesos el 
contracte amb efectes des de l'1/ 11/2013 fins el 31/12/ 2013, 
per un import de 15.378,30 euros (IVA inclòs del 10%).

108/2012
Recollida parcial de mobles i estris vells 
Class.6959/2013

CIPO SCCL
Junta de 
Govern Local

26/07/2013

Prorrogar de mutu acord i per un període d'un any, amb 
efectes des de l'1 /08/2013 fins el 31/07/2014, la qual cosa 
suposa un increment del preu del contracte de 621,51 euros 
(IVA inclòs del 10%: 48.483,82€)

108/2012
Recollida parcial de mobles i estris vells 
Class.6959/2013

CIPO SCCL
Tinent/a 
d'Alcalde

31/12/2013
Aprovar la despesa de 475,54€ que ha comportat l'increment 
de l'IVA del 8% al 10% pels mesos de gener a juny de 2013.

102/2012
Serveis de neteja de l'Espai Públic, recollida i trasllat 
dels residus sòlids urbans i deixalleries del municipi 
de Sabadell . Decret. 4688/2012

SERVEIS MEDI 
AMBIENT S A

Junta de 
Govern Local

20/12/2013 Ratificar el decret anterior 11801/2013.

102/2012
Serveis de neteja de l'Espai Públic, recollida i trasllat 
dels residus sòlids urbans i deixalleries del municipi 
de Sabadell . Decret. 4688/2012

SERVEIS MEDI 
AMBIENT S A

Regidor/a 28/11/2013

Aprovar la liquidació del pressupost d'explotació pels mesos 
de juny i juliol del 2012 corresponent a la durada del contracte  
en concepte de neteja viaria per un import de 26.503,74€ a 
favor de l'empresa concessionària.(Cost del servei 
1.388.503,74€

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

Junta de 
Govern Local

20/12/2013
Aprovar un nou reajustament pressupostari de la despesa 
compromesa per fer front als costos del consum energètic a 
partir de novembre. Import 1.012.104,10€.

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

Junta de 
Govern Local

07/06/2013 Ratificar el  Decret anterior núm. 3137/2013

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

Regidor/a 25/03/2013
Aprovar l'inici d'expedient sancionador per incompliment 
contractual per tal de determinar si escau el grau 
d'incompliment del contractista en l'execució del contracte



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 04/06/2013
Autoritzar l'inici de les prestacions P1 i P4 el dia 1/11/2013, en 
lloc de l1/04/2013

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

Regidor/a 25/03/2013

Denegar la sol·licitud presentada per l'empresa (UTE ESE 
SABADELL) de posposar l'entrada en vigor de les prestacions 
recollides en la P1, així com les inversions previstes en la P4. 
Prevista per l'1/04/2013 fins a l'1/12/2013.

76/2012

Retirada, trasllat i alienació per el seu 
desballestament de vehicles abandonats a la via 
pública. Decret 2257/2012. Class. 6276/2012. Adj. 
7731/2012

FERIMET SL
Tinent/a 
d'Alcalde

31/07/2013
Prorrogar de mutu acord per un periode d'un any amb efectes 
des del 10 /08/2013 fins al 09/08/2014

76/2012

Retirada, trasllat i alienació per el seu 
desballestament de vehicles abandonats a la via 
pública. Decret 2257/2012. Class. 6276/2012. Adj. 
7731/2012

FERIMET SL
Tinent/a 
d'Alcalde

03/12/2013

Aprovar la regularització de despesa del contracte per un 
import de 304,26 que no suposa un increment de preu, ja que 
no ha estat possible imputar la despesa  a càrrec del romanent 
del 2012.

357/2011

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 10

ENDESA ENERGIA SA 
UNIPERSONAL

Regidor/a 24/12/2013
Aprovar l'ampliació de la previsió màxima fixada en el (LOT4 
SUBLOT 10), Import de l'increment 11.000,00 €. Import final 
99.244,19€.

357/2011

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 10

ENDESA ENERGIA SA 
UNIPERSONAL

Junta de 
Govern Local

20/09/2013 Ratificar el Decret anterior núm. 8071/2013

357/2011

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 10

ENDESA ENERGIA SA 
UNIPERSONAL

Regidor/a 30/07/2013
Aprovar l'increment de la previsió màxima fixada per l'any 
2013 en el contracte per import de  17.908,75 €. (Resultant un 
import total de 88.244,19 €)

356/2011

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 9.

ENDESA ENERGIA SA 
UNIPERSONAL

Regidor/a 30/07/2013
Aprovar l'increment de la previsió màxima fixada per l'any 
2013 en el contracte per import de 105.830,37 €. (Resultant un 
import total de 734.267,61€.)

356/2011

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 9.

ENDESA ENERGIA SA 
UNIPERSONAL

Junta de 
Govern Local

20/09/2013 Ratificar el Decret anterior núm. 8071/2013



356/2011

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 9.

ENDESA ENERGIA SA 
UNIPERSONAL

Regidor/a 24/12/2013
Aprovar l'ampliació de la previsió màxima fixada en el (LOT4 
SUBLOT 9). Import de l'increment 82.000,00 €. Import final 
732.714,81€.

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 
UNIPERSONAL

Regidor/a 24/12/2013
Aprovar l'ampliació de la previsió màxima fixada en el (LOT4 
SUBLOT 7). Import de l'increment 122.000,00 €. Import total 
1.092.959,62€.

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 
UNIPERSONAL

Junta de 
Govern Local

14/09/2013 Ratificar el Decret anterior núm. 8071/2013

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 
UNIPERSONAL

Regidor/a 30/07/2013
Aprovar l'increment de la previsió màxima fixada per l'any 
2013 en el contracte per import de 197.564,09 €. (Resultant un 
import total de 970.959,62€.)

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 
UNIPERSONAL

Regidor/a 30/07/2013
Aprovar l'increment de la previsió màxima fixada per l'any 
2013 en el contracte per import de 157.251,87 €. (Resultant un 
import total de 1.077.225,55 €.)

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 
UNIPERSONAL

Junta de 
Govern Local

20/09/2013 Ratificar el Decret anterior núm. 8071/2013

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 
UNIPERSONAL

Regidor/a 24/12/2013
Aprovar l'ampliació de la previsió màxima fixada en el (LOT4 
SUBLOT 8). Import de l'increment 135.000,00 €. Import final 
1.212.225,55€.

245/2011

Acord marc del serveis de manteniment correctiu dels 
elements de vidreria existents als equipaments 
municipals. Class. 8376/2011. Adjudicat JGL 
28/10/2011

VIDRIOS ALGRI SL
Junta de 
Govern Local

25/10/2013
Aprovar de mutu acord la pròrroga del contracte per un 
període de dos anys, amb efectes des de l'1 /11/2013 fins al 
31/10/2015, per un import de 65.000,00€

245/2011

Acord marc del serveis de manteniment correctiu dels 
elements de vidreria existents als equipaments 
municipals. Class. 8376/2011. Adjudicat JGL 
28/10/2011

VIDRIOS ALGRI SL Regidor/a 21/01/2013
Aprovar la retenció de crèdit per import de 25.000 €. Per fer 
front a la despesa que resulti dels contractes que es 
formalitzin durant el primer semestre de 2013.



245/2011

Acord marc del serveis de manteniment correctiu dels 
elements de vidreria existents als equipaments 
municipals. Class. 8376/2011. Adjudicat JGL 
28/10/2011

VIDRIOS ALGRI SL
Junta de 
Govern Local

01/03/2013 Ratificar el Decret anterior núm 1008/2013.

224/2011

Manteniment i conservació de les instal·lacions 
d'enllumenat públic de propietat municipal a Sabadell 
.Class per Decret. 10471/2011. Adjudicat JGL 
30/12/2011.

ALUMBRADOS 
VIARIOS S A

Junta de 
Govern Local

20/12/2013

Aprovar la liquidació del contracte per un import total de 
511.137,26 €, IVA inclòs, resultant un saldo favorable al 
contractista, d'import 45.110,52 €, IVA inclòs. Increment 
9,68%.

118/2011

Acord marc del serveis de manteniment correctiu dels 
elements de vidreria existents als equipaments 
municipals. Class. 8376/2011. Adjudicat JGL 
28/10/2011.

VARMA ALUMINIS 
SCP

Junta de 
Govern Local

25/10/2013
Aprovar de mutu acord la pròrroga del contracte per un 
període de dos anys, amb efectes des de l'1 /11/2013 fins al 
31/10/2015, per un import de 65.000,00€

118/2011

Acord marc del serveis de manteniment correctiu dels 
elements de vidreria existents als equipaments 
municipals. Class. 8376/2011. Adjudicat JGL 
28/10/2011.

VARMA ALUMINIS 
SCP

Junta de 
Govern Local

01/03/2013 Ratificar el decret anterior núm 1008/2013

118/2011

Acord marc del serveis de manteniment correctiu dels 
elements de vidreria existents als equipaments 
municipals. Class. 8376/2011. Adjudicat JGL 
28/10/2011.

VARMA ALUMINIS 
SCP

Regidor/a 21/01/2013
Aprovar la retenció de crèdit per import de 25.000 €. Per fer 
front a la despesa que resulti dels contractes que es 
formalitzin durant el primer semestre de 2013.

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

BANCO SANTANDER  
SA

Tinent/a 
d'Alcalde

31/12/2013
Aprovar la despesa de 2.462,88€  per l'any 2013 que ha 
comportat l'increment de l'IVA del 18% al 21%.

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 SL

Junta de 
Govern Local

20/12/2013

Aprovar l'actualització de preus del contracte amb efectes del 
19 /07/2013 fins al 18/07/2014,amb un coeficient (1,017), que 
suposa un increment del preu del contracte de 1.735,44€ (IVA 
inclòs 21%), resultant un nou preu de 207.235,49€ (IVA inclòs 
)

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 02/04/2013
Aprovar la liquidació del cànon relatiu a l'any  2012, derivat de  
la concessió administrativa de l'explotació de l'aparcament  
subterrani  MERCAT CENTRAL, per import de 7.296,64-€

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 02/04/2013

Aprovar la liquidació del cànon del 2n semestre del 2012, 
derivat de  la concessió administrativa de l'explotació de 
l'aparcament subterrani de la PLAÇA DOCTOR ROBERT,  per 
import de 36.271,50€

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 25/11/2013

Aprovar la liquidació del cànon del 1r semestre del 2013, 
derivat de  la concessió administrativa de l'explotació de 
l'aparcament subterrani de la PLAÇA DOCTOR ROBERT, per 
import de 37.504,74€.

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

19/04/2013
Aprovar el pressupost provisional de despesa per a l'any 2013, 
per import de 786.617,96€. (Pagament a compte de 
550.632,57€)

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

19/04/2013
Aprovar la reordenació de places d'estacionament, per les 
obres de prolongació del FGC, del carrer de Pi Maragall. 
Comporta la recuperació de 61 i eliminació de 52 places.

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

03/05/2013

Aprovar la liquidació del cinquè i últim pagament corresponent 
a l'anualitat del 2012 en concepte de les inversions realitzades 
per a la renovació de la senyalització i parquímetres per un 
import de 26.134,66 €. Cost definitiu inversió 158.213,11€.



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

31/10/2013

Aprovar la liquidació dels resultats de l'explotació de la 
concessionària corresponent a l'exercici 2011 que determina 
un ingrès net per l'Ajuntament de 1.293.539,80 € despesa 
d'explotació de 741.081,70 € aprovant-se un pagament final 
de 64.789,78€.

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

Tinent/a 
d'Alcalde

31/12/2013
Aprovar el segon pagament de 9.757,78€ a favor de l'empresa 
corresponent  a l'anualitat del 2013 en concepte d'inversions 
efectuades al 2012.

130/2002
Concessió administrativa del servei de recollida de 
residus municipals i neteja viària

SERVEIS MEDI 
AMBIENT S A

Junta de 
Govern Local

20/12/2013 Ratificar el decret núm. 11800/2013.

130/2002
Concessió administrativa del servei de recollida de 
residus municipals i neteja viària

SERVEIS MEDI 
AMBIENT S A

Regidor/a 28/11/2013

Aprovar la liquidació del pressupost d'explotació per l'exercici 
de gener a maig 2012, data de finalització de la concessió del 
servei de (neteja) per un import de 264.963,48€ a favor de 
l'empresa concessionària.(Cost del servei: 3.582.869,36 €.)

130/2002
Concessió administrativa del servei de recollida de 
residus municipals i neteja viària

SERVEIS MEDI 
AMBIENT S A

Junta de 
Govern Local

15/03/2013

Aprovar la liquidació del pressupost d'explotació per l'exercici 
2011, del servei de recollida de residus municipals.(Fracció 
resta i recollida selectiva) Import de fracció: 41.384,25€, 
recollida selectiva: 487.726,44€. Cost del servei 8.938.901,60 
€

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

31/12/2013
Aprovar el darrer pagament de 147.769,00€ a favor de 
l'empresa corresponent a la part pendent de la liquidació del 
pressupost d'explotació de l'exercici 2011

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

20/12/2013

Aprovar el pagament parcial de la liquidació del pressupost 
d'explotació de l'exercici 2012,  per import de 184.514,42€, 
que junt amb l'anterior pagament realitzat fa un total de 
2.039.014,42€, resta pendent un import de 667.926,76€.

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

15/03/2013 Ratificar el Decret anterior 12006/2012

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

14/06/2013

Aprovar el pressupost provisional d'explotació per l'any 2013 
per un import de 4.643.139,37.Modificar el percentatge de la 
retribució anticipada a favor de la  concessionària i que per a 
2013 és el 38,34 %.

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

14/06/2013
Aprovar la liquidació del pressupost d'explotació del servei 
referida a l'exercici 2012 (4.276.433,21-€).Quantitat pendent 
de liquidar a favor de la TUS SCCL 2.706.941,18.-€.

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

14/06/2013

Aprovar la despesa en concepte de subvencions de capital a 
la concessionària del servei de transport urbà, per les 
inversions realitzades en el marc del Contracte-programa (pla 
d'Inversions) 2001-2009, i el Pla de Serveis 2009-
2012.Import.880.000,00€

182/2000 Transport urbà de Sabadell TUS S COOP LTDA Ple 12/03/2013
Aprovar la proposta d'actualització de les tarifes del transport 
col·lectiu urbà de Sabadell per a l'exercici del 2013.

175/2013
Remodelació i pavimentació amb gespa artificial del 
camp de futbol de Torre Romeu. Class. 9437/2013

XAVIER ALSINA SA 
CONSTRUCTOR

Junta de 
Govern Local

18/10/2013
Aprovar la modificació dels acords de la Junta de Govern 
Local del dia 26 de juliol de 2013, respecte a deixar sense 
efecte el finançament plurianual previst per al pressupost 2014



174/2013
Remodelació i pavimentació amb gespa artificial del 
camp de futbol de La Roureda. Class.9440/2013

GRUPMAS 
CONSTRUCTORS 
SLU

Junta de 
Govern Local

18/10/2013
Aprovar la modificació dels acords de la Junta de Govern 
Local del dia 26 de juliol de 2013, respecte a deixar sense 
efecte el finançament plurianual previst per al pressupost 2014

173/2013
Remodelació i pavimentació amb gespa artificial del 
camp de futbol de Can Puiggener. Class. 9439/2013

GRUPMAS 
CONSTRUCTORS 
SLU

Junta de 
Govern Local

18/10/2013
Aprovar la modificació dels acords de la Junta de Govern 
Local del dia 26 de juliol de 2013, respecte a deixar sense 
efecte el finançament plurianual previst per al pressupost 2014

172/2013
Remodelació i pavimentació amb gespa artificial del 
camp de futbol de Can Deu. Class. 9438/2013

XAVIER ALSINA SA 
CONSTRUCTOR

Junta de 
Govern Local

18/10/2013
Aprovar la modificació dels acords de la Junta de Govern 
Local del dia 26 de juliol de 2013, respecte a deixar sense 
efecte el finançament plurianual previst per al pressupost 2014

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

TRANSTEL SA
Tinent/a 
d'Alcalde

31/12/2013
Aprovar la despesa de 930,24€ per l'any 2013 que ha 
comportat l'increment d'IVA  del 18 a 21%.

50/2011
Servei de  gestió integral del servei auxiliar de grua 
municipal

DORNIER SA Regidor/a 23/09/2013
Prorrogar de mutu acord el contracte, per un període d'un any, 
amb efectes des de l'1 /09/ 2013 fins al 31/08/2014, per un 
import de 483.405,94 euros (IVA del 21% inclòs),

50/2011
Servei de  gestió integral del servei auxiliar de grua 
municipal

DORNIER SA
Junta de 
Govern Local

11/10/2013 Ratificar el Decret anterior núm. 9172/2013

50/2011
Servei de  gestió integral del servei auxiliar de grua 
municipal

DORNIER SA
Junta de 
Govern Local

11/01/2013 Ratificar el decret anterior 11965/2012.

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

20/12/2013

Aprovar el pressupost per l'any 2014 dels serveis a prestar per 
import total 18.248.027,87 €. És desglossa en els següents 
conceptes i imports:(Servei de neteja de l'espai públic 
10.279.455,87€ (IVA 10%) Recollida i gestió deixalleries 
7.968.572,00€

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

27/09/2013

Aprovar la despesa pel 3r quadrimestre de l'any 2013, per un 
import total de 6.141.182,98€. Desglossat en els següents 
conceptes i imports: Servei de Neteja 3.750.591,49€, (IVA 
inclòs). Serveis de Recollida 2.390.591,49€, (IVA inclòs)

301/2010
Manteniment del Parc Fuvial del Ripoll y del Rodal de 
Sabadell.

CIPO SCCL
Junta de 
Govern Local

20/12/2013

Aprovar la pròrroga, de mutu acord, del contracte per un 
període de tres mesos, amb efectes des de l'1/01/2014 fins al 
31/03/2014 i per un per un import de 103.463,47€, (IVA inclòs 
21%)

301/2010
Manteniment del Parc Fuvial del Ripoll y del Rodal de 
Sabadell.

CIPO SCCL
Junta de 
Govern Local

27/09/2013
Aprovar la pròrroga, de mutu acord del contracte per un 
període de tres mesos, des de l'1/10/ 2013  fins al 31/12/2013. 
Preu actualitzat de 113.102,35€ .

301/2010
Manteniment del Parc Fuvial del Ripoll y del Rodal de 
Sabadell.

CIPO SCCL
Junta de 
Govern Local

04/10/2013
Aprovar la revisió de preus del contracte, en referència al 
període comprés entre l'l/10/ 2011 fins al 30/09/2012, per un 
import de 12.743,04€.

122/2012
Gestió i execució del servei MediaEstruch. 
Decret.6607/2012. Class.8462/2012. Adj. 9836/2012

TRANSIT PROJECTES 
SL

Tinent/a 
d'Alcalde

09/10/2013
Aprovar la pròrroga del contracte, per un període d'un any amb 
efectes des de26 /10/2013 fins al  25 /10/ 2014. (Import 
26.000,00€. IVA inclòs)

315/2011

Serveis auxiliars de gestió cultural de determinades 
activitats del Servei de Cultura de l'Ajuntament de 
Sabadell 2012-13. Class. 861/2012. Adj.1355/2012, 
ratificat per JGL

MITE LS 
PRODUCCIONS, SL

Junta de 
Govern Local

08/03/2013
Aprovar la pròrroga del contracte de serveis des del 15 
/03/2013 fins al 14/03/2014. Amb una despesa pluriennal per 
un import total de 292.000,00 € .



222/2012
Gestió de l'Espai Jove Can Rull. Decret. 11322/2012. 
Class. 11896/2012. Adj.12038/2012

CENTRE 
INFORMACIO 
SERVEIS A EST CAT

Tinent/a 
d'Alcalde

14/06/2013
Prorrogar el contracte amb efectes d'1/07/2013 fins al 
31/12/2013 per import de 22.238 €. (Exemp d'IVA)

221/2012
Gestió de l'Espai Jove Creu de Barberà. 
Decret.11324/2012. 
Class.11899/20121.Adj.11992/2012.

LUDOTECA 
MARGARIDA BEDOS 
ASSOC EDUC

Tinent/a 
d'Alcalde

14/06/2013
Prorrogar el contracte amb efectes d'1/07/2013 fins al 
31/12/2013 per import de 22.295 €. (Exemp d'IVA)

205/2012

Realització tasques de suport i assessoria jurídica a 
les usuàries del Centre d'Atenció a la Dona . 
Decret.10605/2012. Class.11850/2012. 
Adj.12034/2012.

DONES JURISTES
Tinent/a 
d'Alcalde

14/06/2013
Prorrogar el contracte amb efectes d'1/07/2013 fins al 
31/12/2013 per import de 11.616 €. (IVA inclòs)

204/2012
Suport en l'atenció psicològica a realitzar al Centre 
d'Atenció a la Dona. Decret. 10598/2012. Class. 
11745/2012. Adj.11991/2012.

ASSISTENCIA I 
GESTIO INTEGRAL 
FUNDACIO PRIVADA 
CATA

Tinent/a 
d'Alcalde

14/06/2013
Prorrogar el contracte amb efectes d'1/07/2013 fins al 
31/12/2013 per import de 29.826 €. (Exemp d'IVA)

203/2012

Realització tasques de suport en l'atenció infantil i 
familiar a realitzar al Centre d'Atenció a la Dona. 
Decret 10523/2012. Class.11753/2012. 
Adj.12033/2012.

SERVEIS INTEGRALS 
DE BENESTAR SL

Tinent/a 
d'Alcalde

14/06/2013
Prorrogar el contracte amb efectes d'1/07/2013 fins al 
31/12/2013 per import de 23.995,60 €. (IVA inclòs)

34/2012
Coordinació del Pla Educatiu d'Entorn de Sabadell. 
Decret.1502/2012. Class. 2269/2012..Adj. 3286/2012

SERVEIS A LES 
PERSONES ENCIS 
SCCL

Regidor/a 17/05/2013
Tornar la garantia o fiança definitiva contituïda per import dede 
1.042,74€

127/2012
Gestió del bar del Poliesportiu Municipal de Can 
Marcet. Decret.4806/2012. Class.5397/2012. Adj. 
6725/2012

GONZALEZ 
NAVARRO ROSA 
MARIA

Tinent/a 
d'Alcalde

20/05/2013
Prorrogar el contracte de juny a setembre 2013, i aprovar el 
cànon fix per import de 506,00€

87/2012
Gestió del bar del Poliesportiu de Ca n'Oriac. Decret. 
2690/2012. Class. 3992/2012. Adj.4778/2012.

TORRALBA VAZQUEZ 
PEDRO

Tinent/a 
d'Alcalde

20/05/2013
Prorrogar el contracte amb efectes de l'1/06/2013 l fins al 
30/09/2013. i aprovar el cànon fix per import de (506,00€)

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 20/05/2013
Aprovar la liquidació del cànon de 81,63€ que ha d'abonar 
l'entitat VDF corresponent al període comprès entre 30 de 
maig de 2013 i el 30 de maig de 2014

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 20/05/2013
Aprovar la liquidació del cànon de 122,45€, durant el període 
del 7/06/2013 fins al 7/06/2014

45/2012

Mediació a la piscina municipal del Parc del Nord i a 
la piscina de l'equipament esportiu municipal de La 
Bassa. Contracte per preus unitaris. Class. 
3733/2012. Adj. JGL

FUNDACIÓN 
SECRETARIADO 
GITANO

Junta de 
Govern Local

03/05/2013
Prorrogar el contracte de servei amb efectes del 11/06/2013 
fins al 6/09/2013 amb un total de 2.091 hores.

44/2012

Servei de vigilància, prevenció, salvament i 
socorrisme al Parc Recreatiu de La Bassa i a les 
piscines municipals.Contracte per preus 
unitaris.Class. 3825/2012

SAGE SPORT SL
Junta de 
Govern Local

26/04/2013
Aprovar la pròrroga del contracte per la temporada de 2013. 
Import 154,015,83€  IVA inclòs

28/2012
Gestió del servei de bar i restaurant de la Bassa. en 
temporada d'estiu. Class. 2957/2012 . Adj. JGL.

BONDAYBAR SL
Junta de 
Govern Local

26/04/2013

Aprovar els estats financers relatius a la gestió del servei pel 
període del 20 de juny de 2012 al 2 de setembre de 2012, i 
que dóna un benefici net de 6.902,87€. Aprovar l'import del 
cànon variable en 2.070,86€, equivalent el 30% del benefici 
net.



28/2012
Gestió del servei de bar i restaurant de la Bassa. en 
temporada d'estiu. Class. 2957/2012 . Adj. JGL.

BONDAYBAR SL
Junta de 
Govern Local

26/04/2013

Prorrogar el contracte per a la gestió del servei de bar-
restaurant de l'equipament esportiu municipal de "La Bassa" 
fins el 2 de maig de 2014. També s'aprova el cànon fix de 
l'esmentat contracte per import de 3.571,40€.

7/2011

Instal·lació esportiva municipal del Complex Esportiu 
Gràcia així com els bars ubicats en aquesta 
instal·lació. Decret.376/2011. Class.1366/2011. 
Adj.2592/2011.

CLUB ESPORTIU OAR 
GRÀCIA SABADELL

Regidor/a 09/04/2013
Aprovar la liquidació del cànon  de 125,22€, corresponent al 
període comprès entre el 29/03/2013 al 28/03/2014.

51/2011
Servei integral de control de plagues. Class. 
3566/2011.

RADAN 
DESINFECCIONES 
TECNICAS SL

Junta de 
Govern Local

03/05/2013
Aprovar la pròrroga del contracte de serveis per un període de 
1 any des de el dia 10 de maig de 2013 fins al 09 de maig de 
2014. Import total de 22.509,28€ (IVA inclòs)

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

CLECE  SA
Junta de 
Govern Local

29/11/2013 Aprovar el deslliurament per un import de 157.082,00€

103/2012
Servei d'Àpats a domicili dels serveis socials de 
l'Ajuntament de Sabadell. Class. 6848/2012

GUSTAURIA SCCL
Junta de 
Govern Local

05/07/2013
Aprovar la pròrroga de la vigència del contracte per un període 
d'un any, de l'1/08/2013 fins al 31/07/ 2014,  per un import total 
de 163.473,00 €, IVA inclòs

299/2009
Serveis de transport adaptat dels serveis socials de 
l'Ajuntament de Sabadell (preus unitataris).

EMPRESA 
AUTOCARES CER SA

Junta de 
Govern Local

29/11/2013
Aprovar la liquidació de l'any 2013 (Gener a Octubre) de la 
darrera pròrroga per un import total de 747.949,45 €, i 
l'aprovació d'una AD de 64.300 €.

117/2008

Serveis d'atenció domiciliària dels Serveis Socials 
(ajut a la llar ordinari: 18,99.-€/h; ajut a la llar en 
festius o nocturn: 21,94.-€/h, i auxiliar de la llar 16.-
€/h)

UTE SERGESA 
HOGAR SA PROXIMS 
SERVEIS A DOMICILI 
E-I SL

Junta de 
Govern Local

01/02/2013 Ratificar el decret anterior núm 11736/2012

215/2013

Gestió d'una pista de gel a Sabadell per Nadal. No 
s'estableix tipus de licitació predeterminat. Els preus 
privats a cobrar al públic per l'ús de la pista de gel, 
amb un màxim de 6 €  / l'mitja hora ( IVA inclòs). 
Class 11272/2013. Adj.11408/2013

N-ICE SKATING SLU
Junta de 
Govern Local

29/11/2013 Ratificar el Decret. 11408/2013, relatiu a l'adjudicació

200/2012
Impressió de la Revista Municipal Sabadell a Prop - 
2013. Decret.10066/2012. Class.11714/2012. Adj. 
284/2013

MCCGRAPHICS SDAD 
COOP

Tinent/a 
d'Alcalde

20/11/2013 Prorrogar el termini del contracte fins al 31/12/2014

251/2013
Adquisició d'una plataforma de gestió electrònica dels 
documents comptables integrada amb el sistema 
municipal. Class.11431/2013. Adj.11799/2013

SAGE AYTOS SLU
Junta de 
Govern Local

20/12/2013 Ratificar el Decret.11799/2013, relatiu a l'adjudicació

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

INSTITUTO DE 
GESTION SANITARIA  
SA

Junta de 
Govern Local

20/12/2013 Ratificar el Decret d'adjudicació núm. 12272/2013

187/2012
Adquisició, de 12 equips multifuncionals, 1 
multifuncional digital làser en color i 2 multifuncionals 
digitals làser d'alt rendiment. Class.11809/2012.

EQUIPS D OFICINA 
SALVANS SL

Tinent/a 
d'Alcalde

16/12/2013
Aprovar un deslliurament de 10.124,70 € per per alliberar el 
saldo restant de l’import d’adjudicació del contracte 
d'arrendament i manteniment d'equips multifuncionals.

220/2012
Gestió i explotació del servei de promoció de música 
moderna. Decret. 11307/2012. Class. 11852/2012. 
Adj.11985/2012

INICIATIVES I 
PROGRAMES SL

Tinent/a 
d'Alcalde

18/12/2013
Aprovar la pròrroga del contracte per període d'un any des de 
01/01/2014 fins al 31/12/2014, per un import total de 30.000€ 
(IVA inclòs)

206/2009 Gestió de l'Alberg de Joventut Molí de Sant Oleguer.
ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE 
CASES DE COLÒNIES

Junta de 
Govern Local

24/05/2013
Aprovar els estats financers, els cànons, (Fix 850,17€): 
(Variable 5.100,99€) i l'autorització de les obres de millora en 
l'equipament (import 12.723,95€), corresponents a l'any 2012.



22/2011
Gestió del servei escolar de menjador als centres 
docents adherits a la gestió unificada de Sabadell.

EUREST 
COLECTIVIDADES SL

Junta de 
Govern Local

22/03/2013

Aprovar els estats financers presentats per l'adjudicatari, 
relatius al curs 2011-2012,  el resultat econòmic del període és 
de 129.429,00 € de dèficit. Aprovar el cànon a ingressar de 
8.102,76 € corresponent al 0,5%. (Ingressos totals 
1.620.551,47€)

2/2009 Gestió del Centre Infantil i Familiar Creu Alta.
FUNDACIO PERE 
TARRES

Junta de 
Govern Local

20/12/2013
Aprovar els estats financers presentats per l'empresa relatius 
al curs 2012-2013, amb un resultat econòmic del període de 
8.126,52 € de superàvit

2/2009 Gestió del Centre Infantil i Familiar Creu Alta.
FUNDACIO PERE 
TARRES

Junta de 
Govern Local

26/07/2013
Aprovar la pròrroga del contracte per un període d'un any des 
de l'1/08/2013 fins al 31/07/2014, el pressupost de 521.814,63 
€ i l'aportació prevista municipal de 207.157,06€

2/2009 Gestió del Centre Infantil i Familiar Creu Alta.
FUNDACIO PERE 
TARRES

Ple 03/09/2013 Ratificar l'acord de JGL anterior

2/2009 Gestió del Centre Infantil i Familiar Creu Alta.
FUNDACIO PERE 
TARRES

Junta de 
Govern Local

25/01/2013 Ratificar el  Decret anterior núm. 12061/2012

1/2009 Gestió del Centre Infantil i Familiar Can Puiggener.
GEDI GESTIO I 
DISSENY SCCL

Junta de 
Govern Local

25/01/2013 Ratificar el  Decret anterior núm. 12061/2012

1/2009 Gestió del Centre Infantil i Familiar Can Puiggener.
GEDI GESTIO I 
DISSENY SCCL

Ple 03/09/2013 Ratificar l'acord de JGL anterior

1/2009 Gestió del Centre Infantil i Familiar Can Puiggener.
GEDI GESTIO I 
DISSENY SCCL

Junta de 
Govern Local

26/07/2013
Aprovar la pròrroga del contracte per un període d'un any des 
del 1/08/2013 fins al 31/07/2014, el pressupost de 
366.506,04€ i l'aportació prevista municipal de 207.306,83€

1/2009 Gestió del Centre Infantil i Familiar Can Puiggener.
GEDI GESTIO I 
DISSENY SCCL

Junta de 
Govern Local

20/12/2013
Aprovar els estats financers presentats per l'empresa relatius 
al curs 2012-2013, amb un resultat econòmic del període de 
19.343,38 € de superàvit

1/2008
Gestió del Centre d'Educació Infantil i Familiar Gràcia-
Centre. (Vapor Buxeda Nou)

SERVEIS A LES 
PERSONES ENCIS 
SCCL

Junta de 
Govern Local

20/12/2013
Aprovar els estats financers relatius al curs 2012-2013, amb 
un resultat econòmic del període de 23.248,43 € de superàvit

1/2008
Gestió del Centre d'Educació Infantil i Familiar Gràcia-
Centre. (Vapor Buxeda Nou)

SERVEIS A LES 
PERSONES ENCIS 
SCCL

Junta de 
Govern Local

25/01/2013 Ratificar el  Decret anterior núm. 12061/2012

1/2008
Gestió del Centre d'Educació Infantil i Familiar Gràcia-
Centre. (Vapor Buxeda Nou)

SERVEIS A LES 
PERSONES ENCIS 
SCCL

Junta de 
Govern Local

26/07/2013

Aprovar la pròrroga del contracte per un període d'un any des 
de l'1/08/2013 fins al 31/07/2014, el pressupost de  
574.214,70 € i l'aportació prevista municipal de de 228.035,55 
€ per al Centre d'Educació Infantil i Familiar Vapor Buxeda 
Nou 218.

1/2008
Gestió del Centre d'Educació Infantil i Familiar Gràcia-
Centre. (Vapor Buxeda Nou)

SERVEIS A LES 
PERSONES ENCIS 
SCCL

Ple 03/09/2013 Ratificar l'acord de JGL anterior

37/2007
Aprovar expedient de contractació per l'adjudicació de 
la gestió del Centre d'Educació Infantil i Familiar Can 
Llong-Castellarnau, per un termini màxim de 7 anys.

FUNDACIO PERE 
TARRES

Junta de 
Govern Local

20/12/2013
Aprovar els estats financers relatius al curs 2012-2013, amb 
un resultat econòmic del període de 7.701,26 € de superàvit.

37/2007
Aprovar expedient de contractació per l'adjudicació de 
la gestió del Centre d'Educació Infantil i Familiar Can 
Llong-Castellarnau, per un termini màxim de 7 anys.

FUNDACIO PERE 
TARRES

Ple 03/09/2013 (Proposta). Ratificar l'acord de JGL anterior



37/2007
Aprovar expedient de contractació per l'adjudicació de 
la gestió del Centre d'Educació Infantil i Familiar Can 
Llong-Castellarnau, per un termini màxim de 7 anys.

FUNDACIO PERE 
TARRES

Junta de 
Govern Local

26/07/2013
Aprovar la pròrroga del contracte per un període d'un any des 
de l'1/08/2013 fins al 31/07/2014, el pressupost de 499.328,76 
€ i l'aportació prevista municipal de 198.122,46€

37/2007
Aprovar expedient de contractació per l'adjudicació de 
la gestió del Centre d'Educació Infantil i Familiar Can 
Llong-Castellarnau, per un termini màxim de 7 anys.

FUNDACIO PERE 
TARRES

Junta de 
Govern Local

25/01/2013 Ratificar el  Decret anterior núm. 12061/2012

36/2007
Gestió del Centre d'Educació Infantil i Familiar 
Joaquim Blume. Termini màxim 7 anys.

AGRUPACIO D 
EDUCADORES SCCL 
ENTORN SCCL 
JOAQUIM BL

Junta de 
Govern Local

25/01/2013 Ratificar el  Decret anterior núm. 12061/2012

36/2007
Gestió del Centre d'Educació Infantil i Familiar 
Joaquim Blume. Termini màxim 7 anys.

AGRUPACIO D 
EDUCADORES SCCL 
ENTORN SCCL 
JOAQUIM BL

Junta de 
Govern Local

26/07/2013
Aprovar la pròrroga del contracte per un període d'un any des 
de l'1/08/2013 fins al 31/07/2014, el pressupost de 
509.440,87€ i l'aportació prevista municipal de 209.695,60€

36/2007
Gestió del Centre d'Educació Infantil i Familiar 
Joaquim Blume. Termini màxim 7 anys.

AGRUPACIO D 
EDUCADORES SCCL 
ENTORN SCCL 
JOAQUIM BL

Ple 03/09/2013 Ratificar l'acord de JGL anterior

36/2007
Gestió del Centre d'Educació Infantil i Familiar 
Joaquim Blume. Termini màxim 7 anys.

AGRUPACIO D 
EDUCADORES SCCL 
ENTORN SCCL 
JOAQUIM BL

Junta de 
Govern Local

20/12/2013
Aprovar els estats financers corresponents al curs 2012-2013, 
amb un resultat econòmic del període de 19.928,98 € de 
dèficit.

74/2006
Gestió del Centre d'Educació Infantil i Familiar Andreu 
Castells i del Centre d'Educació i Familiar Arraona

GEDI GESTIO I 
DISSENY SCCL

Junta de 
Govern Local

20/12/2013

Aprovar els estats financers relatius al curs 2012-2013. amb 
un resultat econòmic del període  de 42.126,24 € de superàvit 
en relació al CEIF Arraona, i de 7.334,93 € de dèficit en relació 
al CEIF Andreu Castells

74/2006
Gestió del Centre d'Educació Infantil i Familiar Andreu 
Castells i del Centre d'Educació i Familiar Arraona

GEDI GESTIO I 
DISSENY SCCL

Junta de 
Govern Local

26/07/2013

Aprovar la pròrroga d'un any des de l'1/08/2013 fins al 
31/07/2014, el pressupost de 408.709,30 € per  CEIF Arraona 
i de 331.241.62 € per CEIF Andreu Castells, l'aportació 
prevista municipal de 203.062,04€ per.Arraona i 172.913,99€ 
per A.Castells.

74/2006
Gestió del Centre d'Educació Infantil i Familiar Andreu 
Castells i del Centre d'Educació i Familiar Arraona

GEDI GESTIO I 
DISSENY SCCL

Ple 03/09/2013 Ratificar l'acord de JGL anterior

74/2006
Gestió del Centre d'Educació Infantil i Familiar Andreu 
Castells i del Centre d'Educació i Familiar Arraona

GEDI GESTIO I 
DISSENY SCCL

Junta de 
Govern Local

25/01/2013 Ratificar el  Decret anterior núm. 12061/2012

73/2006
Gestió de l'Escola Bressol Municipal Calvet d'Estrella 
i l'Escola Bressol Municipal Joan Montllor

AGRUPACIO  D 
EDUCADORES SCCL

Junta de 
Govern Local

25/01/2013 Ratificar el  Decret anterior núm. 12061/2012

73/2006
Gestió de l'Escola Bressol Municipal Calvet d'Estrella 
i l'Escola Bressol Municipal Joan Montllor

AGRUPACIO  D 
EDUCADORES SCCL

Junta de 
Govern Local

26/07/2013

Aprovar la pròrroga de l'1/08/2013 fins al 31/07/2014, el 
pressupost de 306.296,90 € per l'EB Calvet d'Estrella i de 
246.919,42 € per a l'EB Joan Montllor, l'aportació municipal de 
179.406,31€ per l'EB Calvet d'Estrella i 147.077,38€ EB Joan 
Montllor

73/2006
Gestió de l'Escola Bressol Municipal Calvet d'Estrella 
i l'Escola Bressol Municipal Joan Montllor

AGRUPACIO  D 
EDUCADORES SCCL

Ple 03/09/2013 Ratificar l'acord de JGL anterior



73/2006
Gestió de l'Escola Bressol Municipal Calvet d'Estrella 
i l'Escola Bressol Municipal Joan Montllor

AGRUPACIO  D 
EDUCADORES SCCL

Junta de 
Govern Local

20/12/2013

Aprovar els estats financers relatius al curs 2012-2013, amb 
un resultat econòmic del període de 1.425,78 € de superàvit 
en relació a l'EB Calvet d'Estrella, i de 8.691,44 € de dèficit en 
relació a l'EB Joan Montllor

72/2006
Gestió de l'Escola Bressol Municipal La Romànica i 
del Centre d'Educació Infantil i Familiar Espronceda

SERVEIS A LES 
PERSONES ENCIS 
SCCL

Junta de 
Govern Local

20/12/2013

Aprovar els estats financers relatius al curs 2012-2013, amb 
un resultat econòmic de 9.849,72 € de superàvit en relació al 
CEIF Espronceda, i de 557,58 € de superàvit en relació a 
l'Escola Bressol La Romànica

72/2006
Gestió de l'Escola Bressol Municipal La Romànica i 
del Centre d'Educació Infantil i Familiar Espronceda

SERVEIS A LES 
PERSONES ENCIS 
SCCL

Junta de 
Govern Local

26/07/2013

Aprovar la pròrroga d'un any des de l'1/08/2013 fins al 
31/07/2014, el pressupost de 472.220,35€ per al 
CEIF.Espronceda i de 266.423,77€ per a l'EB La Romànica, 
l'aportació prevista municipal de 303.605,14€ Espronceda i 
157.320,35€ per EB Romànica

72/2006
Gestió de l'Escola Bressol Municipal La Romànica i 
del Centre d'Educació Infantil i Familiar Espronceda

SERVEIS A LES 
PERSONES ENCIS 
SCCL

Ple 03/09/2013 Ratificar l'acord de JGL anterior

72/2006
Gestió de l'Escola Bressol Municipal La Romànica i 
del Centre d'Educació Infantil i Familiar Espronceda

SERVEIS A LES 
PERSONES ENCIS 
SCCL

Junta de 
Govern Local

25/01/2013 Ratificar el  Decret anterior núm. 12061/2012.

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

Regidor/a 10/12/2013
Aprovar la liquidació del cànon de 120,31€ que ha d'abonar 
l'entitat  UNIO ESPORTIVA SABADELLENCA, corresponent al 
període comprès entre el 30/11/2013 i el 30/11/2014

129/2010

Productes químics per l'equipament esportiu 
municipal "La Bassa" i les piscines municipals del 
Complex esportiu del Sud, del Parc del Nord, 
d'Olimpia, i de Can Marcet"( preus unitaris)

JUAN SUÑE SA
Junta de 
Govern Local

03/05/2013
Aprovar la pròrroga per la temporada d'estiu 2013, del 
03/06/2013 fins al 13/09/2013 ambdós inclosos.

129/2010

Productes químics per l'equipament esportiu 
municipal "La Bassa" i les piscines municipals del 
Complex esportiu del Sud, del Parc del Nord, 
d'Olimpia, i de Can Marcet"( preus unitaris)

JUAN SUÑE SA
Tinent/a 
d'Alcalde

05/12/2013
Aprovar el reintegrament corresponent al contracte de 
subministrament de productes químics de la temporada 2013, 
per import de 2.955,91€.

1047/2000
Concessió administrativa obres i serveis Gimnàs 
Municipal

INICIATIVES PER LA 
GESTIO ESPORTIVA

Junta de 
Govern Local

08/02/2013
Aprovar l'actualització del cànon corresponent a l'exercici 
2012, per import de 5.575,23€..( Aplicació de l'IPC del mes de 
juny 2012 i que resulta el 1,9%.)

1047/2000
Concessió administrativa obres i serveis Gimnàs 
Municipal

INICIATIVES PER LA 
GESTIO ESPORTIVA

Junta de 
Govern Local

27/03/2013

Aprovar  l'actualització de la fiança definitiva constituïda pel 
concessionari  en 7.901,00€, atès que el contracte preveu que 
aquesta garantia es revisarà segons l'IPC cada 5 anys. 
Requerir-lo perquè la complementi amb la quantitat de  
814,90€

1047/2000
Concessió administrativa obres i serveis Gimnàs 
Municipal

INICIATIVES PER LA 
GESTIO ESPORTIVA

Ple 12/03/2013
Aprovar el llistat de preus amb efectes des de l'endemà de la 
seva aprovació (13 /03/2013).

1047/2000
Concessió administrativa obres i serveis Gimnàs 
Municipal

INICIATIVES PER LA 
GESTIO ESPORTIVA

Junta de 
Govern Local

24/05/2013

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 2012, que 
dóna un resultat net de 25.167,04€ en pèrdues.

1047/2000
Concessió administrativa obres i serveis Gimnàs 
Municipal

INICIATIVES PER LA 
GESTIO ESPORTIVA

Ple 03/12/2013
Aprovar el llistat de preus amb efectes des de l'1 de gener de 
2014.



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

08/02/2013
Aprovar l'actualització del cànon corresponent a l'exercici 2012 
i que és de 22.195,87€ com a resultat d'aplicar l'IPC del mes 
de desembre 2012  i que resulta el 2,9%.

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 12/03/2013
Aprovar el llistat de preus amb efectes des de l'endemà de la 
seva aprovació (13 /03/2013).

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

27/03/2013

Aprovar  l'actualització de la fiança definitiva constituïda en 
33.115,77 € atès que el contracte preveu que aquesta garantia 
es revisarà segons l'IPC cada 5 anys. Requerir al 
concessionari perquè la complementi en la quantitat de  
3.065,16 €.

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

27/09/2013
Aprovar els estats financers auditats corresponents a l'exercici 
2012, el cànon variable (8439,44€ ) i l'ingrés per promoció 
esportiva ( 16986,88€ )

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 03/12/2013
Aprovar el llistat de preus amb efectes des de l'1 de gener de 
2014.

40/2013
Prestació del servei de centre de tarda per a infants 
de 3 a 12 anys al barri de Les Termes de Sabadell. 
Decret.1527/2013. Class. 2368/2013. Adj. 2750/2013

LUDOTECA 
MARGARIDA BEDOS 
ASSOC EDUC

Tinent/a 
d'Alcalde

11/12/2013 Aprovar la pròrroga del contracte fins al 30/09/2014

39/2013
Prestació del servei de centre de tarda per a infants 
de 3 a 12 anys al barri de Torre Romeu de Sabadell. 
Decret. 1530/2013. Class. 2369/2013. Adj. 2754/2013

FUNDACIÓ PRIVADA 
IDEA

Tinent/a 
d'Alcalde

13/12/2013 Aprovar la pròrroga del contracte fins al 30/09/2014

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

11/12/2013 Aprovar la pròrroga del contracte fins al 30/09/2014

37/2013

Prestació del servei de centre de tarda per a infants 
de 3 a 12 anys al barri de Can Rull de Sabadell. 
Decret. 1525/2013. Class. 2367/2013. Adj. 
2748/2013.

ASSOCIACIO 
JUVENIL ESQUITX DE 
SABADELL

Tinent/a 
d'Alcalde

11/12/2013 Aprovar la pròrroga del contracte fins al 30/09/2014

36/2013 Punt de Trobada. Class. 2671/2013. Adj.2995/2013
CREU ROJA 
ESPANYOLA

Tinent/a 
d'Alcalde

23/12/2013 Aprovar la pròrroga del contracte  fins al 30/09/2014

36/2013 Punt de Trobada. Class. 2671/2013. Adj.2995/2013
CREU ROJA 
ESPANYOLA

Junta de 
Govern Local

19/04/2013 Ratificar el Decret núm. 2995/2013, relatiu a l'adjudicació

114/2010
Projecte de rehabilitació de la urbanització de la plaça 
de Comtal .

GRUPMAS 
CONSTRUCTORS 
SLU

Regidor/a 17/05/2013
Tornar la garantia o finança definitiva constituïda per import de 
14.234,81€


