
Contracte Objecte Adjudicatari Organ
Data 
Modificacio

Observacions

102/2014
Manteniment i conservació de les places i espais 
verds de la ciutat de Sabadell en el Sector 2. 
Decret. 4477/2014. Adj.5079/2014.

CIPO SCCL
Junta de 
Govern Local

13/06/2014 Ratificar els  Decrets  4477/2014 i  5079/2017.

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

ALUMBRADOS 
VIARIOS S A

Junta de 
Govern Local

30/05/2014
Ratificar el decrets núm. 3612/2014  que aprova 
l'expedient i el núm. 4388/2014 d'adjudicació.

67/2014

Energia elèctrica amb destinació punts de 
consum mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de 
Sabadell i els seus organismes autònoms, amb 
potència contractada superior 10kw, llevat 
d'enllumenat públic.2014-2015. LOT5.D 
2502/2014.Cl.4627/2014.Ad.5530/2014

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADOR
A SA

Junta de 
Govern Local

13/06/2014 Ratificar el Decret núm. 3529/2013.

67/2014

Energia elèctrica amb destinació punts de 
consum mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de 
Sabadell i els seus organismes autònoms, amb 
potència contractada superior 10kw, llevat 
d'enllumenat públic.2014-2015. LOT5.D 
2502/2014.Cl.4627/2014.Ad.5530/2014

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADOR
A SA

Regidor/a 25/04/2014

Aprovar el reajustament per tal d'adequar la despesa 
amb el termini del contracte que té una previsió 
d'inici de juny 2014 en lloc de l'1d'abril inicialment 
previst.

67/2014

Energia elèctrica amb destinació punts de 
consum mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de 
Sabadell i els seus organismes autònoms, amb 
potència contractada superior 10kw, llevat 
d'enllumenat públic.2014-2015. LOT5.D 
2502/2014.Cl.4627/2014.Ad.5530/2014

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADOR
A SA

Junta de 
Govern Local

20/06/2014 Ratificar els decrets 2502/2014 i 5530/2014.

66/2014

Energia elèctrica amb destinació punts de 
consum mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de 
Sabadell i els seus organismes autònoms, amb 
potència contractada superior 10kw, llevat 
d'enllumenat públic.2014-2015. LOT4.D 
2502/2014.Cl.4627/2014.Ad.5530/2014

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADOR
A SA

Junta de 
Govern Local

20/06/2014 Ratificar els decrets 2502/2014 i 5530/2014.

MODIFICACIONS DE CONTRACTES. EXERCICI DE 2014



66/2014

Energia elèctrica amb destinació punts de 
consum mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de 
Sabadell i els seus organismes autònoms, amb 
potència contractada superior 10kw, llevat 
d'enllumenat públic.2014-2015. LOT4.D 
2502/2014.Cl.4627/2014.Ad.5530/2014

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADOR
A SA

Junta de 
Govern Local

13/06/2014 Ratificar el Decret núm. 3529/2013.

66/2014

Energia elèctrica amb destinació punts de 
consum mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de 
Sabadell i els seus organismes autònoms, amb 
potència contractada superior 10kw, llevat 
d'enllumenat públic.2014-2015. LOT4.D 
2502/2014.Cl.4627/2014.Ad.5530/2014

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADOR
A SA

Regidor/a 25/04/2014

Aprovar el reajustament per tal d'adequar la despesa 
amb el termini del contracte que té una previsió 
d'inici de juny 2014 en lloc de l'1d'abril inicialment 
previst.

65/2014

Energia elèctrica amb destinació punts de 
consum mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de 
Sabadell i els seus organismes autònoms, amb 
potència contractada superior 10kw, llevat 
d'enllumenat públic.2014-2015.LOT3.D 
2502/2014.Cl.4627/2014.Ad.5530/2014.

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADOR
A SA

Regidor/a 25/04/2014

Aprovar el reajustament per tal d'adequar la despesa 
amb el termini del contracte que té una previsió 
d'inici de juny 2014 en lloc de l'1d'abril inicialment 
previst.

65/2014

Energia elèctrica amb destinació punts de 
consum mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de 
Sabadell i els seus organismes autònoms, amb 
potència contractada superior 10kw, llevat 
d'enllumenat públic.2014-2015.LOT3.D 
2502/2014.Cl.4627/2014.Ad.5530/2014.

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADOR
A SA

Junta de 
Govern Local

13/06/2014 Ratificar el Decret núm. 3529/2013.

65/2014

Energia elèctrica amb destinació punts de 
consum mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de 
Sabadell i els seus organismes autònoms, amb 
potència contractada superior 10kw, llevat 
d'enllumenat públic.2014-2015.LOT3.D 
2502/2014.Cl.4627/2014.Ad.5530/2014.

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADOR
A SA

Junta de 
Govern Local

20/06/2014 Ratificar els decrets 2502/2014 i 5530/2014.

64/2014

Energia elèctrica amb destinació punts de 
consum mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de 
Sabadell i els seus organismes autònoms, amb 
potència contractada superior 10kw, llevat 
d'enllumenat públic.2014-2015.LOT1.D 
2502/2014.Cl.4627/2014.Ad.5530/2014.

ENDESA ENERGIA 
SA UNIPERSONAL

Junta de 
Govern Local

20/06/2014 Ratificar els decrets 2502/2014 i 5530/2014.

64/2014

Energia elèctrica amb destinació punts de 
consum mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de 
Sabadell i els seus organismes autònoms, amb 
potència contractada superior 10kw, llevat 
d'enllumenat públic.2014-2015.LOT1.D 
2502/2014.Cl.4627/2014.Ad.5530/2014.

ENDESA ENERGIA 
SA UNIPERSONAL

Junta de 
Govern Local

13/06/2014 Ratificar el Decret núm. 3529/2013.

64/2014

Energia elèctrica amb destinació punts de 
consum mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de 
Sabadell i els seus organismes autònoms, amb 
potència contractada superior 10kw, llevat 
d'enllumenat públic.2014-2015.LOT1.D 
2502/2014.Cl.4627/2014.Ad.5530/2014.

ENDESA ENERGIA 
SA UNIPERSONAL

Regidor/a 25/04/2014

Aprovar el reajustament per tal d'adequar la despesa 
amb el termini del contracte que té una previsió 
d'inici de juny 2014 en lloc de l'1d'abril inicialment 
previst.



48/2014

Manteniment preventiu i correctiu de les 
instal·lacions de tractament d'aigua de les 
piscines municipals. Class. 4870/2014. Adj. 
5434/2014

VALLESANA DE 
MANTENIMENTS I 
SERV SL

Junta de 
Govern Local

20/06/2014 Ratificar el Decret. 5434/2014, relatiu a l'adjudicació.

313/2013

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

ENVAC IBERIA SA
Junta de 
Govern Local

28/02/2014
Ratificar el decret núm. 950/2014 que aprova 
l'adjudicació.

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

24/01/2014 Ratificar el Decret anterior núm. 11201/2013

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

COPCISA SA
Junta de 
Govern Local

25/04/2014

Aprovar la modificació tècnica i contractual del 
contracte  que comporta un increment del de  
71.163,45 € (IVA inclòs), que suposa un increment 
del 6,02%, Resultant nou preu de contracte i queda 
establert en 968.570 € (IVA inclòs),

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..Adj79
07/13

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADOR
A SA

Junta de 
Govern Local

24/01/2014 Ratificar el decret anterior núm. 11554/2013

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 
COMERCIALIZADOR
A SA

Junta de 
Govern Local

24/01/2014 Ratificar el decret anterior núm. 11554/2013

130/2013
Gestió del bar-restaurant situat al Centre Cívic de 
la Creu Alta (Cal Balsach) anomenat "El 
Velòdrom". Class. 9199/2013

LA MATRIOSKA 
SCCL

Tinent/a 
d'Alcalde

30/04/2014

Aprovar la llista de productes i preus presentada per 
la Societat Cooperativa Matrioska, SCCL, i les 
quatre categories de preus per les activitats culturals 
no gratuïtes que s'organitzin dins el recinte del bar 
restaurant El Velodrom.

69/2013

Manteniment preventiu i de monitorització remota 
de la instal.lació de climatització de l'edifici Narcís 
Giralt. Decret 2363/2013. Class. 3582/2013. 
Adj.4201/2013

MITSU TECNIC SL
Tinent/a 
d'Alcalde

22/04/2014
Prorrogar el contracte per un període d'un any amb 
efectes de l'1/05/2014 fins al 30/04/2015. Import 
18.997,00€ (IVA inclòs)

65/2013

Manteniment i conservació de les fonts 
ornamentals i d'aigua potable de la ciutat de 
Sabadell . Decret. 1551/2013. Class. 2440/2013. 
Adj. 3019/2013.

COMPANYIA D 
AIGUES DE 
SABADELL S A

Tinent/a 
d'Alcalde

02/01/2014
Prorrogar de mutu acord per un període de nou 
mesos des de l'1 de gener fins al 30 /09/2014. 
(Import. 34.975,73€.  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

24/01/2014 Ratificar el Decret anterior núm. 12200/2013

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 25/04/2014
Prorrogar de mutu acord i per un període de dos 
mesos, amb efectes des de l'1/04/2014 fins al 
31/05/2014. Import total pròrroga 4.010,93€

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

13/06/2014 Ratificar el Decret núm. 3036/2013.

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 
COMERCIALIZADOR
A SA

Junta de 
Govern Local

13/06/2014 Ratificar el Decret núm. 3036/2013.

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 
COMERCIALIZADOR
A SA

Regidor/a 25/04/2014
Prorrogar de mutu acord i per un període de dos 
mesos, amb efectes des de l'1/04/2014 fins al 
31/05/2014. Import total pròrroga 9.303,61€

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 
COMERCIALIZADOR
A SA

Junta de 
Govern Local

24/01/2014 Ratificar el Decret anterior núm. 12200/2013

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 
COMERCIALIZADOR
A SA

Junta de 
Govern Local

24/01/2014
Ratificar el Decret anterior núm. 11355/2013 relatiu 
a la redució.

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 
COMERCIALIZADOR
A SA

Regidor/a 25/04/2014
Prorrogar de mutu acord i per un període de dos 
mesos, amb efectes des de l'1/04/2014 fins al 
31/05/2014. Import total pròrroga 470.116,52€



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 
COMERCIALIZADOR
A SA

Junta de 
Govern Local

13/06/2014 Ratificar el Decret núm. 3529/2013.

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 
COMERCIALIZADOR
A SA

Junta de 
Govern Local

24/01/2014
Ratificar el Decret anterior núm. 12200/2013 relatiu  
a la subrogació.

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

Regidor/a 25/04/2014
Prorrogar de mutu acord i per un període de dos 
mesos, amb efectes des de l'1/04/2014 fins al 
31/05/2014. Import total pròrroga 31.259,53€

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

13/06/2014 Ratificar el Decret núm. 3529/2013.

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

Junta de 
Govern Local

07/02/2014
Ratificar decret anterior  12617/2013, que aprova 
l'ampliació pressupostària .

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

07/02/2014
Ratificar decret anterior núm  12617/2013, que 
aprova l'ampliació pressupostària .

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 02/01/2014

Autortizar a l'empresa per tal que, com a contractista 
pugui actuar davant l'actual empresa 
comercialitzadora dels punts de consum 
corresponent a l'enllumenat públic, vigent fins el 
31/05/2014, respecte de domiciliar els pagaments 
per consum.

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

31/01/2014 Ratificar el Decret anterior núm. 12876/2011

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

31/01/2014 Ratificar el Decret anterior núm. 12876/2011



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

31/01/2014 Ratificar el Decret anterior núm. 12876/2011

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

31/01/2014 Ratificar el Decret anterior núm. 12876/2011

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

14/03/2014

Prorrogar de mutu acord i per un període de nou 
mesos, amb efectes des de l'1 /04/ 2014 fins al 
31/12/ 2014 per un import de 950.667,69 € (IVA 21% 
inclòs).

272/2011

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

ATRIAN TECHNICAL 
SERVICES SA

Junta de 
Govern Local

07/03/2014
Prorrogar de mutu acord i per un període de dotze 
mesos, amb efectes des de l'1/03/2014 fins al 
28/02/2015, Import de 99.653,06€ (IVA 21% inclòs).

247/2011
Manteniment preventiu de les instal.lacions del 
Teatre Principal de Sabadell. Class. 444/2012. 
Adjudicat JGL 03/02/2012.

SOLER GLOBAL 
SERVICE SL

Junta de 
Govern Local

28/02/2014
Aprovar la pròrroga de mutu acord per un període de 
dos anys des de l'1/03/2014 fins al 29/02/2016. 
Import 132.381,60€ (IVA 21% inclòs).

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

28/02/2014

Aprovar la liquidació dels resultats de l'explotació de 
la concessionària corresponent a l'exercici 2012 que 
determina un ingrès net per l'Ajuntament de 
1.595.135,77 € despesa d'explotació de 705.528,66 
€, aprovant-se un pagament final de 27.903,64€.

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

28/02/2014
Aprovar el pressupost provisional de despesa per a 
l'any 2014, per import de 795.175,58€. (Pagament a 
compte de 636.140,46 €)

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 25/06/2014

Prorrogar de mutu acord i per un període d'un any, 
amb efectes des de l'1 /07/ 2014 fins al 30/06/20115 
el contracte privat de protecció jurídica adiccional. 
(Import 4.435,32 €) Depsa SA Seguros y 
Reaseguros

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

28/03/2014

Aprovar el pressupost provisional d'explotació per 
l'any 2014 per un import de 4.447.939,37.Modificar 
el percentatge de la retribució anticipada a favor de 
la concessionària i que per a 2014 és el 48,22 %.

271/2013
Passera de connexió entre el centre cívic de Can 
Romeu i el carrer Valira Baixa.Class. 12715/2013.

MOIX SERVEIS I 
OBRES SL

Junta de 
Govern Local

02/05/2014
Aprovar la pròrroga de termini d'execució de les 
obres  fins al 5 de juny de 2014.



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

XAVIER ALSINA SA 
CONSTRUCTOR

Tinent/a 
d'Alcalde

17/01/2014 Aprovar la pròrroga del contracte fins al 14 /03/2014

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

07/02/2014 Ratificar el decret anterior núm. 484/2014.

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

28/02/2014 Ratificar el decret anterior núm. 1833/2014

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

GRUPMAS 
CONSTRUCTORS 
SLU

Tinent/a 
d'Alcalde

17/02/2014 Aprovar la pròrroga del contracte fins al 16/04/2014

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

20/06/2014

Aprovar la proposta de resolució desestimant les 
al·legacions presentades per l'empresa Xavier Alsina 
SA Constructora, i elevar l'expedient a la Comissió 
Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.

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

30/05/2014
Iniciar el tràmit administratiu per a la resolució del 
contracte.

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

Ple 06/05/2014

Autoritzar a l'empresa concessionària per tal que 
dugui a terme d'adquisició de vehicles, maquinària i 
altres i béns i equips descrits en el contracte-
programa. Import total 18.159.606,00€

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

30/05/2014

Aprovar la revisió de preus pels mesos d'agost a 
desembre del 2013, que resulta un increment del 1,5 
%, i  aplicar a partir de l'1 de gener de 2014, una 
variació del 2,2% , respecte al preu d'adjudicació. 
Resultant un import total de 18.649.484,48€.

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

CIPO SCCL
Junta de 
Govern Local

28/02/2014

Aprovar la pròrroga, de mutu acord, del contracte 
per un període de tres mesos, amb efectes des de 
l'1/04/2014 fins al 30/06/2014, per un import de 
85.807,98€, (IVA inclòs 21%)

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

14/03/2014

Aprovar la pròrroga de la vigència de la pòlissa pel 
període 1 de gener a 31 de desembre de 2014, per 
un import total de 195.954,69€ (Responsabilitat civil 
) i de 88.595'55.€ ( Danys).

25/2014

Servei d'atenció del sistema informàtic municipal i 
la resolució de les demandes en 
microinformàtica.Class. 2870/2014. Adj. 
3299/2014

INSTRUMENTACION 
Y COMPONENTES 
SA

Junta de 
Govern Local

15/04/2014
Ratificar el decret num. 3299/2014 relatiu a 
l'adjudicació.

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

Junta de 
Govern Local

17/01/2014 Ratificar el decret anterior núm. 12544/2013.



279/2013
Realització del "Festival de Valsos i Danses 2013" 
.Decret 11567/2013. Class.12279/2013. Adj. 
12719/2013.

ORQUESTRA 
SIMFONICA DEL 
VALLES SAL

Tinent/a 
d'Alcalde

17/02/2014

Aprovar la modificació del contracte privat donat que 
la recaptació de la taquilla de la funció del dia 29 de 
desembre de 2013 ha superat la previsió inicial amb 
un increment total de 2.892,87 €, (IVA inclòs)

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

06/06/2014
Aprovar la liquidació del contracte i donar de baixa la 
quantitat total de 293,96€ a l'aplicació 
pressupostària.

79/2012

Explotació i gestió del Bar-Restaurant del centre 
de creació i difusió de l'Estruch. 
Decret.3188//2012. Class. 5568/2012. Adj. 
6788/2012.

TOURMIX SABADELL 
SCP

Tinent/a 
d'Alcalde

02/06/2014

Aprovar l'actualització del cànon des de l'1 d'agost 
de 2013 d'un import de 224,84€ mensuals. I aprovar 
la regularització dels consums d'electricitat i aigua 
des del 21/07/2012 fins al 31/05/2014, import total a 
favor de l'Ajuntament de 1.903,43€.

278/2013
Suport i assessoria jurídica a les usuàries del 
Centre d'Atenció a la Dona". Decret.11770/2013. 
Class. 12505/2013. Adj.12868/2013

DONES JURISTES
Tinent/a 
d'Alcalde

18/06/2014
Prorrogar, amb efectes de l'1 de juliol al 31 de 
desembre de 2014, per un import de 11.616 € (21% 
d'IVA inclòs).

261/2013
Realització de la gestió de l'espai jove de la Creu 
de Barberà. Decret.10433/2013. 
Class.11950/2013. Adj.12855/2013

LUDOTECA 
MARGARIDA BEDOS 
ASSOC EDUC

Tinent/a 
d'Alcalde

20/06/2014
Prorrogar amb efectes de l'1 de juliol al 31 de 
desembre de 2014, per un import de de 22.295 €, 
exempt d'IVA.

260/2013
Realització de la gestió de l'espai jove de Can 
Rull. Decret.10431/2013. Class.11939/2013. 
Adj.12840/2013

CENTRE 
INFORMACIO 
SERVEIS A EST CAT

Tinent/a 
d'Alcalde

20/06/2014
Prorrogar, amb efectes de l'1 de juliol al 31 de 
desembre de 2014, per un import de de 22.127,82 €, 
exempt d'IVA.

259/2013
Realització de la gestió de l'espai jove de Torre 
Romeu. Decret.10434/20132. Class.11945/2013. 
Adj.12915/2013

FUNDACIÓ PRIVADA 
IDA

Tinent/a 
d'Alcalde

20/06/2014
Prorrogar, amb efectes de l'1 de juliol al 31 de 
desembre de 2014, 22.300 €, exempt d'IVA.

207/2013
Atenció psicològica i social al Centre d'Atenció a 
la Dona de Sabadell. Class.11758/2013.

ASSISTENCIA I 
GESTIO INTEGRAL 
FUNDACIO PRIVADA 
CAT

Junta de 
Govern Local

27/06/2014
Prorrogar el contracte amb efectes de l'1 de juliol al 
31 de desembre de 2014, per un import de 
47.999,44 €.

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

ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE 
CASES DE 
COLÒNIES

Junta de 
Govern Local

23/05/2014
Aprovar els estats financers, els cànons, (Fix 
763,71€): (Variable 4.582,27€) corresponents a l'any 
2013.

234/2013
Gestió i coordinació del programa l’Esplai a 
l’Escola, 2013-14. Decret. 8165/2013. Class. 
9700/2013. Adj.11079/2013

ASSOCIACIÓ 
MOVIMENT D ESPLAI 
VALLÈS

Tinent/a 
d'Alcalde

13/06/2014
Aprovar la pròrroga del contracte amb efectes des 
de l'1 /09/2014 fins al 30/06/2015.

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

21/02/2014

Aprovar els estats financers presentats per 
l'adjudicatari, relatius al curs 2012-2013,  el resultat 
econòmic del període és de 98.246,15 € de dèficit. 
Aprovar el cànon a ingressar de 8.127,81 € 
corresponent al 0,5%. (Ingressos totals 
1.625.562,82€)

142/2013
Gestió del bar del Poliesportiu Olimpia. 
Class.8319/2013

SILVA VICTORIA 
VICENTA

Junta de 
Govern Local

28/03/2014
Prorrogar el contracte fins al 30/09/2014, i aprovar el 
cànon de 1.600€..



135/2012

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

CLUB DEPORTIVO 
LLANO DE 
SABADELL

Tinent/a 
d'Alcalde

18/02/2014
Aprovar la liquidació del cànon de 60,16€ que ha 
d'abonar l'entitat i que correspon al període compres 
entre el 16/02/2014i el 15/02/2015.

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 14/05/2014

Aprovar la liquidació del cànon de 81,56€ que ha 
d'abonar l'entitat VDF corresponent al període 
comprès entre 30 de maig de 2014 i el 29 de maig 
de 2015.

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 14/05/2014
Aprovar la liquidació del cànon de 121,80€, durant el 
període del 7/06/2014 fins al 7/06/2015

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

28/03/2014

Aprovar els estats financers relatius a la gestió del 
servei pel període 19 de juny a l'1 de setembre de 
2013, i que dóna un benefici net de 6.057,99€. 
Aprovar l'import del cànon variable en 1.817,40€, 
import equivalent el 30% del benefici net

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 14/03/2014
Aprovar la liquidació del cànon  de 125,43€, 
corresponent al període comprès entre el 
29/03/2014 al 28/03/2015.

1047/2000
Concessió administrativa obres i serveis Gimnàs 
Municipal

INICIATIVES PER LA 
GESTIO ESPORTIVA

Junta de 
Govern Local

20/06/2014

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 2013, que dóna un resultat net de 
37.338,29€ en pèrdues.

1047/2000
Concessió administrativa obres i serveis Gimnàs 
Municipal

INICIATIVES PER LA 
GESTIO ESPORTIVA

Junta de 
Govern Local

31/01/2014
Aprovar l'actualització del cànon corresponent a 
l'exercici 2013 i que és de 5.686,79€.

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

31/01/2014
Aprovar l'actualització del cànon corresponent a 
l'exercici 2013 i que és de 22.262,46€

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

RADAN 
DESINFECCIONES 
TECNICAS SL

Junta de 
Govern Local

02/05/2014

Aprovar la pròrroga del contracte de serveis per un 
període de 1 any des de el dia 10 de maig de 2014 
fins al 09 de maig de 2015. Import total de 
22.554,25€ (IVA inclòs)

223/2013

Gestió del servei d'intervenció socioeducativa  per 
a infants, adolescents i joves de 3 a 18 anys al 
barri de Can Puiggener de  Sabadell. Class. 
11888/2013. Adj.12504/2013

FUNDACIO PERE 
TARRES

Junta de 
Govern Local

06/06/2014

Aprovar la pròrroga de la vigència del contracte  per 
un període de sis mesos, de l'1 de juliol fins el 31 de 
desembre de 2014, per un import total de 37.966,50 
€, exempt d'IVA.

223/2013

Gestió del servei d'intervenció socioeducativa  per 
a infants, adolescents i joves de 3 a 18 anys al 
barri de Can Puiggener de  Sabadell. Class. 
11888/2013. Adj.12504/2013

FUNDACIO PERE 
TARRES

Junta de 
Govern Local

17/01/2014
Ratificar el Decret núm 12504/2013, relatiu a 
l'adjudicació



222/2013

Gestió del subministrament d'alimentació de 
subsistència a famílies amb necessitats de la 
ciutat, any 2014. Class.11781/2013. 
Decret.12574/2013, rectifica l'anterior.(Error 
material en l'import d'adjudicació). 
Adj.12928/2013.

EL REBOST 
SOLIDARI DE 
SABADELL

Junta de 
Govern Local

17/01/2014
Ratificar el Decret núm 12928/2013, relatiu a 
l'adjudicació

221/2013
Programa de vacances per a la Gent Gran de 
Sabadell 2014. Class. 12248/2013

VIAJES ZOETROPE 
SA

Junta de 
Govern Local

14/03/2014

Desestimar  el recurs de reposició interposat per 
l'empresa Halcón Viajes SAU contra l'acte 
d'adjudicació de la Junta de Govern Local de 17 de 
gener de 2014.

36/2013
Punt de Trobada. Class. 2671/2013. 
Adj.2995/2013

CREU ROJA 
ESPANYOLA

Junta de 
Govern Local

17/01/2014 Ratificar el Decret anterior núm. 12838/2013.

Data: Setembre de 2014
Actualització Semestral


