MODIFICACIONS DE CONTRACTES. EXERCICI DE 2018
Contracte

Objecte

Adjudicatari

Òrgan

Observacions

Regidor/a

data
modificació
23/01/2018

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
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
Concessió administrativa obres i serveis Gimnàs
Municipal

CINTRA APARCAMIENTOS SA

CINTRA APARCAMIENTOS SA

Ple

22/03/2018

Aprovar el quadre tarifari que ha de regir des des de l 'endemà de la seva
aprovació. (23/03/2018).

INICIATIVES PER LA GESTIO
ESPORTIVA

Tinent/a d'Alcalde

25/04/2018

INICIATIVES PER LA GESTIO
ESPORTIVA

Ple

29/11/2018

Servei de manteniment i assistència tècnica dels equips EQUIPS D OFICINA SALVANS SL
multifuncionals instal∙lats a diferents equipaments
municipals. Class. 4855/2018 Adj. 7452/2018

Junta de Govern Local

19/03/2018

Admetre a tràmit la sol∙licitud de l'entitat Iniciatives per a la gestió esportiva, SL
presentada el 13/04/2018 , per la que es demana una compensació econòmica
per la restauració de l'equilibri econòmic de la concessió de gestió del gimnàs
municipal
Restauració de l'equilibri econòmic la compensació es farà efectiva en el primer
trimestre de l'any 2019, d'acord amb l'import que es concreti, un cop liquidat
l'exercici 2018.
Aprovar la rectificació de l'error material detectat en l'Annex I del plec de
clàusules administratives, consistent en que els equips multifuncionals que hi
consten no coincideixen amb els detallats a la clàusula segona del plec.

1047/2000

Concessió administrativa obres i serveis Gimnàs
Municipal

106/2018

106/2018

Servei de manteniment i assistència tècnica dels equips EQUIPS D OFICINA SALVANS SL
multifuncionals instal∙lats a diferents equipaments
municipals. Class. 4855/2018 Adj. 7452/2018

Junta de Govern Local

22/10/2018

Donar compte del decret 7452/2018 relatiu a l'adjudicació.

128/2018

Gestió interessada del camp de futbol municipal de
Torre Romeu i gestió del bar annex. Lot 1 Decret
2150/2018 Desert 7336/2018
Gestió interessada del camp de futbol municipal de
Torre Romeu i gestió del bar annex. Lot 1 Decret
2150/2018 Desert 7336/2018
Gestió interessada del camp de futbol municipal de Can
Puiggener i gestió del bar annex. Lot 2 Decret
2150/2018 class. 7336/2018
Gestió interessada del camp de futbol municipal de Ca
n'Oriac i gestió del bar annex. Lot 3 Decret 2150/2018
Class. 7336/2018
Obres d'urbanització del Parc de les Aigües Fase 1. Lot 1
Class. 12821/2017
Obres d'urbanització del Parc de les Aigües Fase 1. Lot 1
Class. 12821/2017
Obres d'urbanització del Parc de les Aigües Fase 1. Lot 1
Class. 12821/2017

Tinent/a d'Alcalde

13/03/2018

Esmenar primer apartat de la part dispositiva on diu Camp de futbol de Can Rull
ha de dir Camp de futbol de Torre Romeu.

Tinent/a d'Alcalde

28/06/2018

Declarar desert.

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ARISTOI
FOOTBALL ACADEMY

Tinent/a d'Alcalde

14/09/2018

Esmenar la redacció de l'apartat quart de la part dispositiva del decret núm.
7336/2018 en el sentit de modificar l'import de la garantia 15€.

CLUB UNIO ESPORTIVA SABADELL
NORD

Tinent/a d'Alcalde

14/09/2018

Esmenar la redacció de l'apartat quart de la part dispositiva del decret núm.
7336/2018 en el sentit de modificar l'import de la garantia 18€.

MOIX SERVEIS I OBRES S L

Regidor/a

26/04/2018

Aprovar com a contradictoris, el preu unitari que consta a l'Acta núm. 1

MOIX SERVEIS I OBRES S L

Alcalde

25/07/2018

Prorrogar el contracte fins el 22‐08‐2018

MOIX SERVEIS I OBRES S L

Junta de Govern Local

30/07/2018

Aprovar la modificació tècnica i contractual per imoirt de 10.585,44€ el que
suposa una modificació de contracte del 4,30%

4/2007

1047/2000

128/2018

129/2018

130/2018

132/2017
132/2017
132/2017

Aprovar la liquidació del cànon relatiu a l'any 2017 per un import de 6.583,06€.

132/2017
1377/2000

140/2018

142/2017

144/2015

147/2018
152/2017
154/2017
155/2014

Obres d'urbanització del Parc de les Aigües Fase 1. Lot 1 MOIX SERVEIS I OBRES S L
Class. 12821/2017
Concessió administrativa per construcció, explotació
CORPORACIO SANITARIA PARC
aparcament al Parc Taulí.
TAULI

Junta de Govern Local

17/12/2018

Ple

22/02/2018

Junta de Govern Local

25/06/2018

Aprovar la modificació tècnica i contractual del contracte per import de 33.000€

Regidor/a

10/07/2018

Aprovar la modificació tècnica i contractual tècnica i contractual per increment de
4.150,00€.

Tinent/a d'Alcalde

14/09/2018

Prorrogar per mutu acord i per un període d'un any, amb efectes a partir del dia 1‐
9‐2018 fins el dia 31/08/2019, per import de 3.975,00€

ASESORIA INFORMATICA
Regidor/a
SISTEMAS CAD SL
ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS SL Tinent/a d'Alcalde

25/05/2018
14/09/2018

Acceptar la sol∙licitud de resolució del contracte a l'empresa Assessoria
Informàtica de Sistemas CAD, SL (Aiscad) amb NIF B61472536
Prorrogar de setembre de 2018 a juny de 2019 , per import de 78.210,74€

ESPORT 3

Tinent/a d'Alcalde

14/09/2018

CLUB ESPORTIU MERCANTIL

Tinent/a d'Alcalde

21/11/2018

Manteniment i conservació de la semaforització de la ALUMBRADOS VIARIOS S A
ciutat de Sabadell per als mesos de febrer i fins entrada
en vigor de nou contracte.
Retirada, trasllat, dipòsit i alienació, per al seu posterior AUTODEBALLESTAMENTS LA
desballestament, dels vehicles declarats fora d'ús.
COMARCA SL
Decret 2741/2017 Class. 5673/2017 Adj. 6545/2017
Assegurança protecció jurídica addicional del contracte
privat d'assegurança derivada de l'ús i circulació
vehicles motor que componen el parc mòbil de
l'Ajuntament de Sabadell. Decret 6408/2015. Class.
7462/2015. Adj. 8673
Servei de renovació de les llicències Microstation de
l’Ajuntament de Sabadell.
Realització d'un programa d'activitats físiques per
adults. Class. 6107/2017
Realització d'un programa d'activitats físiques per a
gent gran. Class. 6109/2017
Gestió interessada de la instal.lació esportiva municipal
del camp de futbol d'Arraona Merinals. Decret.
8048/2014. Class. 9944/2014. Adj.10765/2014

ARAG SE SUCURSAL EN ESPAÑA

155/2018

Projecte de renovació de la gespa artificial del camp de POLIGRAS IBERICA SA
futbol "A" del complex esportiu Olímpia de Sabadell.

Tinent/a d'Alcalde

03/05/2018

155/2018

Projecte de renovació de la gespa artificial del camp de POLIGRAS IBERICA SA
futbol "A" del complex esportiu Olímpia de Sabadell.

Junta de Govern Local

30/07/2018

158/2018

Servei d'intervenció socioeducativa, centre obert per a FUNDACIÓ PRIVADA IDEA
Alcalde
infants de 3 a 12 anys de Torre Romeu. Decret
2019/2018 Class. 5961/2018 Adj. 7036/2018
Gestió interessada del camp de futbol municipal de
UNIO DEPORTIVA TIBIDABO TORRE Tinent/a d'Alcalde
Torre Romeu així com el bar de la instal∙lació. Decret.
ROMEU
6143/2013. Class. 8449/2013. Adj. 9788/2013

159/2013

159/2013

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

160/2018

Projecte bàsic i d'execució de remodelació i millora del GRUPMAS CONSTRUCTORS SLU
poliesportiu Les Termes.
Projecte bàsic i d'execució de remodelació i millora del GRUPMAS CONSTRUCTORS SLU
poliesportiu Les Termes.

160/2018

Aprovar l'increment derivat de la certificació final, per import de 3.775,94€ (IVA
inclòs), que correspon a un increment del 2,09€%
Ampliar el període de vigència de la concessió administrativa de l'aparcament
subterrani per cinc anys, resultant un període total de 50 anys.

Prorrogar del 18/09/2018 fins el 15/06/2019 per import de 52.315,07 IVA
exempt.
Prorrogar del 28 de novembre de 2018 fins el 30 de juny de 2019

Rectificar l'error material que consta en l'informe tècnic i l'apartat Z de l'annex 1
dels plecs de clàusules administratives, on es fa constar per error la ponderació
dels criteris d'adjudicació per fórmula.
Aprovar la pròrroga per un import de 138.744,30€ i un termini d'execució d'un
mes.

05/10/2018

Convalidar la disposició o compromís de despesa de l'adjudicació del contracte.

26/04/2018

Prorrogar del 14 d'abril de 2018 fins la nova adjudicació i com a màxim fins el 30
de novembre de 2018.

21/11/2018

Prorrogar de l'1 de desembre de 2018 fins el 30 de juny de 2019

Tinent/a d'Alcalde

17/10/2018

Aprovar com a contradictoris els preus unitaris que figuren a l'acta núm. 1.

Alcalde

23/11/2018

Ampliar el termini de vigència del contracte fins el dia 21 de desembre de 2018.

UNIO DEPORTIVA TIBIDABO TORRE Tinent/a d'Alcalde
ROMEU

162/2017

PL SPORTS SL

Tinent/a d'Alcalde

19/01/2018

Incoar procediment per a la reparació de les deficiències observades en les obres
del projecte.

PL SPORTS SL

Tinent/a d'Alcalde

17/05/2018

Declarar l'incompliment de l'obligació per part del contractista de reparar els
defectes deguts a deficiències en l'execució de l'obra. Acordar que l'Ajuntament
executi subsidiàriament els treballs de reparació per import de 2.532,53€.

Promoció d'activitats esportives d'estiu "cursets de
ASSOCIACIO ESPORTIVA CAN DEU
natació" els quals es portaran a terme a les piscines
municipals. Decret 4382/2018 Class. 6139/2018 Adj.
8381/2018
Contracte de renovació de les subscripcions i el
SERVICIOS MICROINFORMATICA
manteniment del programari de seguretat dels sistema SA
d'informàtica central. Lot 3 Class. 6929/2018

Tinent/a d'Alcalde

13/06/2018

Esmenar l'aparta quart de la part dispositiva del decret núm. 6139/2018 d'1 de
juny de 2018, referent a la garantia definitiva.

Regidor/a

17/05/2018

Errada de transcripció numèrica on s'especifica el còmput del servei que va del
09/02/2019 fins el 31/12/2021

Projecte patis oberts 2018. Decret 4361/2018 Adj.
E I L EINA SCCL
6299/2018
Serv auxiliars per la realització d'activitats a
MITE LS PRODUCCIONS SL
equipaments culturals del servei de Cultura i altres serv
municipals i d'activitats a espais oberts, inclosa via
pública Sabadell del servei de cultura. Lot 1. Subj
regulació harmonitzada Clas7176/2018

Tinent/a d'Alcalde

21/05/2018

Modificar codi CPV i ampliar el termini en 5 dies hàbils

Alcalde

28/05/2018

Aprovar la modificació de l'Annex 1 Quadre Resum, apartat YY, preus unitaris.

180/2018

Serv auxiliars per la realització d'activitats a
MITE LS PRODUCCIONS SL
equipaments culturals del servei de Cultura i altres serv
municipals i d'activitats a espais oberts, inclosa via
pública Sabadell del servei de cultura. Lot 1. Subj
regulació harmonitzada Clas7176/2018

Junta de Govern Local

25/06/2018

Donar per assabentat del decret d'Alcaldia núm. 5939/2018

181/2018

Serv auxiliars per la realització d'activitats a
MITE LS PRODUCCIONS SL
equipaments culturals del servei de Cultura i altres serv
municipals i d'activitats a espais oberts, inclosa la via
pública Sabadell del serv cultura. Lot 2. Subj regulació
harmonitzada.Clas 7176/2018

Alcalde

28/05/2018

Aprovar la modificació de l'Annex 1 Quadre Resum, apartat YY, preus unitaris.

181/2018

Serv auxiliars per la realització d'activitats a
MITE LS PRODUCCIONS SL
equipaments culturals del servei de Cultura i altres serv
municipals i d'activitats a espais oberts, inclosa la via
pública Sabadell del serv cultura. Lot 2. Subj regulació
harmonitzada.Clas 7176/2018

Junta de Govern Local

25/06/2018

Donar per assabentat del decret d'Alcaldia núm. 5939/2018

182/2000

Transport urbà de Sabadell

TUS S COOP LTDA

Junta de Govern Local

19/02/2018

182/2000

Transport urbà de Sabadell

TUS S COOP LTDA

Ple

22/03/2018

Autoritzar a l'empresa a formalitzar els contractes per a l'adjudicació de 5 vehicles
per a la flota d'autobusos.
Autoritzar a l'empresa per al subministrament de 5 autobusos, amb la possibilitat
que es pugui ampliar fins a 9 vehicles i l'ampliï amb l'adjudicació de 9 vehicles
amb un cost de 336.500€ (IVA exclòs) per vehicle i una despesa global de
3.028.500€

162/2017

162/2018

175/2018

177/2018
180/2018

Remodelació de les pistes esportives del Pavelló
Municipal d'Esports al carrer de Sol i Padrís. Class.
6116/2017
Remodelació de les pistes esportives del Pavelló
Municipal d'Esports al carrer de Sol i Padrís. Class.
6116/2017

182/2000

Transport urbà de Sabadell

TUS S COOP LTDA

Ple

31/05/2018

182/2000

Transport urbà de Sabadell

TUS S COOP LTDA

Ple

31/05/2018

182/2000
182/2000

Transport urbà de Sabadell
Transport urbà de Sabadell

TUS S COOP LTDA
TUS S COOP LTDA

Junta de Govern Local
Ple

25/06/2018
28/06/2018

182/2000

Transport urbà de Sabadell

TUS S COOP LTDA

Ple

28/06/2018

182/2000

Transport urbà de Sabadell

TUS S COOP LTDA

Ple

28/06/2018

182/2000

Transport urbà de Sabadell

TUS S COOP LTDA

Regidor/a

17/09/2018

182/2000

Transport urbà de Sabadell

TUS S COOP LTDA

Junta de Govern Local

26/11/2018

182/2000

Transport urbà de Sabadell

TUS S COOP LTDA

Ple

29/11/2018

182/2000

Transport urbà de Sabadell

TUS S COOP LTDA

Ple

29/11/2018

182/2000

Transport urbà de Sabadell

TUS S COOP LTDA

Ple

20/12/2018

189/2016

Reparació i manteniments de ferms i elements de les
FIRTEC SA
vies públiques de la ciutat de Sabadell. Subjecte a
regulació harmonitzada. Class. 10396/2016. Adj.
11165/2016
Servei de neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de FOMENTO DE CONTRUCC Y
clavegueram de la ciutat de Sabadell. Subjecte a
CONTRATAS S A
regulació harmonitzada. Class. 10691/2016 Adj.
11860/2016
Servei de neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de FOMENTO DE CONTRUCC Y
clavegueram de la ciutat de Sabadell. Subjecte a
CONTRATAS S A
regulació harmonitzada. Class. 10691/2016 Adj.
11860/2016

Alcalde

28/11/2018

Junta de Govern Local

19/02/2018

Junta de Govern Local

04/06/2018

191/2016

191/2016

Autoritzar l''adquisició de 5 autobusos segona mà, 3 MAN NL 263F preu unitari
11.500€ (IVA exc) i dos MAN NG 313 preu unitari de 13.750€ (IVA exc). Total
inversió 62.000,00€ (IVA exc) d'acord a l'oferta de Francisco de Asis Álvarez Uria
DNI35777329R
Adq. 80 màquines expenedores bitllets(pupitres), 30 noves i 50 segona mà a
KAPSCH TRAFFICOM TRANSPORTATION SAU, import 64.621,60 IVA exc, el servei
import de 13.500,00€ anual IVA exc i 1 joc de 6 columnes elevadores a VI EQUIP
import 20.787€ IVA exc
Aprovar la liquidació del pressupost d'execució de l'exercici 2017
Aprovar el pressupost provisional d'explotació per l'any 2018 per import de
5.142.418,21€. Modificar provisionalment el contingut de la clàusula 6. Establir un
pagament de 3.400.166,92€
Autoritzar a iniciar el procés de selecció d'ofertes mitjançant procediment obert
amb publicitat al DOUE, per a l'adquisició de deu vehicles híbrid dièsel Euro VI‐
elèctric per incorporar a la flota d'autobusos durant l'any 2019 dividits en dos lots.
Autoritzar l'ampliació servei discrecional entre Sabadell i Sant Quirze del Vallès
(línia 12) període 25/06/2018 i el 12/08/2018 i entre el 03/09/2018 i el
08/09/2018 per servei substitutori en autobús entre les estacions de Can Feu‐
Gràcia dels FGC
Autoritzar a l'empresa TUS SCCL, a realitzar la demostració inclosa en la iniciativa
"Gira Catalana d'autobús autònom 2018"
Aprovar l'acutalització del pla d'amortització 2018‐2026, aplicant l'actualització
del tipus d'interés dels dos prèstecs per part de l'entitat bancària per import de
726.754,14 per les quotes que resten de 2018‐2026 i import 83.017,20 per 12
mensuali
Autoritzar a l'empresa a l'adaptació d'una benzinera a les cotxeres del Pg.
Comerç, 64 a l'adquisició d'un vehicle aux. marca Toyota Auris, adq de 16 equips
embarcats per autobusos amb sistema d'ajuda a l'explotació i 5 plataformes
d'accés d'autobús.
Augmentar el percentatge de la subvenció que va aprovar el Ple en sessió
28/06/2018 en un 66,12% sobre el dèficit d'explotació de l'any 2018 de
5.142.418,21€ i passa a ser el 100%. Establir un pagament de 1.742.251,29€
Manifestar la voluntat municipal de prorrogar el contracte, mitjançant concessió
administrativa, per dos anys i 27 dies, fins el 27/01/2022
Ampliació de la vigència o pròrroga forçosa per un import de 323.750€ amb inici
el 28‐11‐2018 i fins que hagi un nou adjudicatari en la licitació que s'està
tramitant.
Disposar de mitjans al torn de tarda de cada jornada laborable, per atendre les
incidències que es puguin produir a la xarxa de clavegueram en aquest horari . La
modificació suposa increment de 113.750€ sobre el pressupost màxim estimat és
341.250€.
Prorrogar de mutu acord i per un període d'un any del 5 de juny de 2018 i fins el 4
de juny de 2019, per import de 227.500€.

191/2018

194/2016

195/2016

196/2016

196/2018

196/2018

197/2018

197/2018

198/2016

199/2016

206/2009

207/2017

Vigilància i seguretat nocturna a la piscina municipal de
Ca n'Oriac de Sabadell per a la temporada d'estiu 2018.
Decret 5924/2018
Subministrament de carburants als vehicles del Parc
Mòbil de l'Ajuntament de Sabadell. Subjecte a regulació
harmonitzada
Manteniment i conservació de la gespa esportiva de
l'Estadi Municipal de la Nova Creu Alta i de les Pistes
Municipals d'Atletisme Josep Molins de la ciutat de
Sabadell. Class. 10027/2016
Manteniment i conservació de les fonts ornamentals i
d'aigua potable de la ciutat de Sabadell. Class.
10029/2016
Serveis de sonorització i il∙luminació de les activitats
organitzades pel servei de Cultura i subministrament,
en règim d'arrendament, de material tècnic de so, llum i
vídeo per a equipaments culturals. Lot 1 Class.
7281/2018
Serveis de sonorització i il∙luminació de les activitats
organitzades pel servei de Cultura i subministrament,
en règim d'arrendament, de material tècnic de so, llum i
vídeo per a equipaments culturals. Lot 1 Class.
7281/2018
Serveis de sonorització i il∙luminació de les activitats
organitzades pel servei de Cultura i subministrament,
en règim d'arrendament, de material tècnic de so, llum i
vídeo per a equipaments culturals. Lot 2 Class.
7281/2018
Serveis de sonorització i il∙luminació de les activitats
organitzades pel servei de Cultura i subministrament,
en règim d'arrendament, de material tècnic de so, llum i
vídeo per a equipaments culturals. Lot 2 Class.
7281/2018
Manteniment i conservació de places i espais verds de
la ciutat de Sabadell en el Sector 2. Subjecte a regulació
harmonitzada
Atenció domiciliària del Servei d'Acció Social de
l'Ajuntament de Sabadell. Subjecte a regulació
harmonitzada.
Gestió de l'Alberg de Joventut Molí de Sant Oleguer.

Tinent/a d'Alcalde

13/11/2018

Tenir per retirada l'oferta presentada per Seguridad Elite SL i declarar deser el
concurs, per manca de licitadors.

CEPSA CARD SA

Junta de Govern Local

19/02/2018

Prorrogar des del 1 de febrer de 2018 fins el 31 de gener de 2019, per import de
146.000€

CULTICESPED JARDINERIA
FLORISTERIA ELIA SL

Junta de Govern Local

03/12/2018

Aprovar la pròrroga forçosa, per un màxim de sis mesos des del 12 de desembre
de 2018 a l'11 de juny de 2019, per import de 53.802,09€

FOMENTO DE CONTRUCC Y
CONTRATAS S A

Junta de Govern Local

03/12/2018

Aprovar la pròrroga forçosa, per un màxim de sis mesos des del 12 de desembre
de 2018 a l'11 de juny de 2019, per import de 56.420,06€

SONOSTUDI SA

Junta de Govern Local

08/10/2018

Modificació de contracte per l'augment de necessitat de serveis de sonorització i
il∙luminació durant la celebració de la Festa Major 2018, derivades de les
activitats, els grups i els artistes contractats,.

SONOSTUDI SA

Junta de Govern Local

08/10/2018

Modificació de contracte per l'augment de necessitat de serveis de sonorització i
il∙luminació durant la celebració de la Festa Major 2018, derivades de les
activitats, els grups i els artistes contractats,.

SONOSTUDI SA

Junta de Govern Local

28/12/2018

Aprovar la modificació per la prestació del servei de sonorització i il∙luminació de
Cavalcada de Reis, per import de 3.330,98€

SONOSTUDI SA

Junta de Govern Local

28/12/2018

Aprovar la modificació per la prestació del servei de sonorització i il∙luminació de
Cavalcada de Reis, per import de 3.330,98€

CIPO SCCL

Junta de Govern Local

12/11/2018

Prorrogar per dos anys amb efectes des de l'1 de gener de 2019 i fins el 31 de
desembre de 2020, per import de 788.189,48€

PERE MATA SOCIAL S A

Ple

22/03/2018

Aprovar la modificació del contracte per import de 390.000,00€

ASSOCIACIO CATALANA DE CASES
DE COLONIES

Junta de Govern Local

26/11/2018

Junta de Govern Local

02/07/2018

Aprovar els estats financers del cànon fix 2017 per import de 1.219,28€. Aprovar
l'import de 7.318,05€, corresponent al 6% dels ingressos anuals que el
concessionari invertirà en millores per l'equipament.
Aprovar la pròrroga per import de 44.280 € (exempt d'IVA), per un termini
d'execució de contracte del 21 de juliol de 2018 al 20 de juliol de 2019.

Servei d'Intervenció socieducativa a l'espai jove de Can ASSOCIACIÓ TALLER D ART
Rull. Class. 7031/2017
CULTURA I CREACIÓ

208/2018

Projecte bàsic i d'execució de construcció dels dipòsits COPCISA SA
de compensació de la instal∙lació i distribució d'aigua a
la Bassa del Complex Esportiu de Sant Oleguer. Lot 1

Tinent/a d'Alcalde

12/06/2018

Rectificar les xifres errònies de puntuació màxima als criteris d'adjudicació
avaluables mitjantçant fórmules del lot 1.

208/2018

Projecte bàsic i d'execució de construcció dels dipòsits COPCISA SA
de compensació de la instal∙lació i distribució d'aigua a
la Bassa del Complex Esportiu de Sant Oleguer. Lot 1

Tinent/a d'Alcalde

12/06/2018

Rectificar les xifres errònies de puntuació màxima als criteris d'adjudicació
avaluables mitjantçant fórmules del lot 1.

208/2018

Projecte bàsic i d'execució de construcció dels dipòsits COPCISA SA
de compensació de la instal∙lació i distribució d'aigua a
la Bassa del Complex Esportiu de Sant Oleguer. Lot 1

Tinent/a d'Alcalde

21/12/2018

Aprovar com a contradictoris, els preus unitaris que figuren a l'acta núm. 1

208/2018

Projecte bàsic i d'execució de construcció dels dipòsits COPCISA SA
de compensació de la instal∙lació i distribució d'aigua a
la Bassa del Complex Esportiu de Sant Oleguer. Lot 1

Tinent/a d'Alcalde

21/12/2018

Aprovar com a contradictoris, els preus unitaris que figuren a l'acta núm. 1

209/2018

Projecte de renovació i impermeabilització de l'illa de La
Bassa al Complex esportiu de Sant Oleguer. Lot 2

Junta de Govern Local

30/07/2018

Declarar deserta la licitació relativa al Lot 2

209/2018

Projecte de renovació i impermeabilització de l'illa de La
Bassa al Complex esportiu de Sant Oleguer. Lot 2

Junta de Govern Local

30/07/2018

Declarar deserta la licitació relativa al Lot 2

21/2016

Atenció del sistema informàtic municipal i la resolució
de les demandes en microinformatica de l'Ajuntament
de Sabadell. Class. 2666/2016
Atenció del sistema informàtic municipal i la resolució
de les demandes en microinformatica de l'Ajuntament
de Sabadell. Class. 2666/2016
Servei d'intervenció socioeducativa a l'espai jove de la
Creu de Barberà. Class. 6999/2017
Servei d'intervenció socioeducativa a l'espai jove de
Torre‐romeu. Class.6997/2017
Servei d'intervenció socioeducativa a la Biblioteca del
Nord de Sabadell. Decret 6162/2018 Adj. 8593/2018

INSTRUMENTACION Y
COMPONENTES SA

Junta de Govern Local

12/03/2018

Aprovar la continuïtat del contracte per un període de 3 mesos des de l'1 d'abril
fins el 30 de juny de 2018

INSTRUMENTACION Y
COMPONENTES SA

Junta de Govern Local

02/07/2018

Aprovar continuïtat del contracte amb efectes de l'1 de juliol de 2018 i fins a la
formalització del nou contracte.

LUDOTECA MARGARIDA BEDOS
ASSOC EDUC
FUNDACIÓ PRIVADA IDA

Junta de Govern Local

30/07/2018

Junta de Govern Local

30/07/2018

FUNDACIÓ MAIN

Tinent/a d'Alcalde

10/07/2018

Aprovar la pròrroga per import de 44.340,00€ (exempt d'IVA) per un termini
d'execució del 21/07/2018 fins el 20/07/2019
Aprovar la pròrroga per import de 44.550,00€ (exempt d'IVA) per un termini
d'execució del 21/07/2018 fins el 20/07/2019
Rectificar l'error material de l'acord quart relatiu al desglòs de l'import total a
aplicar en l'aplicació pressupostària de l'any 2018 relatiu al decret 8359/2018

FUNDACIÓ MAIN

Tinent/a d'Alcalde

10/07/2018

Rectificar l'error material de l'acord quart relatiu al desglòs de l'import total a
aplicar en l'aplicació pressupostària de l'any 2018 relatiu al decret 8359/2018

Junta de Govern Local

29/10/2018

Aprovar la pròrroga de l'1/11/2018 fins el 31/10/2019

Regidor/a

06/07/2018

Autoritzar la iniciació de l'expedient de modificació del contracte per import IVA
inclòs de 29.114,97 . Per increment d'elements impropis respecte dels
amidaments previstos en el projecte inicial.

21/2016

211/2017
212/2017
212/2018

212/2018

Servei d'intervenció socioeducativa a la Biblioteca del
Nord de Sabadell. Decret 6162/2018 Adj. 8593/2018

223/2017

Serveis de transport adaptat del Servei d'Acció Social de EMPRESA AUTOCARES CER SA
l'Ajuntament de Sabadell. Subjecte a regulació
harmonitzada.
Ordenació de l'horta municipal de La Verneda de Can
COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS
Deu. Class. 9607/2017
LAANTIT SL

231/2017

231/2018

Serveis de suport infraestructural i logístic a les
SOLFESA S A
activitats organitzades amb motiu de la celebració de la
Festa Major de Sabadell 2018. Lot1 Material i
instal∙lacions d'inf. artística i elements de sup a actes
(escenaris...) Adj.8753/2018

Tinent/a d'Alcalde

03/12/2018

Aprovar la modificació per import de 4.051,93€ el que suposa un increment del
4,64% sobre el pressupost màsim adjudicat que resulta ser de 91.237,35€.

242/2016

Projecte executiu d'obres d'urbanització del Passeig de
la Plaça Major i entorns. Fase 2. Sector 3. Pavimentació
exterms.Class. 12764/2016
Projecte de rotonda a la cruïlla de Carretera de
Terrassa, Ronda de Ponent i Rambla Ibèria. Class.
12769/2016
Manteniment preventiu i correctiu instal∙lacions de
detecció i protecció contra incendis als equipaments
municipals. LOT2. (Tasques de manteniment preventiu i
correctiu dels sist.detecció d'incendis).
Decret.1444/2015Class.5589/2015

FIRTEC SA

Regidor/a

24/09/2018

Aprovar, com a contradictoris, el preu unitari que consta a l'acta núm. 1.

ROMA INFRAESTRUCTURES I
SERVEIS SAU

Junta de Govern Local

30/07/2018

Aprovar la modificació tècnica i contractual per import de 116.051,60€, el que
suposa una modificació del contracte del 28,13%

INV PROTECCION SL

Junta de Govern Local

15/05/2018

Donar‐nos per assabentat del canvi de nom fiscal que passa a anomenar‐se INV
PROTECCION, SL amb el mateix NIF.

248/2014

Manteniment preventiu i correctiu instal∙lacions de
INV PROTECCION SL
detecció i protecció contra incendis als equipaments
municipals. LOT2. (Tasques de manteniment preventiu i
correctiu dels sist.detecció d'incendis).
Decret.1444/2015Class.5589/2015

Junta de Govern Local

15/05/2018

Prorrogar de l'1 d'abril i fins el 31 de juliol de 2018 per import de 5.488,85€ IVA
inclòs.

248/2018

Difusió d'activitats de l'Ajuntament de Sabadell a través
de la impressió i distribució del programa de Festa
Major i del Butlletí d'Informació Municipal "Hola
Sabadell". Lot 1 Impressió del programa de la Festa
Major de Sabadell 2018. D. 6931/2018

Alcalde

01/08/2018

Es declara deserta l'adjudicació.

248/2018

Difusió d'activitats de l'Ajuntament de Sabadell a través
de la impressió i distribució del programa de Festa
Major i del Butlletí d'Informació Municipal "Hola
Sabadell". Lot 1 Impressió del programa de la Festa
Major de Sabadell 2018. D. 6931/2018

Alcalde

01/08/2018

Es declara deserta l'adjudicació.

249/2016

Manteniment i conservació de la semaforització de la
ciutat de Sabadell. Subjecte a regulació
harmonitzada.Class. 2224/2017
Millora de recollida d'aigua del pati i condicionament
zona dipòsits d'aigua de ca l'Estruch

KAPSCH TRAFFICCOM
TRANSPORTATION SA

Junta de Govern Local

05/03/2018

CIBESA OBRES I SERVEIS SL

Tinent/a d'Alcalde

25/04/2018

Millora de recollida d'aigua del pati i condicionament
zona dipòsits d'aigua de ca l'Estruch

CIBESA OBRES I SERVEIS SL

Tinent/a d'Alcalde

25/04/2018

Anul∙lar l'adjudicació a KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATIONS, SA segons
resolució núm. 176/2017 de 22 de desembre de 2017 del Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic.
Autoritzar la iniciació de l'expedient de modificació per la inclusió de l'obra
referent a l'enderroc de les voreres situades en l'entorn immediat als dipòsits i els
seu tractament amb sauló.
Autoritzar la iniciació de l'expedient de modificació per la inclusió de l'obra
referent a l'enderroc de les voreres situades en l'entorn immediat als dipòsits i els
seu tractament amb sauló.

244/2016

248/2014

25/2018

25/2018

250/2018

Difusió d'activitats de l'Ajuntament de Sabadell a través
de la impressió i distribució del programa de Festa
Major i del But d'Informació Municipal "Hola Sabadell".
Lot 3 Distribució programa Festa Major Sabadell mit
bustiada. D. 6931/2018 8478/201

Alcalde

01/08/2018

Desistir del procediment

251/2018

Difusió d'activitats de l'Ajuntament de Sabadell a través
de la impressió i distribució del programa de Festa
Major i del Butlletí d'Inf. Municipal "Hola Sabadell".Lot
4 Im. d'un núm.de butlletí d'inf.muni "Hola Sabadell". D.
6931/2018 D.8478/2018

Alcalde

01/08/2018

Es declara deserta l'adjudicació.

253/2018

Serveis de tallers de reforç a la graduació d'ESO
d'estudiants d'instituts del Plans educatius d'Entorn. Lot
1 Zona Nord. Decret 6552/2018 Desert 9599/2018

Tinent/a d'Alcalde

18/09/2018

Declarar deserta la licitació per decret 9599/2018

254/2009

Gestió del servei de Refugi d'animals de companyia de
l'Ajuntament de Sabadell.

Ple

20/12/2018

Modificar en el sentit d'incrementar el seu preu en 41.750€, quantitat que
permetrà adoptar les mesures necessàries per fer front a les noves necessitats.

254/2018

Serveis de tallers de reforç a la graduació d'ESO
d'estudiants d'instituts del Plans educatius d'Entorn. Lot
2 Zona Can Puiggener. Decret 6552/2018 Desert
9599/2018
Serveis de tallers de reforç a la graduació d'ESO
d'estudiants d'instituts del Plans educatius d'Entorn. Lot
3 Zona Sud. Decret 6552/2018 Desert 9599/2018

Tinent/a d'Alcalde

18/09/2018

Declarar deserta la licitació per decret 9599/2018

Tinent/a d'Alcalde

18/09/2018

Declarar deserta la licitació per decret 9599/2018

255/2018

LLIGA PROTECTORA ANIMALS I
PLANTES SABADELL

256/2018

Serveis de tallers de reforç a la graduació d'ESO
d'estudiants d'instituts del Plans educatius d'Entorn. Lot
4 Zona La Serra. Decret 6552/2018 Desert 9599/2018

Tinent/a d'Alcalde

18/09/2018

Declarar deserta la licitació per decret 9599/2018

257/2018

Serveis de tallers de reforç a la graduació d'ESO
d'estudiants d'instituts del Plans educatius d'Entorn. Lot
5 Zona Can Feu. Decret 6552/2018 Desert 9599/2018

Tinent/a d'Alcalde

18/09/2018

Declarar deserta la licitació per decret 9599/2018

264/2013

Gestió del bar ubicat al Centre Cívic de Gràcia.
Decret.10381/2013. Class.1798/2014. Adj. 3036/2014.

Regidor/a

19/02/2018

Aprovar la continuïtat del contracte des del 28‐03‐2018 i fins a la formalització del
nou contracte i aprovar el cànon aplicable per import de 609,60 IVA exempt.

269/2018

Servei de neteja d'equipaments muncipals. Lot 1.
Subjecte a regulació harmonitzada. Desistiment Ple
25/10/2018
Servei d'assessorament jurídic als professionals de
RODRIGUEZ SANTAMARIA MARIA
Serveis Socials Bàsics i a l'Equip d'Atenció a la Infància i
l'Adolescència. Decret 12794/2016. Class. 2853/2017
Adj. 4696/2017
Servei de neteja d'equipaments municipals. Lot 2.
Subjecte a regulació harmonitzada.. desistiment Ple
25/10/2018

Ple

25/10/2018

S'aprova el desistiment de la contractació

Regidor/a

06/02/2018

Aprovar la pròrroga de la vigència del contracte de l'1/01/2018 fins el 31/12/2018
per import de 15.486,14.

Ple

25/10/2018

S'aprova el desistiment de la contractació

27/2017

270/2018

DALMASES PARDO JOAN

272/2013
272/2013

Gestió de les instal∙lacions de seguretat dels edificis
municipals.
Gestió de les instal∙lacions de seguretat dels edificis
municipals.

INV PROTECCION SL

Junta de Govern Local

15/05/2018

INV PROTECCION SL

Junta de Govern Local

15/05/2018

277/2016

Renovació del paviment de la calçada de l'Avda. Alcalde PABASA EUROASFALT SA
Moix i carrer Fernando Poo. Class.1305/2017

Junta de Govern Local

07/05/2018

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

19/02/2018

279/2011

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

19/02/2018

SERVEIS MEDI AMBIENT S A

Junta de Govern Local

19/02/2018

SERVEIS MEDI AMBIENT S A

Junta de Govern Local

19/02/2018

SERVEIS MEDI AMBIENT S A

Junta de Govern Local

19/02/2018

SERVEIS MEDI AMBIENT S A

Junta de Govern Local

15/05/2018

SERVEIS MEDI AMBIENT S A

Junta de Govern Local

15/05/2018

279/2011

279/2011

279/2011

279/2011

279/2011

Donar‐nos per assabentat del canvi de nom fiscal que passa a anomenar‐se INV
PROTECCION, SL amb NIF B85582013
Aprovar la pròrroga forçosa de sis mesos amb efectes des de l'1 d'abril de 2018 i
fins que no siguin assumides les prestacions pel nou adjudicatari. Per import de
37.281,96€
Aprovar la certificació final i la liquidació del contracte d'obres per un import total
de 147.357,95€ (IVA inclòs), resultant un saldo favorable de 11.479,81€ (IVA
inclòs).
Requerir a l'empresa que incorpori el sistema de seguiment (GPS/GPRS) de tots
els equips mòbils, introdueixi totes les rutes i serveis dins del sistema de
geolocalització i control, introduir en aquest sistema Mawis les diferents
freqüències.
Donar conformitat a la Instrucció Tècnica de Facturació per tal de consignar tots
els serveis corresponents a la neteja viària i a la recollida selectiva. Donar
audiència a l'empresa SMATSA.
Aprovar la proposta de liquidació corresponent a l'exercici 2014, per un import
total de 17.980.475,47 (IVA inclòs) i un saldo creditor a favor de l'Ajuntament de
897.318,44€
Aprovar la proposta de liquidació de l'exercici 2015, per un import total de
17.315.935,90€ IVA inclòs i un saldo creditor a favor de l'Ajuntament de
1.303.915,13€
Aprovar la proposta de liquidació corresponent a l'exercici 2016, per un import
total de 17.535.792,87 (IVA inclòs) i un saldo creditor a favor de l'Ajuntament de
1.292.293,51€
Estimar parcialment l'al∙legació primera i segona formulades per SMATSA i
desestimar les al∙legacions tercera i quarta formulades per SMATSA.
Desestimar la totalitat de les al∙legacions formulades per SMATSA. Aprovar amb
caràcter definitiu la liquidació corresponent a l'exercici 2014, per un import total
de 17.980.475,47 IVA inclòs i un saldo creditor a favor de l'Ajuntament de
897.318,44€
Desestimar la totalitat de les al∙legacions formulades per SMATSA. Aprovar amb
caràcter definitiu la liquidació corresponent a l'exercici 2015 per import de
17.315.935,90 IVA inclòs i un saldo a favor de l'Ajuntament de 1.303.915,13€

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

15/05/2018

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

15/05/2018

279/2011

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

12/09/2018

SERVEIS MEDI AMBIENT S A

Junta de Govern Local

26/11/2018

Aprovar actualització del quadre financer de la inversió realitzada per l'empresa
per import de 1.757.631,60€ per cada una de les anualitats pendents (2019‐2024)

SERVEIS MEDI AMBIENT S A

Junta de Govern Local

10/12/2018

Aprovar l'increment de despesa sobre la previsió inicial pels serveis de neteja
viària per a l'anualitat de desembre 2017 a novembre 2018 per import de
200.000,00€

279/2011

279/2011

Desestimar la totalitat de les al∙legacions formulades per SMATSA i aprovar amb
caràcter definitiu la liquidació corresponent a l'exercici 2016, per un import total
de 17.535.792,87 IVA inclòs i saldo creditor a favor a l'Ajuntament de
1.292.293,5€
Desestimar les peticions (i) i (ii) formulades per SMATSA.

288/2014

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

OPTIMA FACILITY SERVICES SL

Ple

22/03/2018

Aprovar la modificació i la pròrroga de la vigència del contracte de l'1/04/2018
fins el 30/11/2018, per un import de 996.613,83€

288/2014

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

OPTIMA FACILITY SERVICES SL

Ple

26/07/2018

Aprovar les modificacions per import de 6.483,51€ suposant un percentatge del
0,23%, no superant així el 10% previst.

288/2014

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

OPTIMA FACILITY SERVICES SL

Ple

29/11/2018

Aprovar modificacions i la pròrroga de la vigència del contracte de l'1‐12‐2018 fins
el 31‐01‐2019 per un valor de 261.461,68€

289/2014

Serveis neteja d'equipaments municipals Biblioteques,
museus, equipaments administratius, equipaments
socials i escoles del sector sud de la ciutat. (LOT2)

INSTITUTO DE GESTION SANITARIA Ple
SA

22/03/2018

Aprovar la modificació i la pròrroga de la vigència del contracte de l'1/04/2018
fins el 30/11/2018, per un import de 1.125.451,19€

289/2014

Serveis neteja d'equipaments municipals Biblioteques,
museus, equipaments administratius, equipaments
socials i escoles del sector sud de la ciutat. (LOT2)

INSTITUTO DE GESTION SANITARIA Ple
SA

26/07/2018

Aprovar les modificacions per import de 4.944,99€ suposant un percentatge del
0,17%, no superant així el 10% previst.

289/2014

Serveis neteja d'equipaments municipals Biblioteques,
museus, equipaments administratius, equipaments
socials i escoles del sector sud de la ciutat. (LOT2)

INSTITUTO DE GESTION SANITARIA Ple
SA

29/11/2018

Aprovar la pròrroga de la vigència del contracte de l'1‐12‐2018 fins el 31‐01‐2019
per un valor de 282.240,94€

289/2016

Projecte d'obra per a la construcció d'un by‐pass per la COPCISA SA
millora del funcionament de la xarxa de sanejament en
alta Sabadell‐riu Ripoll (tram Sant Vicenç de Jonqueres)
Class. 4924/2017
Serveis neteja d'equipaments municipals Equipaments VALORIZA FACILITIES SAU
cívico‐socials, teatres i altres equipaments culturals,
centres de formació musical i escoles del Sec. Nord de la
ciutat. (LOT3)

Alcalde

03/07/2018

Aprovar l'autorització i disposició de despesa a favor de COPCISA.

Ple

22/03/2018

Aprovar la modificació i la pròrroga de la vigència del contracte de l'1/04/2018
fins el 30/11/2018, per un import de 1.073.833,98€

290/2014

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

Ple

29/11/2018

Aprovar la pròrroga de la vigència del contracte de l'1‐12‐2018 fins el 31‐01‐2019
per un valor de 268.458,48€

302/2014

Manteniment preventiu i correctiu de les instal∙lacions GESTION INTEGRAL DE
tèrmiques (calefacció, aigua calenta sanitària,
INSTALACIONES SL
climatització, energia solar tèrmica i gas) dels
equipaments municipals.Class. 5374/2015.
Adj.7958/2015
Actuacions de millora de parterres de la ciutat. Actuació RS AGROTECNICA DEL SEGRIA SL
a l'avinguda Josep Tarradellas de Sabadell. Decret
6975/2017 Class. 11322/2017 Adj. 13834/2017

Junta de Govern Local

04/06/2018

Modificació tècnica i contractual. Modificació del 49,22%, comporta un increment
del 130.000,00 € sobre pressupost màxim estimat.

Regidor/a

24/09/2018

Aprovar com a contradictoris, el preu unitari que consta a l'acta núm. 1 emesa en
data 1 de juny de 2018.

290/2014

311/2017

311/2017

Actuacions de millora de parterres de la ciutat. Actuació RS AGROTECNICA DEL SEGRIA SL
a l'avinguda Josep Tarradellas de Sabadell. Decret
6975/2017 Class. 11322/2017 Adj. 13834/2017

Regidor/a

24/09/2018

Aprovar com a contradictoris, el preu unitari que consta a l'acta núm. 1 del
projecte d'obres, emesa en data 1 de juny de 2018.

311/2017

Actuacions de millora de parterres de la ciutat. Actuació RS AGROTECNICA DEL SEGRIA SL
a l'avinguda Josep Tarradellas de Sabadell. Decret
6975/2017 Class. 11322/2017 Adj. 13834/2017

Regidor/a

24/09/2018

Aprovar com a contradictories el preu unitari que consta a l'acta núm. 1

311/2017

Actuacions de millora de parterres de la ciutat. Actuació RS AGROTECNICA DEL SEGRIA SL
a l'avinguda Josep Tarradellas de Sabadell. Decret
6975/2017 Class. 11322/2017 Adj. 13834/2017

Tinent/a d'Alcalde

14/12/2018

Aprovar l'increment derivat de la certificació núm. 3 i final, per import de
4.303,17€ (IVA inclòs), saldo favorable al contractista que correspon a un
incrment del 9,28% de l'import d'adjudicació.

318/2017

Manteniment i conservació de la semaforització de la
ciutat de Sabadell per al mes d'abril de 2017. Decret
inici i class. 4140/2017.Adj. 7409/2017

ALUMBRADOS VIARIOS S A

Tinent/a d'Alcalde

08/01/2018

Pròrroga d'un mes de l'1 de maig de 2017 fins el 31 de maig de 2017 i la
continuïtat del servei fins el 30 de setembre de 2017.

325/2016

Actuació extraordinària pel repintat de passos de
vianants, eixos principals de circulació i reserves a la via
pública. Decret 10408/2016 Class. 3583/2017. Adj.
6412/2017
Servei d'intervenció socieducativa. LOT 1 Centre obert
de Can Deu. Adj. 593/2018
Servei d'intervenció socieducativa. LOT 2 Centre obert
la Concòrdia. Adj. 593/2018
Servei d'intervenció socieducativa. LOT 3 Centre obert i
Espai Jove Can Puiggener. Adj. 593/2018
Servei d'intervenció socieducativa. LOT 4 Centre obert
Els Merinals. Adj. 593/2018
Servei d'intervenció socieducativa. LOT 5 Centre obert
Torre Romeu. Desert 593/2018
Servei d'intervenció socieducativa. LOT 6 Centre obert
Les Termes. Adj. 593/2018
Manteniment del Parc Fluvial del Ripoll i del Rodal.

PROSEÑAL SL

Tinent/a d'Alcalde

02/05/2018

Rectificar error material en l'import d'IVA que era de 5.458,26 i ha de ser
8.677,69€

ASSOCIACIO ESPORTIVA CAN DEU

Junta de Govern Local

01/10/2018

E I L EINA SCCL

Junta de Govern Local

01/10/2018

FUNDACIO PERE TARRES

Junta de Govern Local

01/10/2018

ASSOCIACIO JUVENIL ESQUITX DE
SABADELL

Junta de Govern Local

01/10/2018

Alcalde

17/01/2018

Pròrroga de la vigència del contracte pel període de l'1 d'octubre de 2018 al 30 de
setembre de 2019.
Pròrroga de la vigència del contracte pel període de l'1 d'octubre de 2018 al 30 de
setembre de 2019.
Pròrroga de la vigència del contracte pel període de l'1 d'octubre de 2018 al 30 de
setembre de 2019.
Pròrroga de la vigència del contracte pel període de l'1 d'octubre de 2018 al 30 de
setembre de 2019.
Declarar desert el Lot 5

326/2017
327/2017
328/2017
329/2017
330/2017
331/2017
37/2014
378/2016

378/2016

378/2016

378/2016

Projecte executiu de les obres de remodelació de la
urbanització de la plaça Espanya Fase 2. Lot 1 Obra Civil.
Class. 3981/2017
Projecte executiu de les obres de remodelació de la
urbanització de la plaça Espanya Fase 2. Lot 1 Obra Civil.
Class. 3981/2017
Projecte executiu de les obres de remodelació de la
urbanització de la plaça Espanya Fase 2. Lot 1 Obra Civil.
Class. 3981/2017
Projecte executiu de les obres de remodelació de la
urbanització de la plaça Espanya Fase 2. Lot 1 Obra Civil.
Class. 3981/2017

LUDOTECA MARGARIDA BEDOS
ASSOC EDUC
CIPO SCCL

Junta de Govern Local

01/10/2018

Pròrroga de la vigència del contracte pel període de l'1 d'octubre de 2018 al 30 de
setembre de 2019.
Aprovar pròrroga forçosa des del 1/07/2018 fins a formalització de nou contracte
amb un màxim de 6 mesos per import de 197.281,72€
Prorrogar el contracte fins el 3 de setembre de 2018.

Junta de Govern Local

25/06/2018

VIALITAT I SERVEIS SLU

Alcalde

26/07/2018

VIALITAT I SERVEIS SLU

Junta de Govern Local

03/09/2018

Aprovar la modificació tècnica i contractual, per un import de 119.488,90€, el que
suposa una modificació del contracte del 19,89%.

VIALITAT I SERVEIS SLU

Regidor/a

21/09/2018

Aprovar com a contradictoris, el preu unitari que consta a l'acta núm. 1 emesa en
data 2 de febrer de 2018.

VIALITAT I SERVEIS SLU

Regidor/a

21/09/2018

Aprovar com a contradictoris, el preu unitari que consta a l'acta núm. 2 emesa en
data 3 de maig de 2018.

378/2016

378/2017
379/2016

379/2016

379/2016

379/2016

386/2017
386/2017
386/2017
387/2017

Projecte executiu de les obres de remodelació de la
VIALITAT I SERVEIS SLU
urbanització de la plaça Espanya Fase 2. Lot 1 Obra Civil.
Class. 3981/2017
Sabadell Sostre Class. 10430/2017
ASOCIACIÓN ACTUAVALLES
Projecte executiu de les obres de remodelació de la
urbanització de la plaça Espanya Fase 2. Lot 2
Jardineria. Class. 3981/2017
Projecte executiu de les obres de remodelació de la
urbanització de la plaça Espanya Fase 2. Lot 2
Jardineria. Class. 3981/2017
Projecte executiu de les obres de remodelació de la
urbanització de la plaça Espanya Fase 2. Lot 2
Jardineria. Class. 3981/2017
Projecte executiu de les obres de remodelació de la
urbanització de la plaça Espanya Fase 2. Lot 2
Jardineria. Class. 3981/2017
Instal∙lació d'una àrea de joc al Parc Central del Vallés.
Class. 11261/2017
Instal∙lació d'una àrea de joc al Parc Central del Vallés.
Class. 11261/2017
Instal∙lació d'una àrea de joc al Parc Central del Vallés.
Class. 11261/2017
Projecte executiu d'urbanització del carril bicicleta de
l'Avinguda de la Concòrdia. Class. 12696/2017

Junta de Govern Local

22/10/2018

Aprovar l'ampliació del termini d'execució de les obres fins el 22 d'octubre de
2018.

Junta de Govern Local

29/10/2018

Aprovar la pròrroga per import de 65.760€ exempt d'IVA des de l'1/10/2018 fins
el 30/09/2019
Aprovar com a contradictoris, el preu unitari que consta a l'acta núm. 3 emesa en
data 1 d'agost de 2018.

AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES Regidor/a
SAU

21/09/2018

AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES Regidor/a
SAU

21/09/2018

Aprovar com a contradictoris, el preu unitari que consta a l'acta núm. 1 emesa en
data 5 d'abril de 2018.

AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES Regidor/a
SAU

21/09/2018

Aprovar com a contradictoris, el preu unitari que consta a l'acta núm. 2 emesa en
data 4 de juliol de 2018.

AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES Regidor/a
SAU

19/10/2018

Aprovar com a contradictoris, el preu unitari que consta a l'acta núm. 4 emesa en
data 8 d'octubre de 2018.

AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES
SAU
AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES
SAU
AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES
SAU
ASFALTORS BARCINO SL

Alcalde

18/05/2018

Prorrogar el termini fins el 19‐06‐2018

Regidor/a

24/09/2018

Regidor/a

24/09/2018

Alcalde

13/07/2018

Aprovar com a contradictoris, el preu unitari que consten a l'acta núm. 1, emesa
en data 8 de maig de 2018
Aprovar com a contradictoris, el preu unitari que consta a l'acta núm. 2 emesa en
data 5 de juny de 2018.
Prorrogar contracte fina el 23/07/2018

387/2017

Projecte executiu d'urbanització del carril bicicleta de
l'Avinguda de la Concòrdia. Class. 12696/2017

ASFALTORS BARCINO SL

Junta de Govern Local

17/12/2018

Aprovar l'increment derivat de la certificació final per import de 29.020,76 € IVA
inclós.

394/2017

Projecte bàsic i d'execució de reforma d'edifici SIS
(Servei d'Intervenció Socioeducativa) de la zona nord.
Class. 12623/2017
Projecte bàsic i d'execució de reforma d'edifici SIS
(Servei d'Intervenció Socioeducativa) de la zona nord.
Class. 12623/2017

OBRES I CONTRACTES PENTA SA

Alcalde

12/06/2018

OBRES I CONTRACTES PENTA SA

Junta de Govern Local

03/09/2018

Projecte bàsic i d'execució de reforma d'edifici SIS
(Servei d'Intervenció Socioeducativa) de la zona nord.
Class. 12623/2017
Projecte bàsic i d'execució de reforma d'edifici SIS
(Servei d'Intervenció Socioeducativa) de la zona nord.
Class. 12623/2017
Projecte bàsic i d'execució de reforma d'edifici SIS
(Servei d'Intervenció Socioeducativa) de la zona nord.
Class. 12623/2017
Projecte bàsic i d'execució de reforma d'edifici SIS
(Servei d'Intervenció Socioeducativa) de la zona nord.
Class. 12623/2017

OBRES I CONTRACTES PENTA SA

Junta de Govern Local

03/09/2018

OBRES I CONTRACTES PENTA SA

Tinent/a d'Alcalde

02/10/2018

OBRES I CONTRACTES PENTA SA

Junta de Govern Local

19/11/2018

Aprovar la pròrroga per un import de 398.418,97€ IVA inclòs i un termini
d'execució de 4 mesos, acordant ampliar el temini de vigència del contracte fins el
dia 7 de setembre de 2018.
Donar compte del decret 6627/2018, relatiu a la pròrroga i aprovar la pròrroga
per un import de 398.418,97€ IVA inclòs i un termini d'execució de 4 mesos,
acordant ampliar el termini de vigència del contracte fins el dia 7 de setembre de
2018.
Aprovar la segona pròrroga per un import de 398.418,97€ IVA inclòs i un termini
d'execució de 4 mesos, acordant ampliar el termini de vigència del contracte fins
el dia 7 de desembre de 2018.
Modificació del contracte consistent en: col∙locar en estructura de sostrem uns
nous entrants, col∙locar un únic paviment de terratzo, execució d'arrebossat de
morter, construcció d'esglaonats nous...
Aprovació de l'expedient de modificació per un import de més de 30.065,27€ IVA
inclòs.

OBRES I CONTRACTES PENTA SA

Junta de Govern Local

17/12/2018

394/2017

394/2017

394/2017

394/2017

394/2017

Rectificar l'import de la garantia definitiva.

399/2015

Recollida de residus a través de centrals i xarxes de
ENVAC IBERIA SA
Junta de Govern Local
recollida pneumàtica de l'Eix Macià, Centre, Can Llong i
Can Gambús de Sabadell que inclou la gestió i el seu
manteniment. Subjecte a regulació harmonitzada. Class.
2236/2016. Adj. 4547/2016.
Manteniment i conservació de places i espais verds del AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES Junta de Govern Local
sector 1 i 4, arbrat viari, mobiliari urbà i jocs infantils de SAU
la ciutat de Sabadell. Subjecte a regulació harmonitzada

25/06/2018

Aprovar la continuïtat del servei mentre no s'adjudiqui i entri en vigor el nou
contracte per import de 21.770,99€ IVA inclòs.

07/05/2018

Prorrogar per dos anys de l'1 de juny de 2018 i fins el 31 de maig de 2020, per
import de 3.376.047,31€ IVA inclòs.

Actualització del sistema d'informació geogràfica
ABS INFORMATICA SL
d'urbanisme (SIG). Decret 12742/2016 Class. 4268/2017
Adj. 7947/2017
Actualització del sistema d'informació geogràfica
ABS INFORMATICA SL
d'urbanisme (SIG). Decret 12742/2016 Class. 4268/2017
Adj. 7947/2017

Regidor/a

01/08/2018

Alcalde

31/12/2018

Iniciar expedient de resolució per causa de demora en el compliment dels
terminis d'execució parcials del contracte, el qual fa presumir raonablement
l'impossibilitat de complir el termini total del mateix.
Declarar la resolució del contracte administratiu per la causa de demora en el
compliment dels terminis d'execució parcials del contracte, el qual fa presumir
raonablement l'impossibilitat de complir el termini total del mateix.

422/2018

Gestió integral, manteniment, conservació i inversions
dels sistemes de control de la mobilitat i de les
intal∙lacions de semaforització i elements dinàmics
d'ordenació i informació del trànsit.

Junta de Govern Local

17/12/2018

Aprovar el desistiment del procediment.

433/2018

Promoció d'un programa d'activitats esportives a cinc
barris de Sabadell. Lot 4. Arraona Desert 9767/2018

Junta de Govern Local

03/12/2018

Declarar deserta la licitació.

436/2018

Adquisició i implantació d'una plataforma integral
GRUPO MEANA SA
d'administració electrònica al Grup Ajuntament de
Sabadell, que integra el propi Ajuntament i els seus ens
locals. Subjecte a regulació harmonitzada. Class.
13209/2018 Adj. 14333/2018

Alcalde

09/10/2018

Autoritzar a l'empresa AGTIC CONSULTING, SL amb CIF B66766528, presti serveis
externs especialitzats d'assessorament als tècnics municipals encarregats de la
valoració d'ofertes.

436/2018

Adquisició i implantació d'una plataforma integral
GRUPO MEANA SA
d'administració electrònica al Grup Ajuntament de
Sabadell, que integra el propi Ajuntament i els seus ens
locals. Subjecte a regulació harmonitzada. Class.
13209/2018 Adj. 14333/2018

Junta de Govern Local

12/11/2018

Donar compte del decret núm. 10708/2018

446/2017

Projecte d'urbanització de l'Espai Públic Vapor Cusidó ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SLU
situat entre c. d'Antoni Cusidó, de Sant Miquel, de Sant
Maties i de Montllor i Pujal. Aplicant Mesures de Gestió
Eficient, segons Decret‐Llei 3/2016, de 31 de maig.
Class.13969/2017 Ad14301/2017

Regidor/a

09/04/2018

Aprovar com a contradictoris, el preu unitari que consta a l'Acta núm. 1 del
projecte.

446/2018

Assistència tècnica per a la col∙laboració amb la
Intervenció general per a desenvolupar el progr.
Control financer .Auditoria de sistemes de l'exercici
2017. Lot 4 Decret 7076/2018 Desert 11351/2018

Alcalde

25/10/2018

Es declara deserta la licitació per decret 11351/2018.

400/2015

409/2016

409/2016

462/2017

470/2007

470/2007

470/2007

470/2007

471/2003

474/2017

479/2017
48/2014

Subministrament de vestuari per a la Policia Municipal
de Sabadell. Lot 1 235 caçadores Softshell. Class.
13228/2017
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
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
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
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
Concessió administrativa domini públic aparcament
finca reparcel∙lació UA 51 c/ Salenques, Farell,
Matadepera.
Redacció a nivell jurídic de l'Ordenança Municipal
Reguladora de la Intervenció Tècnica i Administrativa
dels Usos i les Activitats
Projecte d'Espai Obert d'Activitats Lúdiques a la Plaça
Montcortés. Obra Civil i Jardineria. Lot 1
Manteniment preventiu i correctiu de les instal∙lacions
de tractament d'aigua de les piscines municipals. Class.
4870/2014. Adj. 5434/2014

INSIGNA UNIFORMES SL

Regidor/a

19/01/2018

Aprovar l'esmena error material en el CIF de l'empresa INSIGNA UNIFORMES SL,
sent el CIF correcte B97611164.

SABA APARCAMIENTOS SA

Ple

25/01/2018

Aprovar l'actualització del quadre tarifari i el cànon mínim que ha de regir, des de
l'endemà de la seva aprovació.

SABA APARCAMIENTOS SA

Regidor/a

20/03/2018

Aprovar la liquidació del cànon relatiu a l'any 2017, derivat de la concessió
administrativa de l'explotació de l'aparcament soterrani del MERCAT CENTRAL,
per import de 7.567,04€.

SABA APARCAMIENTOS SA

Regidor/a

20/03/2018

Aprovar la liquidació del cànon relatiu al segon semestre de l'any 2017, derivat de
la concessió administrativa de l'explotació de l'aparcament soterrani del DOCTOR
ROBERT, per import de 75.234,50€.

SABA APARCAMIENTOS SA

Regidor/a

16/11/2018

Aprovar la liquidació del cànon relatiu a l'any 2018, derivat de la concessió
administrativa de l'explotació de l'aparcament soterrani de la Plaça del Doctor
Robert, per import de 75.911,61€.

ARGOFILL S L

Regidor/a

23/01/2018

Aprovar la liquidació de cànon relatiu a l'any 2017 per import de 2.458,50€.

FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA DE
LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Tinent/a d'Alcalde

26/10/2018

Junta de Govern Local

02/07/2018

Suspendre temporalment l'execució del contracte, fins a la resolució, si s'escau, de
totes les reclamacions i suggeriments presentades dins del termini d'informació
pública i audiència als interessats.
Declarar deserta la licitació.

Junta de Govern Local

16/04/2018

Aprovar la pròrroga forçosa per un període màxim de sis mesos, amb efectes des
de l'1 de juny de 2018 i fins que no siguin assumides les prestacions pel nou
adjudicatari.

VALLESANA DE MANTENIMENTS I
SERV SL

481/2017

Projecte d'Espai Obert d'Activitats Lúdiques ala Plaça
Montcortés. Subministrament i instal∙lació de mobiliari i
elements per activitats lúdiques. Lot 2

Junta de Govern Local

02/07/2018

Declarar deserta la licitació.

488/2017

Gestió dels Residus de runa procedents dels punts blaus PEDRERA DE L ORDAL SL
de Sabadell. Class. 4657/2018

Junta de Govern Local

26/02/2018

492/2017

Arrendament amb opció de compra d'un vehicle
turisme sense logotipar. Lot 1
Arrendament amb opció de compra d'un cinemòmetre
radar, destinat a la Policia Municipal Lot 2

Junta de Govern Local

05/03/2018

Deixar sense efectes el termini que s'ha publicat per presentar ofertes que
finalitzava el 27/02/2018 i aprovar la modificació del punt 4 del Plec de
prescripcions tècniques i l'apartat B del Quadre Resum.
Declarar deserta la licitació.

Junta de Govern Local

05/03/2018

Declarar deserta la licitació.

Arrendament amb opció de compra d'un cinemòmetre
radar compacte, destinat a la Policia Municipal Lot 3

Junta de Govern Local

05/03/2018

Declarar deserta la licitació.

493/2017

494/2017

496/2017

Servei de Telecomunicacions de l'Ajuntament de
Sabadell i els seus organismes autònoms pel període
comprés entre els anys 2018‐2020. Serveis i Sistemes de
comunicacions de veu fixa i serveis de dades. Lot 1

Alcalde

26/01/2018

Ampliar el termini màxim de presentació d'ofertes fins el 29‐01‐2018

497/2017

Servei de Telecomunicacions de l'Ajuntament de
Sabadell i els seus organismes autònoms pel període
comprés entrte els anys 2018‐2020. Serveis de
Comunicacinos mòbils. Lot 2
Servei de Telecomunicacions de l'Ajuntament de
Sabadell i els seus organismes autònoms pel període
comprés entrte els anys 2018‐2020. Serveis d'accés a
Internet. Lot 3
Rehabilitació dels parterres de Sant Julià. Francesc
MOIX SERVEIS I OBRES, SL
Trabal, 14.
Serveis auxiliars de la gestió cultural de determinades MITE LS PRODUCCIONS, SL
activitats que es portaran a terme durant l'exercici 2016‐
2017. Class. 4769/22016

Alcalde

26/01/2018

Ampliar el termini màxim de presentació d'ofertes fins el 29‐01‐2018

Alcalde

26/01/2018

Ampliar el termini màxim de presentació d'ofertes fins el 29‐01‐2018

Regidor/a

09/04/2018

Aprovar com a contradictoris, els preus unitaris que consten a l'Acta núm. 1

Junta de Govern Local

15/05/2018

Aprovar la modificació del contracte s'amplia la programació artística i la
necessitat d'un major nombre de serveis auxiliars per import de 21.700 i serveis
requerits per altres serveis municipals fins el 10/07/2018 per import total de
16.050,00€
Aprovar la declaració de la resolució per mutu acord del contracte d'assistència
tècnica subscrit amb la societat Portell‐Brunés Enginyers SLP per un preu conjunt
de 29.208,80€ IVA inclòs

498/2017

519/2017
52/2016

520/2007

Contractació de l'equip pluridisciplinar redactor de
SAUQUET ARQUITECTES I
l'obra reforma i rehabilitació de l'edifici de la Casa Grau ASSOCIATS SL
(Marcet‐Font) i l'espai de l'antic pati del casal Zenon
Coromines.(Segons previ concurs d'ideas).

Junta de Govern Local

30/04/2018

522/2017

Servei de manteniment de la xarxa de
telecomunicacions sense fils de l'Ajuntament de
Sabadell. decret 8862/2017
Servei de defensa i assistència jurídica, dins de l'àmbit
penal dels agents de la Policia Municipal. Decret.
3120/2016. Class. 10397/2016 Adj. 11223/2016

Alcalde

08/10/2018

Per decret 10900/2018 es declara deserta la licitació

Regidor/a

27/11/2018

Aprovar la pròrroga per import de 11.979,00€ per termini del 2‐11‐2018 fins l'1‐
11‐2019

Tinent/a d'Alcalde

30/11/2018

Aprovar la pròrroga per import de 18.686,06 €, exempt d'IVA a comptar a partir
de l'1 de gener de 2019 i fins que es formalitzi el nou contracte.

Junta de Govern Local

16/04/2018

Excloure a l'emrpesa Construccions JAS‐VALLÈS SL, durant l'acte d'obertura del
sobre núm. 1 referent a criteris avaluables mitjançant judicis de valor, l'empresa
va incloure un criteri avaluable mitjançant fòrmula automàtica.

CONSTRUCCIONES FERTRES SL

Tinent/a d'Alcalde

01/08/2018

Aprovar com a contradictoris, els preus unitaris que figuren a a l'acta núm. del
projecte d'obres.

CONSTRUCCIONES FERTRES SL

Junta de Govern Local

08/10/2018

CIBESA OBRES I SERVEIS, SL

Tinent/a d'Alcalde

13/09/2018

Tinent/a d'Alcalde

09/11/2018

Aprovació de l'increment del 3,25% del preu primitiu, corresponents als
increments d'amidaments, el que suposa un increment de la despesa inferior al
10% del preu primitiu del contracte.
Modificació per la inclusió del segellat de les juntes de les canals de recollida
d'aigües, el pintat per import de 1.779,08€.
Declarar deserta la licitació.

53/2016

541/2017

561/2017

561/2017

561/2017

569/2017
584/2018

MARTINEZ GARCIA BARTOMEU

Realització del programa d'activitats formatives per a la ESPORT 3
gent gran, durant l'any 2018. Decret 10504/2017 Class.
13974/2017 Adj. 336/2018
Projecte de consolidació estructural carpa exterior i
CONSTRUCCIONES FERTRES SL
altres actuacions Parc Recreatiu La Bassa de Sant
Oleguer. Class. 1880/2018
Projecte de consolidació estructural carpa exterior i
altres actuacions Parc Recreatiu La Bassa de Sant
Oleguer. Class. 1880/2018
Projecte de consolidació estructural carpa exterior i
altres actuacions Parc Recreatiu La Bassa de Sant
Oleguer. Class. 1880/2018
Millora de la coberta dels lluernaris a la Biblioteca dels
Safareigs de la Creu Alta
Disseny i execució del Parc de Nadal de Sabadell 2018‐
2019. Decret 10386/2018 Desert 12071/2018

592/2017

Subministrament i instal∙lació de dos tobogans grans i
un tobogan infantil aquàtics. Class. 589/2018

COPCISA SA

Tinent/a d'Alcalde

24/04/2018

592/2017

Subministrament i instal∙lació de dos tobogans grans i
un tobogan infantil aquàtics. Class. 589/2018

COPCISA SA

Junta de Govern Local

28/05/2018

592/2017

Subministrament i instal∙lació de dos tobogans grans i
un tobogan infantil aquàtics. Class. 589/2018

COPCISA SA

Junta de Govern Local

08/10/2018

Increment del 4,39% del preu del contracte, corresponent als increments dels
amidaments.

594/2017

Renovar el teló de fons i els camals a l’escenari del
Centre Cívic de Can Rull
Organització i realització d'un programa d'activitats
formatives per a tots els equipaments de gent gran i la
dinamització i l'atenció als usuaris a l'Antic Mercat de
Sant Joan.
Senyalització Aparcaments Centre Sabadell. Decret
11020/2018

PRODUCTIOS MATEX IBERICA SL

Tinent/a d'Alcalde

23/05/2018

Alcalde

15/11/2018

Modificació del contracte amb pressupost total de 6.618,08, per tal d'ocultar
l'estructura de suport dels focus.
Rectificar i modificar els criteris previstos al tercer punt de l'apartat Y de l'annex 1
del Plec de Clàusules Administratives.

Regidor/a

15/11/2018

Realització d'uns concerts en diferents llocs de la ciutat BANDA DE MÚSICA DE SABADELL
l'any 2018
Redacció del Pla director d'usos d'activitats
FENOY PALOMAS EDUARD
econòmiques i centres de culte a Sabadell (PUAEC).
Decret 10846/2017 Class. 3576/2018 Adj. 5929/2018

Regidor/a

27/03/2018

Tinent/a d'Alcalde

27/03/2018

Aprovar el reajustament comptable de la distribució de la consignació
pressupostària per fer front a la contractació.

Gestió unificada del servei escolar de menjador (25). (
Usuaris fixos 6,20 €/menú, usuaris esporàdics 6,80
€/menú )
Gestió unificada del servei escolar de menjador (25). (
Usuaris fixos 6,20 €/menú, usuaris esporàdics 6,80
€/menú )
Gestió del servei de bar de l'àrea de pícnic de Sant Julià
d'Altura.Class 5245/2015
Projecte bàsic i d'execució de remodelació i millora del
poliesportiu Les Termes.
Projecte bàsic i d'execució de remodelació i millora del
poliesportiu Les Termes.
Manteniment del programari de gestió de Recursos
Humans GC‐EPSILON‐RH. Decret 13538/2017 Class.
1761/2018 Adj. 4393/2018
Adquisició de fons bibliogràfic i audiovisual per a les
biblioteques de la xarxa municipal de Sabadell per a
l'exercici 2018. Lot 1 fons bibliogràfic. Decret
1745/2018 Class. 3950/2018 Adj. 5561/2018

SERHS FOOD AREA SL

Junta de Govern Local

19/02/2018

Aprovar els estats financers relatius al curs 2016‐2017, amb un resultat econòmic
pel període de 208.968,36€ de superàvit.

SERHS FOOD AREA SL

Ple

26/07/2018

Aprovar la pròrroga per un període de dos anys, fins al curs escolar 2019‐2020

SERVEIS GLOBALS TORNE SLU

Junta de Govern Local

15/05/2018

Junta de Govern Local

30/04/2018

Junta de Govern Local

30/04/2018

Aprovar la pròrroga per un període d'un any des de l'1 de juny de 2018 fins al 31
de maig de 2019.
Excloure a l'empresa URBE‐SBD, SL per manca de justificació de la oferta
presentada, considerada anormal per la Mesa De Contractació.
Declarar deserta la licitació.

CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA

Alcalde

12/11/2018

Rectificar l'import corresponent a l'anualitat 2018

LAIETANA DE LLIBRETERIA SL

Tinent/a d'Alcalde

06/09/2018

Aprovar la modificació del contracte donat que s'ha ampliat la necessitat de fons
bibliogràfics per a la xarxa de biblioteques municipals de Sabadell.

634/2018

645/2018

664/2017
674/2017

70/2013

70/2013

70/2015
706/2017
706/2017
708/2017

72/2018

Autoritzar la iniciació de l'expedient de modificació que suposa que les llargàries
dels tobogans passen de 60 i 61 metres a 71 i 72 metres i que la cota de la
plataforma de sortida passi a ser de 7 a 8 metres d'alçària.
Aprovar expedient modif. per incloure les prestacions consistents en incrementar
les llargàries dels dos tobogans grans que passen de 60 i 61m a 71 i 72m i elevar la
cota de la plataforma de sortida dels tobogans, que passa a ser de 7 a 8m d'alçària

Rectificar l'error material observat en els annexos 1 i 2 del plec de prescripcions
tècniques de la contractació, que afecten a les descripcions de determinades
partides, sense afectar al seu import.
Rectificació NIF de l'adjudicatari

731/2018

732/2018

77/2018

789/2002

Subministrament de mobiliari i material didàctic al
Servei d'Intervenció Socioeducativa de la Zona Nord de
Sabadell. Lot 3 Proteccions solars. Decret 10440/2018
Desert 14198/2018
Subministrament de mobiliari i material didàctic al
Servei d'Intervenció Socioeducativa de la Zona Nord de
Sabadell. Lot 4 Equipament audiovisual. Decret
10440/2018 Desert 14198/2018
Explotació dels bars de les intal∙lacions esportiva
Pavelló Municipal d'Esports. Lot 3 Class. 5683/2018
Desert 8555/2018
Apr plec clàu contrac utilització privativa: Explot aparc PARKING MIGDIA S.L.
vehicles c/ Migdia i de Sant Pau. Termini 40 anys.

Tinent/a d'Alcalde

21/12/2018

Declarar deserta la licitació per decret 14198/2018

Tinent/a d'Alcalde

21/12/2018

Declarar deserta la licitació per decret 14198/2018

Tinent/a d'Alcalde

26/07/2018

Tenir per retirada l'oferta presentada per la Sra. Rosa Maria González Navarro,
segons instància del 14/06/2018 i en conseqüència declarar desert el Lot 3.

Regidor/a

09/03/2018

Aprovar la liquidació del cànon relatiu a l'any 2017, per import de 1.574,49€

79/2014

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

Junta de Govern Local

15/05/2018

Aprovar la pròrroga del contracte per un període de l'1 al 31 d'agost de 2018.

79/2014

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

Junta de Govern Local

29/10/2018

79/2014

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

Junta de Govern Local

03/12/2018

80/2014

Gestió de l'Escola Bressol La Romànica, CEIF Espronceda SERVEIS A LES PERSONES ENCIS
i CEIF Vapor Buxeda Nou. LOT2. Class. 6383/2014
SCCL

Junta de Govern Local

15/05/2018

Aprovar estats financers relatius al curs 2016‐2017,resultat econòmic de 377,38 €
al C.d'Estrella, ‐20.649,17 € al J.Blume i 13.733,12€ en relació a J.Montllor i aprov
cànon 2016‐2017 115,28 EBM C.Estrella, 70,75€ EBM J.Montllor i 261,98€ J.
Blume
Aprovar estats financers relatius al curs 2017‐2018,resultat econòmic de ‐
11.343,97 € al C.d'Estrella, 5.984,45 € a J.Montllor i ‐42.562,08€ al J.Blume en
relació i aprov cànon 2017‐2018 121,30 C.Estrella, 80,53€ J.Montllor i 222,29€ J.
Blume
Aprovar la pròrroga del contracte per un període de l'1 al 31 d'agost de 2018.

80/2014

Gestió de l'Escola Bressol La Romànica, CEIF Espronceda SERVEIS A LES PERSONES ENCIS
i CEIF Vapor Buxeda Nou. LOT2. Class. 6383/2014
SCCL

Junta de Govern Local

29/10/2018

80/2014

Gestió de l'Escola Bressol La Romànica, CEIF Espronceda SERVEIS A LES PERSONES ENCIS
i CEIF Vapor Buxeda Nou. LOT2. Class. 6383/2014
SCCL

Junta de Govern Local

03/12/2018

80/2015

l'Assegurança derivada de l'ús i circulació dels vehicles a REALE SEGUROS GENERALES SA
motor que componen el parc mòbil de l'Ajuntament de
Sabadell. Class. 5399/2015. Adj. 6400/2015

Junta de Govern Local

23/07/2018

808/2001

Concessió dels serveis funeraris i prorrogar per 10 anys TORRA SA
més. ( Modificació d'adjudicació Acord Ple 26/04/1989 )

Regidor/a

30/04/2018

Aprovar cànon corresponent al quart trimestre de 2017 per una quantitat de
204.807,40 €

808/2001

Concessió dels serveis funeraris i prorrogar per 10 anys TORRA SA
més. ( Modificació d'adjudicació Acord Ple 26/04/1989 )

Junta de Govern Local

23/07/2018

Iniciar expedient de determinació de si resulta procedent i ajustada a dret
l'aplicació del 5% per drets de tramitació i agenciat a les tarifes aprovades per
Acord del Ple de 7 d'octubre de 2014.

Aprovar els estats financers relatius al curs 2016‐2017,resultat econòmic de ‐
23.030,80€ al La Romànica,7.488,59€ a l'Espronceda i 6.462,66 € al Vapor Buxeda
Nou i aprovació del cànon 2016‐2017 90,02€ La Romànica, 171,67€ Espronceda i
369,37€ V. Buxe
Aprovar els estats financers relatius al curs 2017‐2018,resultat econòmic de
5.631,22€ La Romànica,23.591,71€ Espronceda i 10.438,97 € al V Buxeda Nou i
aprovació del cànon 2017‐2018 82,59€ La Romànica, 189,22€ Espronceda i
362,02€ V. Buxeda
Prorrogar per un període d'un any del dia 1 de juliol de 2018 fins el dia 30 de juny
de 2019.

808/2001

Concessió dels serveis funeraris i prorrogar per 10 anys TORRA SA
més. ( Modificació d'adjudicació Acord Ple 26/04/1989 )

Junta de Govern Local

17/12/2018

Desestimar les al∙legacions presentades per l'empresa concessionària. Determinar
que l'aplicació d'un 5% per drets de tramitació i agenciat sobres les tarifes
aprovades per acord de Ple de 07/10/2014 resulten indegudes i contràries.

81/2014

Gestió de l'Escola Bressol Andreu Castells, Arraona i Can GEDI GESTIO I DISSENY SCCL
Puiggener. LOT3. Class. 6385/2014
Gestió de l'Escola Bressol Andreu Castells, Arraona i Can GEDI GESTIO I DISSENY SCCL
Puiggener. LOT3. Class. 6385/2014

Junta de Govern Local

15/05/2018

Aprovar la pròrroga del contracte per un període de l'1 al 31 d'agost de 2018.

Junta de Govern Local

30/07/2018

Aprovar els estats financers relatius al curs 2016‐2017, amb un resultat econòmic
per centre per import de 10.757,18 € CEIF Andreu Castells 23.831,88 € CEIF
Arraona i 2.957,82 € CEIF Can Puiggener. Així com la liquidació del cànon.

81/2014

81/2014

Gestió de l'Escola Bressol Andreu Castells, Arraona i Can GEDI GESTIO I DISSENY SCCL
Puiggener. LOT3. Class. 6385/2014

Junta de Govern Local

03/12/2018

Aprovar els estats financers relatius al curs 2017‐2018, amb un resultat econòmic
per centre per import de ‐3.084,49 A Castells ‐7.038,24 Arraona i 18.901,58 C
Puiggener i el cànon 145,67 A Castells 248,97 Arraona 178,62 C Puiggener.

82/2014

Gestió de l'Escola Bressol CEIF Can Llong i Creu Alta.
LOT4. Class. 6403/2014
Gestió de l'Escola Bressol CEIF Can Llong i Creu Alta.
LOT4. Class. 6403/2014

SERVEIS A LES PERSONES ENCIS
SCCL
SERVEIS A LES PERSONES ENCIS
SCCL

Junta de Govern Local

15/05/2018

Aprovar la pròrroga del contracte per un període de l'1 al 31 d'agost de 2018.

Junta de Govern Local

30/07/2018

82/2014

Gestió de l'Escola Bressol CEIF Can Llong i Creu Alta.
LOT4. Class. 6403/2014

SERVEIS A LES PERSONES ENCIS
SCCL

Junta de Govern Local

03/12/2018

82/2018

Manteniment del Parc Fluvial del Ripoll i del Rodal,
subjecte a regulació harmonitzada.

Junta de Govern Local

19/03/2018

82/2018

Manteniment del Parc Fluvial del Ripoll i del Rodal,
subjecte a regulació harmonitzada.
Manteniment del Parc Fluvial del Ripoll i del Rodal,
subjecte a regulació harmonitzada.
Serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de
TELEFONICA DE ESPAÑA SA
Sabadell i els seus organismes autònoms per l'any 2013‐
2015. Lot1, veu fixa i comunicacions de dades.Segons
adhesió a l'Acord Marc Localret. Class.6479/2013. Adj
6978/2013.
Serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de
TELEFONICA DE ESPAÑA SA
Sabadell i els seus organismes autònoms per l'any 2013‐
2015. Lot1, veu fixa i comunicacions de dades.Segons
adhesió a l'Acord Marc Localret. Class.6479/2013. Adj
6978/2013.
Serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de
TELEFONICA DE ESPAÑA SA
Sabadell i els seus organismes autònoms per l'any 2013‐
2015. Lot1, veu fixa i comunicacions de dades.Segons
adhesió a l'Acord Marc Localret. Class.6479/2013. Adj
6978/2013.

Alcalde

26/04/2018

Junta de Govern Local

04/06/2018

Junta de Govern Local

07/05/2018

Aprovar els estats financers relatius al curs 2016‐2017, amb un resultat econòmic
per import de 21.171,77 € CEIF Can Llong i 2.083,24€ CEIF Creu Alta. Així com la
liquidació del cànon.
Aprovar els estats financers relatius al curs 2017‐2018, amb un resultat econòmic
per import de 2.371,71 Can Llong i ‐18.021,76 Creu Alta i el cànon 277,15 Can
Llong 313,00 Creu Alta
Aprovar la modificació del plec clàusules adm. clàusula primera s'actualitza i
modifica la normativa en matèria d'autoocupació i s'adopten mesures de foment i
promoció treball autònom i d'Economia social i de la directiva 2014/UE i clàusula
desena.
Aprovar l'ampliació del termini de presetació de proposicions, fins al dia 24‐05‐
2018
Desistir del procediment, davant la negativa del BOE de publicar les modificacions
aprovades per JGL de dia 19‐03‐2018.
Aprovar la pròrroga forçosa per un període de dos mesos amb efectes de l´1
d'abril i fins el 31 de maig de 2018, per import de 65.988,56€

Junta de Govern Local

25/06/2018

Aprovar una nova prolongació en la continuïtat del contracte de serveis, per un
període de set mesos i amb efectes de l'1 de juny i fins el 31 de desembre de
2018, per import de 361.107,19€

Junta de Govern Local

17/12/2018

Aprovar nova prolongació en la continuïtat del contracte de serveis de caràcter
bàsics, per import de 113.138,63€ IVA inclós.

82/2014

82/2018
83/2013

83/2013

83/2013

84/2013

TELEFONICA DE ESPAÑA SA

Junta de Govern Local

07/05/2018

Aprovar la pròrroga forçosa per un període de dos mesos amb efectes de l´1
d'abril i fins el 31 de maig de 2018, per import de 0€

TELEFONICA DE ESPAÑA SA

Junta de Govern Local

25/06/2018

Aprovar una nova prolongació en la continuïtat del contracte de serveis, per un
període de set mesos i amb efectes de l'1 de juny i fins el 31 de desembre de
2018, per import de 39.665,03€

TELEFONICA DE ESPAÑA SA

Junta de Govern Local

17/12/2018

Aprovar nova prolongació en la continuïtat del contracte de serveis de caràcter
bàsics, per import de 18.183,880€ IVA inclós

VODAFONE ONO SA

Junta de Govern Local

07/05/2018

Aprovar la pròrroga forçosa per un període de dos mesos amb efectes de l´1
d'abril i fins el 31 de maig de 2018, per import de 7.054,30€

85/2013

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

Junta de Govern Local

25/06/2018

Aprovar una nova prolongació en la continuïtat del contracte de serveis, per un
període de set mesos i amb efectes de l'1 de juny i fins el 31 de desembre de
2018, per import de 154.760,21€

85/2013

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

Junta de Govern Local

17/12/2018

Aprovar nova prolongació en la continuïtat del contracte de serveis de caràcter
bàsics, per import 11.595,43€ IVA inclós

884/2018

Declarar amb caràcter d'emergència les obres
d'execució per a la substitució integral del quadre
d'enllumenat públic QEP51. Decret 13606/2018

ALUMBRADOS VIARIOS S A

Alcalde

12/12/2018

Amb el contracte menor 956/2018 s'aprova per import de 4719€ IVA inclòs la
direcció facultativa i coordinacio de seguretat i salut a nom de Arnau Viaplana
Canal amb NIF 34.748.783S

884/2018

Declarar amb caràcter d'emergència les obres
d'execució per a la substitució integral del quadre
d'enllumenat públic QEP51. Decret 13606/2018

ALUMBRADOS VIARIOS S A

Alcalde

12/12/2018

Amb el contracte menor 957/2018 s'aprova per import de 3.630€ IVA inclòs la
coordinació de seguretat i salut a nom de SGS Tecnos SA amb CIF A‐28345577

884/2018

Declarar amb caràcter d'emergència les obres
d'execució per a la substitució integral del quadre
d'enllumenat públic QEP51. Decret 13606/2018

ALUMBRADOS VIARIOS S A

Alcalde

12/12/2018

Amb el contracte menor 957/2018 s'aprova per import de 3.630€ IVA inclòs la
coordinació de seguretat i salut a nom de SGS Tecnos SA amb CIF A‐28345577

95/2018

Vigilància, prevenció, salvament i socorrisme a La Bassa SAGE SPORT SL
i les Piscines municipals de Sabadell. Class. 5294/2018
Adj. 6883/2018
Servei d'auxiliars de control per a la vigilància i
seguretat nocturna de les piscines municipals de
Sabadell i diürna i nocturna de la Bassa.

Junta de Govern Local

25/06/2018

Donar compte del decret 6883/2018 d'adjudicació.

Tinent/a d'Alcalde

24/04/2018

Desistir del procediment de contractació en haver‐se produït un error en la
descripció i definició de les funcions a realitzar pel personal adscrit.

84/2013

84/2013

85/2013

96/2018

Serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de
Sabadell i els seus organismes autònoms per l'any 2013‐
2015. Lot2, comunicacions de mòbils de veu i dades.
Segons adhesió a l'Acord Marc Localret.
Class.6479/2013. Adj 6978/2013.
Serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de
Sabadell i els seus organismes autònoms per l'any 2013‐
2015. Lot2, comunicacions de mòbils de veu i dades.
Segons adhesió a l'Acord Marc Localret.
Class.6479/2013. Adj 6978/2013.
Serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de
Sabadell i els seus organismes autònoms per l'any 2013‐
2015. Lot2, comunicacions de mòbils de veu i dades.
Segons adhesió a l'Acord Marc Localret.
Class.6479/2013. Adj 6978/2013.
Serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de
Sabadell i els seus organismes autònoms per l'any 2013‐
2015. Lot3, accés a Internet. Segons adhesió a l'Acord
Marc Localret. Class.6479/2013. Adj 6978/2013.

97/2017
979/2000

Gestió i execució del Servei MediaEstruch 2017/2018.
Class. 3878/2017
Concessió de les obres de construcció de les Piscines
Municipals Joan Serra a la Rda. Bellesguard

979/2000

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

98/2017

Gestió i explotació dels bucs d'assaig musical, ubicat a
l'equipament municipal de Creació i Producció Artística
l'Estruch 2017/18. Class. 3874/2017

Font: IAS
Data: gener, 2019

TRANSIT PROJECTES SL

Junta de Govern Local

28/05/2018

Aprovar la pròrroga pel període comprès des del 6/06/2018 fins el 05/06/2019,
per import total de 26.000€
Aprovar l'actualització del cànon corresponent a l'exercici 2017 i que és de
22.638,80€

UNIÓ DE FEDERACIONS
ESPORTIVES DE CATALUNYA
(UFEC)
UNIÓ DE FEDERACIONS
ESPORTIVES DE CATALUNYA
(UFEC)
INICIATIVES I PROGRAMES SL

Junta de Govern Local

19/03/2018

Ple

29/11/2018

Aprovar el llistat de tarifes amb efectes des de l'1 de gener de 2019.

Junta de Govern Local

28/05/2018

Aprovar pròrroga pel període comprès des del 06/06/2018 fins el 05/06/2019, per
import total de 29.826,50€

