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525/2010
Realització i implantació d'una aplicació informàtica cloud computing per associacions i entitats de sabadell. Decret. 
11690/2010. Classif. 12382/2010. Adj 12813/2010.

ALTRAN CONSULTING AND 
INFORMATION SERVICES SA Tinent/a d'Alcalde 03/06/2011 Declarar la subrogació per fusió de l'empresa absorbent  ALTRAN INNOVACIÓN, SL, amb efectes a partir de 27/04/2011.

543/2009 Servei d'atenció del sistema informàtic municipal i la resolució de les demandes en microinformàtica
Instrumentación y Componentes, 
S.A Tinent/a d'Alcalde 06/05/2011 Aprovar l'actualització del preu del contracte amb efectes  des de l'1/04/2011amb el percentatge de un 0,85%.

249/2009
Seguiment d'informació a la premsa escrita, la televisió i internet amb sistema de gestió digital per a l'Ajuntament de Sabadell. 
Decret 5703/09. Prov. 6327/09. Def. 7717/09 ACCESOGROUP SL Tinent/a d'Alcalde 27/06/2011 Autoritzar l'anul·lació d'autorització i disposició de despesa per 8.959,00 € sobrant de 2011.

219/2010
Arrendament d'un sistema de control de presència per als/a les empleats/des de l'Ajuntament de Sabadell. Decret. 2622/2010. 
Prov 4071/2010. Def.5553/2010

MHP SERVICIOS DE CONTROL, 
SL Tinent/a d'Alcalde 06/04/2011 Aprovar la pròrroga del contracte des de l'1/05/2011 a 31/12/2011.

411/2010 Neteja als equipaments municipals (grup B). Decret. 11885/2010. Adju 12239/2010 SERVICIOS SEMAT  SA Junta de Govern Local 21/04/2011
Aprovar la modificació del contracte en el sentit de deixar se prestar els serveis de neteja a l’equipament  local carrer Roma, 6 
i ampliar el servei que es presta a l’equipament Casa Duran. No comporta cap despesa econòmica.

304/2009 Servei de vigilància, protecció i control al Centre Cívic de Can Puiggener. Decret 6760/09. Prov. 7691/09. Def. 8236/09 DECASERVI SEGURIDAD SL Tinent/a d'Alcalde 12/05/2011
Aprovar amb efectes 13 de maig de 2011 la modificació del contracte en el sentit d'ampliar el número d'hores. Decret 
4300/2011 i aprovar la corresponent despesa per import de 2100€ ( IVA inclòs)

169/2009 Servei de manteniment i assistència tècnica dels equips multifuncionals instal·lats a diferents equipaments municipals. RICOH ESPAÑA SLU Junta de Govern Local 18/02/2011 Ratificar el Decret anterior 13108/2010

169/2009 Servei de manteniment i assistència tècnica dels equips multifuncionals instal·lats a diferents equipaments municipals. RICOH ESPAÑA SLU Tinent/a d'Alcalde 05/05/2011 Aprovar la pròorroga de la vigència del contracte per un període de dos anys amb inici  l'1/06 /2011 fins el 31/05/2013.

169/2009 Servei de manteniment i assistència tècnica dels equips multifuncionals instal·lats a diferents equipaments municipals. RICOH ESPAÑA SLU Junta de Govern Local 27/05/2011 Ratificar el Decret anterior 4096/2011

506/2009 Realització de serveis fotogràfics. Decret 12005/2009 . Adju provi 13095/2009. Definitiva 13097/2009. JUAN MANUEL PELAEZ Tinent/a d'Alcalde 26/04/2011 Aprovar l'actualització del preu del contracte per un import de 739,28€. Resultant un import total per l'any 2011 de 29.730,72€

461/2009
Direcció del projecte d'obres de rehabilitació de la urbanització del barri de Can Déu, Fase 2. Decret 10310/09. Prov. 
11976/09. Defin 12320/09

FORNARI ROJAS 
ARQUITECTOS SCP Regidor/a 30/05/2011 Aprovar l'increment d'IVA (2%) per import de 402,14€. Resultant un preu total de 32.882,14€.

357/2009
Manteniment preventiu de les instal·lacions de grups electrògens instal·lats a equipaments municipals. Decret 8465/09. Prov. 
8503/09. Def. 8609/09

VALLESANA DE 
MANTENIMENTS I SERV SL Regidor/a 29/07/2011 Pròrrogar de mutu acord el contracte  per un període de dos anys, amb efectes des de l'1/08/ 2011 fins al 31/07/2013

210/2007 Manteniment i conservació de les places i espais verds de la ciutat de Sabadell - Sector 1. TALHER SA Tinent/a d'Alcalde 25/02/2011
Aprovar la modificació tècnica i contractual de serveis referent a la reducció: 41.812,49 € (IVA inclòs), equivalent al 3,25 % 
anual resultant un nou preu del contracte: 1.246.166,51 €, IVA inclòs del 18%

66/2011 Projecte d'urbanització de la plaça Granollers Decret. 2244/2011. URBE SBD SL Junta de Govern Local 25/03/2011 Ratificar el decret 2244/2011 relatiu a l'aprovació  dels plecs i l'inici d'expedient.

405/2010
Projecte de recuperació de massa forestal i mesures d'eficiència i estalvi energètic a la zona de Can Rull (FEOSL 333-E) 
(Adjudicar d'cord amb el que preveu l'article 135,5  Infine )Prov. 8654/2010. Def. 9339/2010.

SEROP SL SOCIEDAD 
UNIPERSONAL AMBIENTALIA Junta de Govern Local 18/02/2011 Ratificar el Decret anterior 13.073/2010.

73/2011 Projecte de millora de l'accessibilitat a l'entorn dels carrers Turina i Gustavo Adolfo Bécquer
TRANSPORTS I EXCAVACIONS 
RIBERA SA Regidor/a 09/09/2011

Aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte per un període de tres setmanes i establir nova data de finalització la 
del 30/09/2011, en lloc del 10/.09/2011 inicial.

73/2011 Projecte de millora de l'accessibilitat a l'entorn dels carrers Turina i Gustavo Adolfo Bécquer
TRANSPORTS I EXCAVACIONS 
RIBERA SA Junta de Govern Local 30/09/2011 Ratificar el Decret anterior núm.7586/2011.

15/2011

Energia elèctrica als punts de consum en mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els seus organismes autònoms, 
amb potència contractada superior a 10kw per l'any 2011-2012. LOT L4S9. Class.1947/2011. Adj.2540/2011.Despesa prev 
665.469,55 € IBERDROLA GENERACION SA Junta de Govern Local 08/04/2011

Ratificar els Decrets  núm.1947/2011, núm. 2540/2011, relatius a la classificació i adjudicació del contracte. Preu 110,01€. 
Despesa 665.469,55 €.

15/2011

Energia elèctrica als punts de consum en mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els seus organismes autònoms, 
amb potència contractada superior a 10kw per l'any 2011-2012. LOT L4S9. Class.1947/2011. Adj.2540/2011.Despesa prev 
665.469,55 € IBERDROLA GENERACION SA Regidor/a 29/09/2011

Aprovar la reducció de la previsió màxima fixada en el contracte per import de 50.000 € .(Disminució total del preu global 
estimat del contracte: 210.000 €.)

15/2011

Energia elèctrica als punts de consum en mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els seus organismes autònoms, 
amb potència contractada superior a 10kw per l'any 2011-2012. LOT L4S9. Class.1947/2011. Adj.2540/2011.Despesa prev 
665.469,55 € IBERDROLA GENERACION SA Junta de Govern Local 28/10/2011 Ratificar el decret anterior 8.176/2011.

15/2011

Energia elèctrica als punts de consum en mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els seus organismes autònoms, 
amb potència contractada superior a 10kw per l'any 2011-2012. LOT L4S9. Class.1947/2011. Adj.2540/2011.Despesa prev 
665.469,55 € IBERDROLA GENERACION SA Regidor/a 05/07/2011

Aprovar la reducció de la previsió màxima fixada en el contracte per import de 51.329,97 € . (Disminució total del preu global 
estimat del contracte: 170.000,22 €.)

15/2011

Energia elèctrica als punts de consum en mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els seus organismes autònoms, 
amb potència contractada superior a 10kw per l'any 2011-2012. LOT L4S9. Class.1947/2011. Adj.2540/2011.Despesa prev 
665.469,55 € IBERDROLA GENERACION SA Junta de Govern Local 09/09/2011 Ratificar el Decret anterior  núm. 6958/2011

14/2011

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

ENDESA ENERGIA SA 
UNIPERSONAL Junta de Govern Local 08/04/2011

Ratificar els Decrets núm. 2232/2011, núm. 2731/2011, relatius a la classificació i adjudicació del contracte. Preu 125,95€. 
Depesa 1.312.401,73€

13/2011

Energia elèctrica als punts de consum en mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els seus organismes autònoms, 
amb potència contractada superior a 10kw per l'any 2011-2012. LOT L4S7. Class.1947/2011.Adj.2540/2011.Despesa previs 
704.240,30€ IBERDROLA GENERACION SA Junta de Govern Local 08/04/2011

Ratificar els Decrets núm. 1947/2011, núm. 2540/2011, relatius a la classificació i adjudicació del contracte. Preu 111,22€. 
Despesa 704.240,30€.

13/2011

Energia elèctrica als punts de consum en mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els seus organismes autònoms, 
amb potència contractada superior a 10kw per l'any 2011-2012. LOT L4S7. Class.1947/2011.Adj.2540/2011.Despesa previs 
704.240,30€ IBERDROLA GENERACION SA Regidor/a 28/07/2011

Aprovar la reducció de la previsió màxima fixada en el contracte per import de 53.444,66 € . (Disminució total del preu global 
estimat del contracte: 170.000,22 €.)

13/2011

Energia elèctrica als punts de consum en mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els seus organismes autònoms, 
amb potència contractada superior a 10kw per l'any 2011-2012. LOT L4S7. Class.1947/2011.Adj.2540/2011.Despesa previs 
704.240,30€ IBERDROLA GENERACION SA Junta de Govern Local 09/09/2011 Ratificar el Decret anterior  núm. 6958/2011.

13/2011

Energia elèctrica als punts de consum en mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els seus organismes autònoms, 
amb potència contractada superior a 10kw per l'any 2011-2012. LOT L4S7. Class.1947/2011.Adj.2540/2011.Despesa previs 
704.240,30€ IBERDROLA GENERACION SA Junta de Govern Local 28/10/2011 Ratificar el decret anterior 8.176/2011.

13/2011

Energia elèctrica als punts de consum en mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els seus organismes autònoms, 
amb potència contractada superior a 10kw per l'any 2011-2012. LOT L4S7. Class.1947/2011.Adj.2540/2011.Despesa previs 
704.240,30€ IBERDROLA GENERACION SA Regidor/a 29/09/2011

Aprovar la reducció de la previsió màxima fixada en el contracte per import de 80.000 € .(Disminució total del preu global 
estimat del contracte: 210.000 €.)

12/2011

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

UNION FENOSA COMERCIAL 
SL Junta de Govern Local 28/10/2011 Ratificar el decret anterior 8.176/2011

12/2011

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

UNION FENOSA COMERCIAL 
SL Regidor/a 29/09/2011 Aprovar la reduccio de la previssió màxima fitxada per un import de 30.000,00€.

12/2011

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

UNION FENOSA COMERCIAL 
SL Regidor/a 28/07/2011

Aprovar la reducció de la previsió màxima fixada en el contracte per import de 19.242,32 € . (Disminució total del preu global 
estimat del contracte: 170.000,22 €.)

12/2011

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

UNION FENOSA COMERCIAL 
SL Junta de Govern Local 09/09/2011 Ratificar el Decret anterior  núm. 6958/2011.

RELACIÓ MODIFICACIONS CONTRACTES ANY 2011
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12/2011

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

UNION FENOSA COMERCIAL 
SL Junta de Govern Local 08/04/2011

Ratificar els Decrets núm. 1947/2011, núm. 2540/2011, relatius a la calssificació i adjudicació del contracte. Preu 106,23€. 
Despesa 45.774,91€.

11/2011

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

UNION FENOSA COMERCIAL 
SL Junta de Govern Local 08/04/2011

Ratificar els Decrets núm. 1947/2011, núm. 2540/2011, relatius a la classificació i adjudicació del contracte.Preu 106,23€. 
Despesa 213.513,20€

11/2011

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

UNION FENOSA COMERCIAL 
SL Regidor/a 28/07/2011

Aprovar la reducció de la previsió màxima fixada en el contracte per import de 16.608,14 € . (Disminució total del preu global 
estimat del contracte: 170.000,22 €.)

11/2011

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

UNION FENOSA COMERCIAL 
SL Junta de Govern Local 09/09/2011 Ratificar el Decret anterior  núm. 6958/2011.

11/2011

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

UNION FENOSA COMERCIAL 
SL Regidor/a 29/09/2011

Aprovar la reducció de la previsió màxima fixada en el contracte per import de 20.000 € .(Disminució total del preu global 
estimat del contracte: 210.000 €.)

11/2011

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

UNION FENOSA COMERCIAL 
SL Junta de Govern Local 28/10/2011 Ratificar el decret anterior 8.176/2011

10/2011

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

UNION FENOSA COMERCIAL 
SL Regidor/a 28/07/2011

Aprovar la reducció de la previsió màxima fixada en el contracte per import de 5.900,00 € . (Disminució total del preu global 
estimat del contracte: 170.000,22 €.)

10/2011

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

UNION FENOSA COMERCIAL 
SL Junta de Govern Local 09/09/2011 Ratificar el Decret anterior  núm. 6958/2011.

10/2011

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

UNION FENOSA COMERCIAL 
SL Junta de Govern Local 08/04/2011

Ratificar els Decrets núm. 1947/2011, núm. 2540/2011, relatius a la classificació i adjudicació del contracte. Preu 85,15€. 
Despesa 76.032,43 €.

9/2011

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

UNION FENOSA COMERCIAL 
SL Junta de Govern Local 08/04/2011

Ratificar els Decrets núm. 1947/2011, núm. 2540/2011, relatius a la classificació i adjudicació del contracte. Preu 106,23€. 
Despesa 139.894,85€

9/2011

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

UNION FENOSA COMERCIAL 
SL Regidor/a 28/07/2011

Aprovar la reducció de la previsió màxima fixada en el contracte per import de 10.720,21 € . (Disminució total del preu global 
estimat del contracte: 170.000,22 €.)

9/2011

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

UNION FENOSA COMERCIAL 
SL Junta de Govern Local 09/09/2011 Ratificar el Decret anterior  núm. 6958/2011.

9/2011

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

UNION FENOSA COMERCIAL 
SL Junta de Govern Local 28/10/2011 Ratificar el decret anterior 8.176/2011

9/2011

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

UNION FENOSA COMERCIAL 
SL Regidor/a 29/09/2011

Aprovar la reducció de la previsió màxima fixada en el contracte per import de 10.000 € . (Disminució total del preu global 
estimat del contracte: 210.000 €.)

432/2010 Arrendament de quatre vehicles automòbils destinats a la policia municipal 2011-2014. BANCO SANTANDER  SA Junta de Govern Local 27/05/2011
Modificar el finançament del contracte per tal d'adequar el seu període de vigència comprés entre l'1/04/ 2011 fins el 31 
/03/2015. Import en què minora: 11.361,36€

404/2010
Adjudicació provisional del contracte d'obres de "Millores a la xarxa d'abastament d'aigua i de sanejament del Raval d'Amàlia" 
(FEOSL 334-E) (Adjudicar d'acord amb el que preveu l'article 135,5  Infine). SEROP SLU Regidor/a 14/01/2011

Aprovar el Decret 13.072/2010, pel qual es va aprovar la modificació tècnica i contractual del contracte amb un increment del 
preu del contracte d'import 20.811,36 € (IVA inclòs) que comporta un nou preu de contracte de 171.131,98 € (IVA inclòs)

404/2010
Adjudicació provisional del contracte d'obres de "Millores a la xarxa d'abastament d'aigua i de sanejament del Raval d'Amàlia" 
(FEOSL 334-E) (Adjudicar d'acord amb el que preveu l'article 135,5  Infine). SEROP SLU Junta de Govern Local 11/03/2011 Ratificar el Decret anterior núm 13072/2010

403/2010
Projecte d'obres d'urbanització del barri de Can Deu, Fase 2. ( Adjudicar d'cord amb el que preveu l'article 135,5  Infine ). 
Decret. 8649/2010.

UTE CAN DEU (EXCOVER SL i  
HIDROWATT SA) Regidor/a 03/02/2011 Aprovar la pròrroga del termini per 20 dies amb data de finalització el 24/02/2011.

403/2010
Projecte d'obres d'urbanització del barri de Can Deu, Fase 2. ( Adjudicar d'cord amb el que preveu l'article 135,5  Infine ). 
Decret. 8649/2010.

UTE CAN DEU (EXCOVER SL i  
HIDROWATT SA) Junta de Govern Local 11/03/2011 Ratificar el Decret anterior.

339/2010 Projecte executiu de la central i xarxa de recollida pneumàtica de residus urbans del centre de Sabadell .
UTE SABADELL RSU ENVAC 
SERVIAL Junta de Govern Local 28/10/2011 Aprovar el projecte de variant de l'edifici de la central de recollida, d'import 3.307.363,52€.

339/2010 Projecte executiu de la central i xarxa de recollida pneumàtica de residus urbans del centre de Sabadell .
UTE SABADELL RSU ENVAC 
SERVIAL Junta de Govern Local 11/02/2011

Desestimar el recurs especial de contractació presentat per l'empresa ROS ROCA, SA, interposat contra l'acord d'adjudicació 
del contracte, adoptat per la Junta de Govern Local  del 24 de desembre de 2010

280/2010 Manteniment i conservació de les fonts ornamentals i d'aigua potable de la ciutat de Sabadell
COMPANYIA D AIGUES DE 
SABADELL S A Junta de Govern Local 25/02/2011

Aprovar la modificació tècnica i contractual de serveis referent a la reducció: 5.427,39 € (IVA inclòs), equivalent al 2,53 % 
anual, resultant un nou preu del contracte: 209.446,04 €, IVA inclòs del 18%.

143/2010 Projecte de rehabilitació de la plaça del Pi. MOIX SERVEIS I OBRES SL Junta de Govern Local 18/03/2011
Aprovar la Certificació Final per un import total de 50.590,77€ (IVA inclòs), resultant un saldo favorable a l'empresa  d'import : 
19.151,76 €, IVA inclòs.

141/2010
Projecte d'obres de recuperació i conservació de la massa forestal i eficiència energètica del corredor verd de Sant Oleguer 
(367-E) CONSTRUCAST 2000 SL Junta de Govern Local 21/01/2011 Ratificar el Decret 11290/2010 relatiu a aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte fins el 15/12/2010.

141/2010
Projecte d'obres de recuperació i conservació de la massa forestal i eficiència energètica del corredor verd de Sant Oleguer 
(367-E) CONSTRUCAST 2000 SL Junta de Govern Local 18/02/2011

Ratificar el Decret  13.075/2010, relatiu a aprovar l'augment addicional de la despesa per l'import de 787,71€, la qual 
representa un 2,28%. Resultant un nou preu d'adjudicació de 35816,41€ (IVA inclòs).

123/2010 Projecte reducció del consum d'energia en l'enllumenat públic del sector Serra d'en Camaró i c. Gomera (codi FEOSL 345-E) ISTEM SL Junta de Govern Local 21/01/2011 Ratificar el Decret 12941/2010 relatiu a aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte fins el 1/03/2011

123/2010 Projecte reducció del consum d'energia en l'enllumenat públic del sector Serra d'en Camaró i c. Gomera (codi FEOSL 345-E) ISTEM SL Junta de Govern Local 21/04/2011 Ratificar el Decret 2600/2011, relatiu a aprovar l'augment addicional.

123/2010 Projecte reducció del consum d'energia en l'enllumenat públic del sector Serra d'en Camaró i c. Gomera (codi FEOSL 345-E) ISTEM SL Regidor/a 10/03/2011
Aprovar l'augment addicional de la despesa per l'import de 2.252,58€, la qual representa un increment del 1,40%. Resultant un 
preu final de 164.775,54€, (IVA inclòs).

119/2010 Millora en la senyalització d'itineraris adaptats per a vianants (codi FEOSL 302-E) PROSEÑAL SL Junta de Govern Local 21/01/2011 Ratificar el Decret 12937/2010, relatiu a aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte fins el 28 de febrer de 2011.

117/2010 Millores a la xarxa d'abastament d'aigua i de sanejament del raval d'Amàlia (codi FEOSL 334-E) ANTONIO CASADO Y CIA SL Junta de Govern Local 11/03/2011 Ratificar el Decret anterior núm 13072/2010

117/2010 Millores a la xarxa d'abastament d'aigua i de sanejament del raval d'Amàlia (codi FEOSL 334-E) ANTONIO CASADO Y CIA SL Regidor/a 14/02/2011
Aprovar el Decret 13.072/2010, pel qual es va aprovar la modificació tècnica i contractual del contracte amb un increment del 
preu del contracte d'import 20.811,36 € (IVA inclòs) que comporta un nou preu de contracte de 171.131,98 € (IVA inclòs)

117/2010 Millores a la xarxa d'abastament d'aigua i de sanejament del raval d'Amàlia (codi FEOSL 334-E) ANTONIO CASADO Y CIA SL Junta de Govern Local 06/05/2011
Desestimar la sol.licitud de revisió de nul.litat presentada per GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS de 
l'acord de la Junta de Govern Local de data 10 de setembre de 2010.

115/2010 Projecte de recuperació de massa forestal i mesures d'eficiència i estalvi energètic a la zona de Can Rull (codi FEOSL 333-E) ANTONIO CASADO Y CIA SL Junta de Govern Local 06/05/2011
Desestimar la sol.licitud de revisió de nul.litat presentada per GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS de 
l'acord de la Junta de Govern Local de data 10 /09/2010

115/2010 Projecte de recuperació de massa forestal i mesures d'eficiència i estalvi energètic a la zona de Can Rull (codi FEOSL 333-E) ANTONIO CASADO Y CIA SL Junta de Govern Local 06/05/2011
Declarar responsable a l'empresa ANTONIO CASADO Y CIA SL amb NIF B08661340 del desplomat de l'aplacat de pedra 
del mur més proper al carrer de Sant Isidor, paral.lel al centre cívic.

115/2010 Projecte de recuperació de massa forestal i mesures d'eficiència i estalvi energètic a la zona de Can Rull (codi FEOSL 333-E) ANTONIO CASADO Y CIA SL Junta de Govern Local 18/02/2011
Ratificar el Decret  13.073/2010, relatiu a aprovar l'augment addicional de la despesa per l'import de 33.925,19 €, la qual 
representa un 7,41 %. Resultant un nou preu de 491.703,55 €, (IVA inclòs).
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91/2010
Aprovació de l'expedient de contractació d'obres anomenat Remodelació i telegestió de les instal lacions tèrmiques als 
equipaments municipals per a la reducció del consum energètic FEOSL 339-E)

ELECTROMECANICA SOLER 
SL Junta de Govern Local 14/01/2011

Ratificar el Decret 10521/2010 pel qual s'aprova la modificació tècnica del contracte del 14,58%. Import definitiu 320.650,36 
€..

64/2010 Detectors de trànsit de comunicació inal làmbrica (FEOSL 305-E)
AERONAVAL DE CONSTRUC E 
INSTAL SA Junta de Govern Local 18/02/2011

Ratificar el Decret  13.070/2010,  relatiu a aprovar l'augment addicional de la despesa per l'import de 2.256,84€, la qual 
representa un 1,83 % Resultant un nou preu d'adjudicació de 127.651,89 € (IVA inclòs).

56/2010 Construcció de claveguera al carrer de Llenguadoc. (FEOSL 335-E)
OBRES I CANALITZACIONS 
MINA, SL Junta de Govern Local 04/02/2011

Desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local  de l' 1/10/ 2010, d' imposició de 
penalitat administrativa al contractista..

54/2010 Centralització inal.làmbrica dels semàfors. (FEOSL 304-E)
TELVENT TRAFICO Y 
TRANSPORTE S A Junta de Govern Local 11/03/2011 Ratificar el Decret anterior núm.12626/2010.

54/2010 Centralització inal.làmbrica dels semàfors. (FEOSL 304-E)
TELVENT TRAFICO Y 
TRANSPORTE S A Junta de Govern Local 21/01/2011

Ratificar el Decret 11360/2010, relatiu a aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte fins el 17 de desembre de 
2010,

47/2010 Senyalització electrònica per a la millora de la  mobilitat de la ciutat. (FEOSL 303)-E
AERONAVAL DE CONSTRUC E 
INSTAL SA Junta de Govern Local 11/03/2011 Ratificar el decret anterior núm 12710/2010.

45/2010 Projecte de contrucció de claveguera i recuperació mediambiental de massa forestal del carrer Quebec. FEOSL 332-E
UTE N1 EXCAVACIONES 
OSONA SA Y GLAUCA Junta de Govern Local 18/02/2011

Ratificar el Decret  13.074/2010, relatiu a aprovar l'augment addicional de la despesa per l'import de 58.912,62 €, la qual 
representa un 3,28 %. Resultant un nou preu d'adjudicació de 1.884.374,63 €,  (IVA inclòs).

44/2010 Senyalització d'àrea de pacificació (zona 30)  (FEOSL 307)-E API MOVILIDAD SA Junta de Govern Local 11/03/2011 Ratificar el Decret anterior núm. 12441/2010.

42/2010 Ampliació del sistema d'informació a les parades d'autobús en temps real. (FEOSL 308)-E
AERONAVAL DE CONSTRUC E 
INSTAL SA Junta de Govern Local 21/01/2011 Ratificar el Decret 12667/2011 relatiu a aprovar la pròroga del termini d'execució del contracte fins el 28/02/2011

42/2010 Ampliació del sistema d'informació a les parades d'autobús en temps real. (FEOSL 308)-E
AERONAVAL DE CONSTRUC E 
INSTAL SA Junta de Govern Local 21/04/2011 Ratificar el Decret 2599/2011, relatiu a aprovar l'augment addicional.

42/2010 Ampliació del sistema d'informació a les parades d'autobús en temps real. (FEOSL 308)-E
AERONAVAL DE CONSTRUC E 
INSTAL SA Regidor/a 10/03/2011

Aprovar l'augment addicional de la despesa per import de 7.589,74€, la qual representa un increment del 3,10%. Resultant un 
preu final de 256.247,27€, (IVA inclòs).

41/2010 Actuacions semafòriques i de senyalització. (FEOSL 311)-E
AERONAVAL DE CONSTRUC E 
INSTAL SA Junta de Govern Local 18/02/2011

Ratificar el Decret  13.071/2010, relatiu a aprovar l'augment addicional de la despesa per l'import de 6.014,10€, la qual 
representa un 7,10 %. Resultant un nou preu d'adjudicació de 92.104,06€ (IVA inclòs).

37/2010 Projecte d'eficiència energètica i reducció de consum de l'enllumenat públic del sector València. (FEOSL 340)-E
SOC IBERICA CONSTRUC 
ELECTRICAS SA Junta de Govern Local 18/02/2011

Ratificar el Decret  11.517/2010, relatiu a aprovar l'augment addicional de la despesa per l'import de 5.821,75€, la qual 
representa un 2.30 %, resultant un nou preu d'adjudicació de,190.953,30 € (IVA inclòs).

8/2010
Manteniment i conservació del mobiliari urbà i àrees de jocs infantils de la ciutat de sabadell,   Preus unitaris ( baixa del 
10,25%) EULEN S A Junta de Govern Local 27/05/2011

Aprovar la modificació tècnica i contractual de serveis referent a la reducció: 89.658,02 € (IVA inclòs), equivalent al 14,80% 
anual, resultant un nou preu total del contracte de 675.691,07 €, IVA inclòs del 18% .

8/2010
Manteniment i conservació del mobiliari urbà i àrees de jocs infantils de la ciutat de sabadell,   Preus unitaris ( baixa del 
10,25%) EULEN S A Junta de Govern Local 25/02/2011

Aprovar la modificació tècnica i contractual de serveis referent a la reducció: 27.720,23 € (IVA inclòs), equivalent al 5,24 % 
anual, resultant un nou preu del contracte: 765.349,09 €, IVA inclòs del 18% .

7/2010 Manteniment i conservació de les places i espais verds de la ciutat de sabadell en el sector 2 . Preus unitaris ( baixa del 1%) CIPO SCCL Junta de Govern Local 27/05/2011 Aprovar la revisió de preus pel segon any de vigència del contracte, que comporta un  increment  de  9.420,18 € euros.

6/2010 Manteniment i conservació de l'arbrat viari de la ciutat de Sabadell. Preus unitaris ( baixa del 12,60%) Moix, Serveis i Obres, SL Junta de Govern Local 27/05/2011
Aprovar la modificació tècnica i contractual de serveis referent a la Reducció: 104.195,03 € (IVA inclòs), equivalent al 14,73 %, 
anual resultant un nou preu del contracte: 789.307,98 €, IVA inclòs del 18%.

6/2010 Manteniment i conservació de l'arbrat viari de la ciutat de Sabadell. Preus unitaris ( baixa del 12,60%) Moix, Serveis i Obres, SL Junta de Govern Local 25/02/2011
Aprovar la modificació tècnica i contractual de serveis referent a la Reducció: 32.150,97 € (IVA inclòs), equivalent al 5,21 % 
anual , resultant un nou preu del contracte: 893.503,01 €, IVA inclòs del 18%.

554/2009
MANTENIMENT I PINTAT DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DELS PASSOS DE VIANANTS ADAPTATS EN ELS 
CARRERS D'ACCÉS A LA GRAN VIA DE SABADELL Proseñal, S.L Junta de Govern Local 28/01/2011 Ratificar el Decret 12938/2010 de pròrroga del termini d'execució fins el 24/12/2010.

438/2009 Manteniment preventiu de les instal·lacions d'aire condicionat dels edificis municipals. Grup B.
CATALANA DE CLIMA I C 
LLONCH SL Junta de Govern Local 25/02/2011

Prorrogar el contracte de serveis per 1 any, des de l'1 de març de 2011 i fins el 29 de febrer de 2012 per l'import  23.964,32 € 
(IVA inclòs del 18%) GRUP B.

438/2009 Manteniment preventiu de les instal·lacions d'aire condicionat dels edificis municipals. Grup B.
CATALANA DE CLIMA I C 
LLONCH SL Junta de Govern Local 21/04/2011

Aprovar l'actualització de preus per al 2n any de vigència del contracte per la variació de l'IPC en el darrer any i pel període de 
març de 2011fins a febrer de 2012. 3,06%.  Import de l’increment: 733,31 € (IVA inclòs del 18%): 24.697,63 €.

437/2009 Manteniment preventiu de les instal·lacions d'aire condicionat dels edificis municipals - Grup A.
CATALANA DE CLIMA I C 
LLONCH SL Junta de Govern Local 21/04/2011

Aprovar l'actualització de preus per al 2n any de vigència del contracte per la variació de l'IPC en el darrer any i pel període de 
març de 2011 fins a febrer de 2012. 3,06%.  Import de l’increment: 616,90 € (IVA inclòs del 18%), 20.776,97 €

437/2009 Manteniment preventiu de les instal·lacions d'aire condicionat dels edificis municipals - Grup A.
CATALANA DE CLIMA I C 
LLONCH SL Junta de Govern Local 25/02/2011

Prorrogar el contracte de serveis per 1 any, des de l'1 de març de 2011 i fins el 29 de febrer de 2012 per l'import 20.160,07 € 
(IVA inclòs del 18%). GRUP A.

435/2009 Conservació i manteniment preventiu dels elements que composen les cobertes dels equipaments municipals.
SERVEIS VARIATS PINTURA 
REFORMES MANTENIMENT SL Junta de Govern Local 18/02/2011 Aprovar la pròrroga del termini  per un període d'un any  des de l'1/03/2011 fins el 29/02/2012

435/2009 Conservació i manteniment preventiu dels elements que composen les cobertes dels equipaments municipals.
SERVEIS VARIATS PINTURA 
REFORMES MANTENIMENT SL Junta de Govern Local 08/04/2011

Aprovar la modificació del contracte que conporta reduir el seu preu en 2.907,10€, i un percentatge de 4,59%, resultant un 
preu final de 59.198,84€,  (IVA inclòs).

422/2009 Manteniment preventiu de les instal·lacions del Teatre Principal de Sabadell.
GESTION INTEGRAL DE 
INSTALACIONES SL Junta de Govern Local 21/04/2011

Aprovar l'actualització de preus per al 2n any de vigència del contracte per la variació de l'IPC en el darrer any i pel període de 
març de 2011 fins a febrer de 2012. 3,06%. Import de l’increment: 2.342,48 € (IVA inclòs del 18%): 78.894,227 €

422/2009 Manteniment preventiu de les instal·lacions del Teatre Principal de Sabadell.
GESTION INTEGRAL DE 
INSTALACIONES SL Junta de Govern Local 25/02/2011

Prorrogar el contracte de serveis serveis per 1 any, amb efectes des de l'1 de març de 2011 i fins el 29 de febrer de 2012 per 
l'import  76.551,79 € (IVA inclòs del 18%)

420/2009 Manteniment preventiu de les instal·lacions de calefacció als equipaments municipals. Grup B.
CATALANA DE CLIMA i C. 
LLONCH,SL Junta de Govern Local 25/02/2011

Prorrogar el contracte de serveis per 1 any, amb efectes des de l'1 de març de 2011 i fins el 29 de febrer de 2012 per l'import  
42.038,63 € (IVA inclòs del 18%)  GRUP B.

420/2009 Manteniment preventiu de les instal·lacions de calefacció als equipaments municipals. Grup B.
CATALANA DE CLIMA i C. 
LLONCH,SL Junta de Govern Local 21/04/2011

Aprovar l'actualització de preus per al 2n any de vigència del contracte  per la variació de l'IPC pel període de març de 2011 
fins a febrer de 2012. 3,06%. Import de l’increment: 1.286,38 € (IVA inclòs del 18%: 43.325,01 €.

404/2009 Mantenimient preventiu de les instal·lacions de calefacció als equipaments municipals. Grup A.
CATALANA DE CLIMA I C 
LLONCH SL Junta de Govern Local 21/04/2011

[Aprovar l'actualització de preus per al 2n any de vigència del contracte  per la variació de l'IPC pel període de març de 2011 
fins a febrer de 2012. 3,06%. Import de l’increment: 1.272,65 € (IVA inclòs del 18%): 42.862,38 €.

404/2009 Mantenimient preventiu de les instal·lacions de calefacció als equipaments municipals. Grup A.
CATALANA DE CLIMA I C 
LLONCH SL Junta de Govern Local 25/02/2011

Prorrogar el contracte de serveis per 1 any, amb efectes des de l'1 de març de 2011 i fins el 29 de febrer de 2012 per l'import 
41.589,73 € (IVA inclòs del 18%). GRUP A.

355/2009
Subministrament d'energia eléctrica amb destinació als punts de consum en mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de Sabadell i 
els seus organismes autònoms, amb potència contractada superior a 10 KW. Lot 3 Subm. dependències municipals de Baixa 

ENDESA ENERGIA SA 
UNIPERSONAL Regidor/a 28/07/2011

Aprova la modificació del contracte en sentit d'augmentar la previsió màxima fixada per import de 53.838,00 € 1.210.676,20 
euros. (Previsió actual: 1.420.577,82 euros.)

355/2009
Subministrament d'energia eléctrica amb destinació als punts de consum en mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de Sabadell i 
els seus organismes autònoms, amb potència contractada superior a 10 KW. Lot 3 Subm. dependències municipals de Baixa 

ENDESA ENERGIA SA 
UNIPERSONAL Junta de Govern Local 09/09/2011 Ratificar el Decret anterior  núm. 7033/2011.

355/2009
Subministrament d'energia eléctrica amb destinació als punts de consum en mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de Sabadell i 
els seus organismes autònoms, amb potència contractada superior a 10 KW. Lot 3 Subm. dependències municipals de Baixa 

ENDESA ENERGIA SA 
UNIPERSONAL Junta de Govern Local 28/10/2011 Ratificar el decret anterior 8.273/2011.

355/2009
Subministrament d'energia eléctrica amb destinació als punts de consum en mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de Sabadell i 
els seus organismes autònoms, amb potència contractada superior a 10 KW. Lot 3 Subm. dependències municipals de Baixa 

ENDESA ENERGIA SA 
UNIPERSONAL Regidor/a 30/09/2011

Aprova la modificació del contracte en sentit d'augmentar la previsió màxima fixada per import de 142.407,24 € (Resultant  
una previsió i preu final del contracte de 1.708.020,44 euros ) LOT 3

354/2009
Subministrament d'energia eléctrica amb destinació als punts de consum en mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de Sabadell i 
els seus organismes autònoms, amb potència contractada superior a 10 KW. Lot 2 Subm. de l'enllumenat públic en Baixa 

ENDESA ENERGIA SA 
UNIPERSONAL Regidor/a 30/09/2011

Aprova la modificació del contracte en sentit d'augmentar la previsió màxima fixada per import de 155.064,39 € (Resultant  
una previsió i preu final del contracte de 1.414.392,31 euros ) LOT 2

354/2009
Subministrament d'energia eléctrica amb destinació als punts de consum en mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de Sabadell i 
els seus organismes autònoms, amb potència contractada superior a 10 KW. Lot 2 Subm. de l'enllumenat públic en Baixa 

ENDESA ENERGIA SA 
UNIPERSONAL Junta de Govern Local 28/10/2011 Ratificar el decret anterior 8.273/2011.

354/2009
Subministrament d'energia eléctrica amb destinació als punts de consum en mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de Sabadell i 
els seus organismes autònoms, amb potència contractada superior a 10 KW. Lot 2 Subm. de l'enllumenat públic en Baixa 

ENDESA ENERGIA SA 
UNIPERSONAL Regidor/a 28/07/2011

Aprova la modificació del contracte en sentit d'augmentar la previsió màxima fixada per import de 116.162,00 € (Previsió 
actual: 1.210.676,20 euros )

120/2009 Projecte de remodelació i millores de seguretat a les àrees jocs infantils del districte 7 de la ciutat de Sabadell. -FEIL 122- GUBERN CASAS MECAJOC SL Tinent/a d'Alcalde 18/05/2011
Requerir a l'empresa GUBERN CASAS MECAJOC SL, perqrue en el termini de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de rebre 
aquesta comunicació efectuï els trebals de reparació dels defectes d'execució de l'obra.

87/2009 Projecte d'obres de rehabilitació de la plaça Josep Masllovet. -FEIL 114-
FRANK FONT 
CONSTRUCCIONS SA Junta de Govern Local 28/10/2011

Declarar la responsabilitat del contractista per manca de legalització de les obres, executant la garantia per un import de 
1.140,67€.

178/2008 Projecte d'obres modificat de la urbanització dels carrers de Góngora i d'Homer Fase 2 Enderrocs i Reforma SEPISA SL Junta de Govern Local 22/07/2011
Declarar responsable l'empresa SEPISA SL de les noves goteres ubicades a l'habitatge del carrer Góngora 27, establint el 
cost d’aquesta segona reparació en 3.534,10 euros.

178/2008 Projecte d'obres modificat de la urbanització dels carrers de Góngora i d'Homer Fase 2 Enderrocs i Reforma SEPISA SL Junta de Govern Local 25/03/2011
Desestimar en la seva totalitat el recurs de reposició interposat per GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, contra la resolució d'incautació de fiança dipositada per  SEPISA SL.

178/2008 Projecte d'obres modificat de la urbanització dels carrers de Góngora i d'Homer Fase 2 Enderrocs i Reforma SEPISA SL Regidor/a 28/03/2011 Declarar responsable l'empresa SEPISA SL de les goteres ubicades a  l'habitatge del carrer Góngora 27
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178/2008 Projecte d'obres modificat de la urbanització dels carrers de Góngora i d'Homer Fase 2 Enderrocs i Reforma SEPISA SL Junta de Govern Local 08/04/2011 Ratificar el Decret anterior 2892/2011.

675/2007 Subministrament de carburants als vehicles del parc mòbil de l'Ajuntament de Sabadell. CEPSA CARD SA Junta de Govern Local 25/03/2011
Prorrogar de mutu acord, la vigència del contracte per un període de l’1 /03/ 2011  fins el 29 /02/ 2012, preu global de la 
pròrroga: 138.000,00 € (IVA inclòs ).

470/2007
Gestió i explotació del servei públic anomenat Aparcament soterrani per a vehicles a l'entorn del Mercat  Central de Sabadell, 
per un període de 50 anys SABA APARCAMIENTOS SA Regidor/a 17/02/2011

Aprovar la liquidació del cànon relatiu a l'ny  2010, derivat de  la concessió administrativa de l'explotació de l'aparcament  
subterrani  MERCAT CENTRAL, per import de 7.001,28-€

470/2007
Gestió i explotació del servei públic anomenat Aparcament soterrani per a vehicles a l'entorn del Mercat  Central de Sabadell, 
per un període de 50 anys SABA APARCAMIENTOS SA Regidor/a 17/02/2011

Aprovar la liquidació del cànon del 2n semestre del 2010, derivat de  la concessió administrativa de l'explotació de 
l'aparcament subterrani de la PLAÇA DOCTOR ROBERT, per import de 34.798,13-€.

522/2006
Serveis de Telecomunicacions de l'Ajuntament de Sabadell i els seus organismes autònoms, lot 3: Serveis d'accés a internet 
(segons homologació de Localret) ESTO ES ONO SA Junta de Govern Local 18/02/2011 Ratificar el Decret anterior 12958/2010

192/2010
Serveis de mediació per intervenir en la solució dels problemes generats per l’ús d'espai a l’entorn de la biblioteca del Nord . 
Període 1/05/2010 a 30/04/2011

ASOCIACION GITANA DE 
SABADELL Regidor/a 10/02/2011

Aprovar la proposta d'anul·lació d'autorització de la despesa que correspon a la part del contracte de l'any 2011 per import de 
4.661,00 €.

2/2009 Gestió del Centre Infantil i Familiar Creu Alta.
FUNDACIO INSTITUT PERE 
TARRES D EDUCACIO EN L Junta de Govern Local 29/04/2011 Aprovar pròrroga del contracte per un període d'un any des del 1 d'agost de 2011 per un pressupost de 340.371,91€

2/2009 Gestió del Centre Infantil i Familiar Creu Alta.
FUNDACIO INSTITUT PERE 
TARRES D EDUCACIO EN L Junta de Govern Local 15/04/2011 Aprovar els estats financers presentats per l'empresa relatius al curs 2009-2010.

2/2009 Gestió del Centre Infantil i Familiar Creu Alta.
FUNDACIO INSTITUT PERE 
TARRES D EDUCACIO EN L Junta de Govern Local 01/04/2011

Aprovar la minoració de l'aportació municipal  a l'empresa Fundació Pere Tarrés, corresponent al contracte €, amb la quantitat 
de 24.784,75€.

2/2009 Gestió del Centre Infantil i Familiar Creu Alta.
FUNDACIO INSTITUT PERE 
TARRES D EDUCACIO EN L Ple 06/09/2011 Ratificar el dictamen aprovat per Junta de Govern Local de data 29 d'abril de 2011.

1/2009 Gestió del Centre Infantil i Familiar Can Puiggener. GEDI GESTIO I DISSENY SCCL Ple 06/09/2011 Ratificar el dictamen aprovat per Junta de Govern Local de data 29 d'abril de 2011

1/2009 Gestió del Centre Infantil i Familiar Can Puiggener. GEDI GESTIO I DISSENY SCCL Junta de Govern Local 15/04/2011 Aprovar els estats financers corresponents al curs 2009-2010.

1/2009 Gestió del Centre Infantil i Familiar Can Puiggener. GEDI GESTIO I DISSENY SCCL Junta de Govern Local 29/04/2011 Aprovar pròrroga del contracte per un període d'un any des del 1 d'agost de 2011 per un pressupost de 352.907,33€

37/2007
Aprovar expedient de contractació per l'adjudicació de la gestió del Centre d'Educació Infantil i Familiar Can Llong-
Castellarnau, per un termini màxim de 7 anys. FUNDACIO PERE TARRES Ple 06/09/2011 Ratificar el dictamen aprovat per Junta de Govern Local de data 29 d'abril de 2011

37/2007
Aprovar expedient de contractació per l'adjudicació de la gestió del Centre d'Educació Infantil i Familiar Can Llong-
Castellarnau, per un termini màxim de 7 anys. FUNDACIO PERE TARRES Junta de Govern Local 15/04/2011 Aprovar els estats financers relatius al curs 2009-2010.

37/2007
Aprovar expedient de contractació per l'adjudicació de la gestió del Centre d'Educació Infantil i Familiar Can Llong-
Castellarnau, per un termini màxim de 7 anys. FUNDACIO PERE TARRES Junta de Govern Local 29/04/2011 Aprovar pròrroga del contracte per un període d'un any des del 1 d'agost de 2011 per un pressupost de 324.770,63€

36/2007
Aprovar l'expedient de contractació per a l'adjudicació de la gestió del Centre d'Educació Infantil i Familiar Joaquim Blume. 
Termini màxim 7 anys.

UTE ENTORN SCCL I 
AGRUPACIÓ D'EDUCADORS, Junta de Govern Local 29/04/2011 Aprovar pròrroga del contracte per un període d'un any des del 1 d'agost de 2011 per un pressupost de 348.062,28€

36/2007
Aprovar l'expedient de contractació per a l'adjudicació de la gestió del Centre d'Educació Infantil i Familiar Joaquim Blume. 
Termini màxim 7 anys.

UTE ENTORN SCCL I 
AGRUPACIÓ D'EDUCADORS, Junta de Govern Local 15/04/2011 Aprovar els estats financers corresponents al curs 2009-2010.

36/2007
Aprovar l'expedient de contractació per a l'adjudicació de la gestió del Centre d'Educació Infantil i Familiar Joaquim Blume. 
Termini màxim 7 anys.

UTE ENTORN SCCL I 
AGRUPACIÓ D'EDUCADORS, Ple 06/09/2011 Ratificar el dictamen aprovat per Junta de Govern Local de data 29 d'abril de 2011

74/2006 Gestió del Centre d'Educació Infantil i Familiar Andreu Castells i del Centre d'Educació i Familiar Arrahona GEDI GESTIO I DISSENY SCCL Ple 06/09/2011 Ratificar el dictamen aprovat per Junta de Govern Local de data 29 d'abril de 2011.

74/2006 Gestió del Centre d'Educació Infantil i Familiar Andreu Castells i del Centre d'Educació i Familiar Arrahona GEDI GESTIO I DISSENY SCCL Junta de Govern Local 29/04/2011
Aprovar la pròrroga del contracte per un període d'un any des del 1 d'agost de 2011 per un pressupost de 329.257,51€ per 
CEIF.Arraona i 246.757,41€ per CEIF A.Castells

74/2006 Gestió del Centre d'Educació Infantil i Familiar Andreu Castells i del Centre d'Educació i Familiar Arrahona GEDI GESTIO I DISSENY SCCL Junta de Govern Local 15/04/2011
Aprovar els estats financers presentats per l'empresa concessionària relatius al curs 2009-2010. Aprovar el reintegrament 
(CEIF Arraona) de 36.698,89 € i una aportació 10.258,93 € (CEIF Andreu Castells).

74/2006 Gestió del Centre d'Educació Infantil i Familiar Andreu Castells i del Centre d'Educació i Familiar Arrahona GEDI GESTIO I DISSENY SCCL Junta de Govern Local 15/04/2011 Aprovar els estats financers relatius al curs 2009-2010.

73/2006 Gestió de l'Escola Bressol Municipal Calvet d'Estrella i l'Escola Bressol Municipal Joan Montllor
AGRUPACIO D''EDUCADORES 
SCCL Junta de Govern Local 15/04/2011 Aprovar els estats financers corresponents al curs 2009-2010.

73/2006 Gestió de l'Escola Bressol Municipal Calvet d'Estrella i l'Escola Bressol Municipal Joan Montllor
AGRUPACIO D''EDUCADORES 
SCCL Junta de Govern Local 29/04/2011

Aprovar pròrroga del contracte per un període d'un any des del 1 d'agost de 2011 per un pressupost de 230.680,55€ per EBM 
C.d'Estrella i 226.324,56€ per EBM J.Montllor

73/2006 Gestió de l'Escola Bressol Municipal Calvet d'Estrella i l'Escola Bressol Municipal Joan Montllor
AGRUPACIO D''EDUCADORES 
SCCL Ple 06/09/2011 Ratificar el dictamen aprovat per Junta de Govern Local de data 29 d'abril de 2011.

220/2011
Contracte de serveis d'organització i realització del programa d'activitats físiques per adults. Decret. 8149/2011. Class. 
8973/2011. Adj. 9113/2011.

ESPORT 3 SERVEIS 
ALTERNATIUS SL Junta de Govern Local 14/10/2011 Ratificar el decret 8149/2011.

220/2011
Contracte de serveis d'organització i realització del programa d'activitats físiques per adults. Decret. 8149/2011. Class. 
8973/2011. Adj. 9113/2011.

ESPORT 3 SERVEIS 
ALTERNATIUS SL Junta de Govern Local 11/11/2011 Ratificar el Decret  9113/2011 d'adjudicació.

383/2010
Gestió del camp de futbol municipal d'Arraona Merinals així com el bar de la instal·lació. Decret. 8255/2010. Selecció ofertes. 
9693/2010. Adj.10268/2010 CLUB ESPORTIU MERCANTIL Regidor/a 10/10/2011 Aprovar la liquidació del cànon de 123,60€, corresponent al període comprès entre el 23/10/2011 i el 22/10/20112.

181/2010
Serveis de promoció d'activitats a les instal·lacions i piscines municipals, a parc recreatiu de Sabadell "La Bassa" i al Complex 
esportiu del Sud. Decret 2897/2010. Prov. 4299/2010. Def 4859/2010

ASSOCIACIO ESPORTIVA CAN 
DEU Tinent/a d'Alcalde 17/05/2011 Prorrogar el contracte del 15 de juny al 15 d'agost de 2011, amb  un import de 30.619,20€.

148/2010 Explotació del bar ubicat al poliesportiu Municipal de Can Marcet. Decret. 4448/2010. Prov. 5397/2010. Def. 6.062/2010 VEGARA VENTURA PEDRO Tinent/a d'Alcalde 13/05/2011 Aprovar  la pròrroga del contracte de 1/06/2011 fins el 30/09/2011.

130/2010 Servei de mediació a les piscines del Parc del Nord i de l'equipament esportiu municipal "La Bassa" . (preus unitaris = 16,25€ )
FUNDACIÓN SECRETARIADO 
GENERAL GITANO Junta de Govern Local 29/04/2011

Aprovar la pròroga del contracte amb efectes del 1/06/2011 fins al 11/09/2011. Aprovar la modificació contractual consistent 
en reducció d'hores de servei a realitzar, import màxim de pla pròrroga  de 37.220,29€. (Exempt d'IVA)

129/2010
Productes químics per l'equipament esportiu municipal "La Bassa" i les piscines municipals del Complex esportiu del Sud, del 
Parc del Nord, d'Olimpia, i de Can Marcet( preus unitaris) JUAN SUÑE SA Junta de Govern Local 15/04/2011 Aprovar la durada de la temporada d'estiu 2011,del 16 de maig al 9 de setembre de 2011 ambdós inclosos.

310/2009
Gestió interessada de la instal·lació esportiva municipal del Camp de Futbol de Ca n'Oriac, així com del bar ubicat en aquesta 
instal·lació. Decret 6817/09. Prov. 9099/09. Def. 10166/09

CLUB UNIO ESPORTIVA 
SABADELL NORD Regidor/a 10/10/2011 Aprovar la liquidació del cànon de 62,85€, corresponent al període comprès entre el 13/10/2011 i el 12/10/20112.

170/2008
Gestió interessada de la instal·lació esportiva municipal del Camp de Futbol de Can Puiggener, així com el bar ubicat en 
aquesta instal·lació. Decret 7119/08. Decret adj. 9301/08 CLUB DEPORTIVO LLANO Regidor/a 04/10/2011 Aprovar la liquidació del cànon de 62,22€,  corresponent al període comprès entre el 17/10/2011 i el 16/10/20112.

169/2008
Gestió interessada de la instal·lació esportiva municipal del Camp de Futbol de La Creu així com el bar ubicat en aquesta 
instal·lació. Decret 7117/08. Prov.7979/2008. Def. 9302/2008

UNIO ESPORTIVA 
SABADELLENCA Regidor/a 10/10/2011 Aprovar la liquidació del cànon de 62,22€, corresponent al període comprès entre el 17/10/2011 i el 16/10/20112.

301/2009 Serveis de descentralització i suport al servei de Sabadell Atenció Jove.
CENTRE INFORMACIO 
SERVEIS A EST CAT Junta de Govern Local 04/11/2011 Ratificar el decret anterior 8521/2011.

301/2009 Serveis de descentralització i suport al servei de Sabadell Atenció Jove.
CENTRE INFORMACIO 
SERVEIS A EST CAT Tinent/a d'Alcalde 30/09/2011 Aprovar la prorroga del contracte per un període de 9 mesos des del dia 1/10/2011 fins al 30/06/2012

206/2009 Gestió de l'Alberg de Joventut Molí de Sant Oleguer.
ASSOCIACIÓ CATALANA DE 
CASES DE COLÒNIES Junta de Govern Local 28/10/2011 Aprovar els estat financers de 2010, amb un dèficit de 29.353,13€

134/2007 Serveis de control de plagues de la ciutat
ANTI PLAGUES DE 
CATALUNYA SL Regidor/a 25/05/2011 Aprovar la despesa a favor de l'empresa en concepte de l'IPC estatal interanual per l'any 2011, per import de 178,00€

808/2001 Aprovar modificació plecs que regeix la concessió del servei funerari i prorrogar per 10 anys més TORRA SA Junta de Govern Local 11/02/2011 Aprovar les tarifes del servei de pompes fúnebres per a l'exercici 2011

106/2011
Servei d'Àpats a domicili dels serveis socials de l'Ajuntament de Sabadell. (Pendent de fer l'anotació de rectificar el Decret 
3400/2011. Class 4258/2011 .Adj. 5552/2011 Gustauria S.C.C.L Junta de Govern Local 27/05/2011 Ratificar el decret 4258/2011 relatiu a la classificació d'ofertes.

77/2011
Serveis d'àpats a domicili dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Sabadell. Preu unitari 6,40€ IVA esclòs. DESISTIR DEL 
PROCEDIMENT PER ACORD DE JGL DE 21.04.2011. Junta de Govern Local 21/04/2011

Ratificar el decret núm. 3400/2011, on es resol desistir del procediment que és va aprovar per  Junta de Govern Local el  
25/03/2011.
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513/2009
Gestió del subministrament d'alimentació de subsistència a families necessitades de la ciutat. Decret. 12038/09. Adj prov 
Decret 12947/2009. Defin.13085/2009

EL REBOST SOLIDARI DE 
SABADELL Tinent/a d'Alcalde 28/09/2011 Aprovar la pròrroga del termini fins el 31/12/2011

513/2009
Gestió del subministrament d'alimentació de subsistència a families necessitades de la ciutat. Decret. 12038/09. Adj prov 
Decret 12947/2009. Defin.13085/2009

EL REBOST SOLIDARI DE 
SABADELL Tinent/a d'Alcalde 11/03/2011 Aprovar la pròrroga del termini fins el 30/09/2011

117/2008
Serveis d'atenció domiciliària dels Serveis Socials (ajut a la llar ordinari: 18,99.-€/h; ajut a la llar en festius o nocturn: 21,94.-
€/h, i auxiliar de la llar 16.-€/h)

UTE SERGESA HOGAR SA 
PROXIMS SERVEIS A DOMICILI Ple 08/11/2011 Ratificar el Decret  núm 7999/2011 de data 23/09/2011

117/2008
Serveis d'atenció domiciliària dels Serveis Socials (ajut a la llar ordinari: 18,99.-€/h; ajut a la llar en festius o nocturn: 21,94.-
€/h, i auxiliar de la llar 16.-€/h)

UTE SERGESA HOGAR SA 
PROXIMS SERVEIS A DOMICILI Tinent/a d'Alcalde 23/09/2011

Aprovar la modificació parcial del contracte i la pròrroga de la vigència  per un any, des de l’1 /10/2011 al 30/09/2012. ( Decret. 
7999/2011.)

117/2008
Serveis d'atenció domiciliària dels Serveis Socials (ajut a la llar ordinari: 18,99.-€/h; ajut a la llar en festius o nocturn: 21,94.-
€/h, i auxiliar de la llar 16.-€/h)

UTE SERGESA HOGAR SA 
PROXIMS SERVEIS A DOMICILI Junta de Govern Local 28/10/2011 Aprovar l'ajustament de la despesa 2011, amb una reducció de 242.000,00€.

77/2010 INSTAL·LACIÓ D'AIRE CONDICIONAT AL TEATRE MUNICIPAL LA FARÀNDULA.FEOSL 350-E
AGRUPACION EMPRESAS 
AUTOMATISMOS MONTAJES Y Junta de Govern Local 28/01/2011 Ratificar el Decret 12256/2010  relatiu a aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte fins el  30 /12/ 2010.

77/2010 INSTAL·LACIÓ D'AIRE CONDICIONAT AL TEATRE MUNICIPAL LA FARÀNDULA.FEOSL 350-E
AGRUPACION EMPRESAS 
AUTOMATISMOS MONTAJES Y Junta de Govern Local 04/03/2011 Ratificar el decret anterior núm 13078/2010 , relatiu a aprovar  l'augment addicional.

95/2011 Finalització de treballs del projecte executiu Millores de l'Estadi de la Nova Creu Alta. (FEOSL 354-E2). Decret.3365/2011.
INSTAL.LACIONS 
MANTENIMENTS Junta de Govern Local 21/04/2011 Ratificar el decret núm. 3365/2011 pel qual s'aprova la prelació de les ofertes

95/2011 Finalització de treballs del projecte executiu Millores de l'Estadi de la Nova Creu Alta. (FEOSL 354-E2). Decret.3365/2011.
INSTAL.LACIONS 
MANTENIMENTS Junta de Govern Local 07/10/2011 Ratificar el Decret 6258/2011, relatiu a aprovar la pròrroga del termini d'execució fins al 15/12/2011

95/2011 Finalització de treballs del projecte executiu Millores de l'Estadi de la Nova Creu Alta. (FEOSL 354-E2). Decret.3365/2011.
INSTAL.LACIONS 
MANTENIMENTS Junta de Govern Local 07/10/2011

Ratificar el Decret 7301/2011 relatiu a l'augment addicional de la despesa per l'import de 7.624,49 €, la qual representa un 
increment del 8,87 %. Resultant un nou preu d'adjudicació del contracte de 93.509,33 €, IVA inclòs

95/2011 Finalització de treballs del projecte executiu Millores de l'Estadi de la Nova Creu Alta. (FEOSL 354-E2). Decret.3365/2011.
INSTAL.LACIONS 
MANTENIMENTS Regidor/a 09/09/2011

Aprovar l'augment addicional de la despesa per import de 7.624,49, que representa un increment del 8.87 %, resultant un nou 
preu d'adjudicació de 93.509,33€.

95/2011 Finalització de treballs del projecte executiu Millores de l'Estadi de la Nova Creu Alta. (FEOSL 354-E2). Decret.3365/2011.
INSTAL.LACIONS 
MANTENIMENTS Tinent/a d'Alcalde 29/06/2011 Aprovar la pròrroga del termini del contracte fins al 15/09/2011

608/2010 Projecte d'obres anomenat Projecte adequació planta primera edifici c. Jardí, 4 per a espais de l'Escola Municipal de Música. C53 CONSTRUCCIONES SL Alcalde 02/06/2011 Aprovar la resolució del contracte per mutu acord i retornar la garantia definitiva per import de 6.033,78€.

495/2010 Projecte bàsic i executiu Pista polivalent al recinte esportiu de Gràcia MOVIR 30 SL Junta de Govern Local 01/04/2011 Aprovar la pròrroga del termini del contracte fins el 9/05/2011

495/2010 Projecte bàsic i executiu Pista polivalent al recinte esportiu de Gràcia MOVIR 30 SL Junta de Govern Local 27/05/2011 Ratificar el decret anterior 4270/2011

495/2010 Projecte bàsic i executiu Pista polivalent al recinte esportiu de Gràcia MOVIR 30 SL Tinent/a d'Alcalde 06/05/2011 Aprovar la pròrroga del termini del contracte fins el 30/05/2011

426/2010 Projecte d'obres de subministrament i motorització de les barreras contrapesades de l'escenari del Teatre la Farandula. FRESNEL SA Junta de Govern Local 16/09/2011
Aprovar l'ampliació del contracte per un import de 10.272,31 euros, IVA inclòs, que representa un increment del 7,37% 
resultant un nou preu d'adjudicació del contracte, de 149.524,45 €, IVA inclòs.

179/2010
Projecte bàsic i executiu d'instal·lació de l'estació depuradora d'aigües residuals a la lliga protectora i centre d'acollida 
d'animals de Sabadell . CEPOVALLES S L Junta de Govern Local 15/07/2011

Aprovar l'ampliació del contracte per un import de 8.501,58 euros, IVA inclòs, que representa un increment del 9,51%,  per tal 
de procedir a la liquidació de l'obra, resultant un nou preu d'adjudicació del contracte, de 97.882,88 €, IVA inclòs.

179/2010
Projecte bàsic i executiu d'instal·lació de l'estació depuradora d'aigües residuals a la lliga protectora i centre d'acollida 
d'animals de Sabadell . CEPOVALLES S L Junta de Govern Local 01/04/2011 Aprovar la pròrroga del termini del contracte fins el 16/05/2011.

90/2010
RECUPERACIÓ DEL VAPOR PÍSSIT PER EQUIPAMENT CULTURAL (FASE DE CONSOLIDACIÓ 
ESTRUCTURAL).FEOSL 357E NOVANTIA INTEGRAL SA Junta de Govern Local 28/01/2011 Ratificar el Decret 12666/2010  relatiu a aprovar la pròrroga del termini d'execució fins el dia 30/12/2010.

90/2010
RECUPERACIÓ DEL VAPOR PÍSSIT PER EQUIPAMENT CULTURAL (FASE DE CONSOLIDACIÓ 
ESTRUCTURAL).FEOSL 357E NOVANTIA INTEGRAL SA Junta de Govern Local 04/03/2011 Ratificar el decret anterior núm 13077/2010 , relatiu a aprovar  l'augment addicional.

82/2010 MILLORES A L'ESTADI DE LA NOVA CREU ALTA.FEOSL 354E
IMAGA PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES  SA Junta de Govern Local 11/03/2011 Resoldre el contracte per mutu acord, amb un preu defintiu 1.238.111,23€.

82/2010 MILLORES A L'ESTADI DE LA NOVA CREU ALTA.FEOSL 354E
IMAGA PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES  SA Junta de Govern Local 14/01/2011

Aprovar la modificació tècnica i contractual del contracte amb un increment del preu d'iImport 149.734,90€ equivalent al 
12,58% del preu total del contracte (1.189.370,73 €), resultant un nou preu de contracte de 1.357.545,74 € IVA inclòs).

82/2010 MILLORES A L'ESTADI DE LA NOVA CREU ALTA.FEOSL 354E
IMAGA PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES  SA Junta de Govern Local 28/01/2011 Ratificar els dos Decrets  relatius a aprovar la pròrroga del termini d'execució fins el dia 28/01/2011.

82/2010 MILLORES A L'ESTADI DE LA NOVA CREU ALTA.FEOSL 354E
IMAGA PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES  SA Tinent/a d'Alcalde 17/02/2011

Proposar una penalitat administrativa diaria a l'empresa IMAGA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  SA, en la proporció 
de 0,20 € per cada 1000 € del preu del contracte.

12/2010
PROJECTE DE REMODELACIÓ DE L'EDIFICI ANNEX A FIRA SABADELL PER A LA PROMOCIÓ EMPRESARIAL, 
CIENTÍFICA I TECNOLÒGICA. FEOSL 351 E CONSTRUCCIONES BALDO SA Junta de Govern Local 28/01/2011 Ratificar el Decret 12255/2010 relatiu a aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte fins el 14/03/2011.

12/2010
PROJECTE DE REMODELACIÓ DE L'EDIFICI ANNEX A FIRA SABADELL PER A LA PROMOCIÓ EMPRESARIAL, 
CIENTÍFICA I TECNOLÒGICA. FEOSL 351 E CONSTRUCCIONES BALDO SA Junta de Govern Local 06/05/2011 Ratificar el Decret 3542/2011, relatiu a aprovar l'augment addicional de la despesa.

12/2010
PROJECTE DE REMODELACIÓ DE L'EDIFICI ANNEX A FIRA SABADELL PER A LA PROMOCIÓ EMPRESARIAL, 
CIENTÍFICA I TECNOLÒGICA. FEOSL 351 E CONSTRUCCIONES BALDO SA Tinent/a d'Alcalde 14/04/2011

Aprovar l'augment addicional de la despesa per l'import de 113.943,55€, la qual representa un increment del 7,64%. Resultant 
un nou preu de  1.627.788,62€ (IVA inclòs).

2/2008
Redacció del Projecte bàsic i d'execució de l'edifici i la urbanització dels exteriors  de la Ciutat de la Música, així com la 
coordinació dels consultors especialitzats.

C FERRETER SL R SANABRIA 
SL  UTE SABADELL Junta de Govern Local 18/11/2011

Aprovar la resolució per mutu acord del contracte, lliurant-se el projecte bàsic. Els treballs que encara mancaven per realitzar 
ascendeixen a la quantitat de 1.904.767,39 €.

86/2010 CENTRE CÍVIC CAN LLONG - CASTELLARNAU.FEOSL 356E CONSTRUCCIONES BALDO SA Junta de Govern Local 28/01/2011 Ratificar el Decret 12665/2010  relatiu a aprovar la pròrroga del termini d'execució fins el dia 14/03/2011.

86/2010 CENTRE CÍVIC CAN LLONG - CASTELLARNAU.FEOSL 356E CONSTRUCCIONES BALDO SA Junta de Govern Local 06/05/2011 Ratificar el Decret 3729/2011, relatiu a aprovar l'augment addicional de la despesa.

86/2010 CENTRE CÍVIC CAN LLONG - CASTELLARNAU.FEOSL 356E CONSTRUCCIONES BALDO SA Junta de Govern Local 20/04/2011
Aprovar l'augment addicional de la despesa per l'import de 79.223,05€, la qual representa un increment del 4,02%. Resultant 
un nou preu de  2.078.565,14€ (IVA inclòs).

84/2010
DIRECCIÓ FACULTATIVA DE TÈCNICS SUPERIORS PER LES OBRES, I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN 
FASE D'OBRA  I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DEL PROJECTE DE MILLORES A L'ESTADI DE LA NOVA CREU 

VALERI CONSULTORS ARQUIT 
ENGINYERIA URBANISME SLP Junta de Govern Local 27/05/2011

Aprovar la modificació contractual del contracte (FEOSL 354--D), amb un increment d'import de 5.025,62 €, equivalent al 
14,19% del preu. Resultant un nou preu de contracte 40.832,81 € (IVA inclòs,)

570/2010
Instal.lació d'una Edar compacta amb membranes submergides d'ultrafiltració al Santuari de la Mare de Deu de la Salut. 
Decret.12632/2010. Selecc. 1134/2011. Adju. 2007/2011.

SERVEIS I CONSTRUCCIONS 
DE CASTELLBISBAL SA Tinent/a d'Alcalde 27/10/2011

Modificar el contracte per tal d'incloure les unitats d'obra no compreses en el projecte inicial i derivades de l'arranjament de la 
patologia detectada al dipòsit, que suposen un increment d'11.705,39€ (IVA INCLÒS)

459/2010 Construcció de tres passos de fauna al Riu Ripoll (Font dels Gitanos, Molí de Cal Grau, Torre-Romeu). SEUBAS SALVANS SL Regidor/a 15/04/2011 Aprovar la pròrroga del contracte fins el 9/05/2011.

459/2010 Construcció de tres passos de fauna al Riu Ripoll (Font dels Gitanos, Molí de Cal Grau, Torre-Romeu). SEUBAS SALVANS SL Junta de Govern Local 21/04/2011 Ratificar el Decret 3565/2011, relatiu a aprovar la pròrroga.

110/2010 Projecte d'adequació de l'àrea d'oci de Sant Julià d'Altura (codi FEOSL 329-E) CONSTRUCAST 2000 SL Junta de Govern Local 04/03/2011 Ratificar el decret anterior núm. 848/2011 relatiu a aprovar la pròrroga fins al 25/02/2011.

110/2010 Projecte d'adequació de l'àrea d'oci de Sant Julià d'Altura (codi FEOSL 329-E) CONSTRUCAST 2000 SL Junta de Govern Local 28/01/2011 Ratificar el Decret 12940/2010 relatiu a aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte fins el 27/01/2011.

110/2010 Projecte d'adequació de l'àrea d'oci de Sant Julià d'Altura (codi FEOSL 329-E) CONSTRUCAST 2000 SL Tinent/a d'Alcalde 25/01/2011 Aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte fins el 25/02/2011

110/2010 Projecte d'adequació de l'àrea d'oci de Sant Julià d'Altura (codi FEOSL 329-E) CONSTRUCAST 2000 SL Tinent/a d'Alcalde 06/04/2011
Proposar una penalitat administrativa a l'Empresa CONSTRUCAST 2000 SL, per import de 4.749,93€ per incomplement greu 
segon criteri d'adjudicació.

110/2010 Projecte d'adequació de l'àrea d'oci de Sant Julià d'Altura (codi FEOSL 329-E) CONSTRUCAST 2000 SL Tinent/a d'Alcalde 10/03/2011
Aprovar l'augment addicional de la despesa per import de 5.111,04€, la qual representa un increment del 5,38%. Resultant un 
preu final de 101.747,62€, (IVA inclòs).

110/2010 Projecte d'adequació de l'àrea d'oci de Sant Julià d'Altura (codi FEOSL 329-E) CONSTRUCAST 2000 SL Junta de Govern Local 21/04/2011 Ratificar el Decret 2598/2011, relatiu a aprovar l'augment addicional.

110/2010 Projecte d'adequació de l'àrea d'oci de Sant Julià d'Altura (codi FEOSL 329-E) CONSTRUCAST 2000 SL Tinent/a d'Alcalde 12/05/2011
Resoldre el procediment  iniciat per decret, imposar a l'Empresa CONSTRUCAST 2000 SL, una penalitat administrativa per 
import de 4.749,93€ que es farà efectiva mitjançant deducció en el  pagament de les certificacions.
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97/2010
Implantació d'energia solar tèrmica per a la producció d'acs i altres mesures d'estalvi i eficiència energètica al Poliesportiu de 
Can Balsach (FEOSL 337-E)

SOGESA INSTALACIONES 
INTEGRALES SA Junta de Govern Local 28/01/2011 Ratificar el Decret 12293/2010 relatiu a aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte fins el 31/12/2010.

97/2010
Implantació d'energia solar tèrmica per a la producció d'acs i altres mesures d'estalvi i eficiència energètica al Poliesportiu de 
Can Balsach (FEOSL 337-E)

SOGESA INSTALACIONES 
INTEGRALES SA Junta de Govern Local 04/03/2011 Ratificar el decret anterior núm 13076/2010 , relatiu a aprovar  l'augment addicional.

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 23/12/2011

Aprovar la pròrroga de la vigència de la pòlissa pel període 1 de gener a 31 de desembre de 2012, per import de 178.892,63 € 
(Responsabilitat civil) i 80.095,63 € (Danys patrimonials)

252/2003 Contractació de diverses cobertures d'assegurances: Lot 1 - Responsabilitat Civil, Lot 2 - Danys patrimonials
ZURICH ESPAÑA CIA SEG Y 
REASEG SA Tinent/a d'Alcalde 16/05/2011

Aprovar la cessió dels contractes d'assegurances feta per  ZURICH ESPAÑA CIA SEG Y REASEG SA, a favor de ZURICH  
INSURANCE PLC.

115/2009
Servei de prevenció aliè, complementari del propi de l'Ajuntament, de les especialitats preventives de vigilància de la salut 
(73.000.-€/any) i d'higiene industrial (1.350.-€/any).

SOCIEDAD DE PREVENCION 
DE FREMAP SL Junta de Govern Local 25/03/2011

Prorrogar el contracte del servei de prevenció des de l'1 /04/2011 fins el 31/03/ 2012, per un import de 75.374,25 € per 
especialitat de vigilància de la salut i 1.633,63 € per higiene industrial.

241/2009 Servei de missatgeria externa urgent. Decret 5466/09. Prov 6881/09. Def. 7188/09
SISTEMES D ENTREGA A 
TEMPS SL Tinent/a d'Alcalde 28/12/2011

Modificar la despesa màxima de la pròrroga del contracte prevista per els anys 2012 i 2013, per import de 14.385€ (IVA 
inclòs)

241/2009 Servei de missatgeria externa urgent. Decret 5466/09. Prov 6881/09. Def. 7188/09
SISTEMES D ENTREGA A 
TEMPS SL Tinent/a d'Alcalde 24/05/2011 Aprovar la pròrroga del contracte per un període de 2 anys amb inici l'1/07/2011 fins el 30/06/2013.

261/2011
Manteniment i conservació de les places i espais verds de la ciutat de Sabadell en el Sector 1. Decret 7686/2011. Class. 
7693/2011. Adj. 8415/2011 TALHER SA Junta de Govern Local 30/12/2011 Ratificar els decrets del números 7686/2011, 7693/2011 i 8415/2011.

261/2011
Manteniment i conservació de les places i espais verds de la ciutat de Sabadell en el Sector 1. Decret 7686/2011. Class. 
7693/2011. Adj. 8415/2011 TALHER SA Junta de Govern Local 30/12/2011

Prorrogar de mutu acord i per un període de tres mesos la vigència del contracte, amb efectes des de l’1/01/2012 i fins el 31 
/03/2012,  per import 301.051,26 € (IVA inclòs).

258/2011
Manteniment i conservació de les places i espais verds de la ciutat de sabadell en el sector 4. Decret 7687/2011. Classi. 
7695/2011. Adj. 8416/2011 MOIX SERVEIS I OBRES SL Tinent/a d'Alcalde 30/12/2011

Prorrogar de mutu acord per un període de tres mesos amb efectes des de l'1/01/20112 fins al 31/03/2012,  per import de 
32.202,88 € (IVA inclòs)

251/2011
Manteniment i conservació de les fonts ornamentals i d'aigua potable de la ciutat de Sabadell. Decret. 7684/2011. Class. 
7692/2011. Adj .8414/2011.

COMPANYIA D AIGUES DE 
SABADELL S A Tinent/a d'Alcalde 30/12/2011

Prorrogar de mutu acord per un període de tres mesos amb efectes des de l'1/01/20112 fins al 31/03/2012, i la modificació 
tècnica i contractual que suposa una redducció del preu del contracte en 3.966,38€ .( IVA inclòs), equivalent a un 13'64%.

245/2011
Acord marc del serveis de manteniment correctiu dels elements de vidreria existents als equipaments municipals. Class. 
8376/2011. Adjudicat JGL 28/10/2011 VIDRIOS ALGRI SL Tinent/a d'Alcalde 31/12/2011 Aprovar la reducció de la previsió pressupostària per l'any 2011 per import de 8.872,42 €.

118/2011
Acord marc del serveis de manteniment correctiu dels elements de vidreria existents als equipaments municipals. Class. 
8376/2011. Adjudicat JGL 28/10/2011. VARMA ALUMINIS SCP Tinent/a d'Alcalde 31/12/2011 Aprovar la reducció de la previsió pressupostària per l'any 2011 per import de 8.872,42 €.

49/2011 Arrendament de vuit vehicles automòbils destinats a la policia municipal 2011-2015 BANCO SANTANDER  SA Junta de Govern Local 31/12/2011 Establir que l'inici de vigència del contracte és el 30/09/2011 i la seva finalització serà el dia 29/09/2015.

16/2011
Energia elèctrica als punts de consum en mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els seus organismes autònoms, 
amb potència contractada superior a 10kw per l'any 2011-2012. LOT L4S10.Class.2232/2011. Adj.2731/2011.Despesa prev IBERDROLA GENERACION SA Junta de Govern Local 09/09/2011 Ratificar el Decret anterior  núm. 6958/2011.

16/2011
Energia elèctrica als punts de consum en mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els seus organismes autònoms, 
amb potència contractada superior a 10kw per l'any 2011-2012. LOT L4S10.Class.2232/2011. Adj.2731/2011.Despesa prev IBERDROLA GENERACION SA Regidor/a 28/07/2011

Aprovar la reducció de la previsió màxima fixada en el contracte per import de 12.754,92 € . (Disminució total del preu global 
estimat del contracte: 170.000,22 €.)

16/2011
Energia elèctrica als punts de consum en mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els seus organismes autònoms, 
amb potència contractada superior a 10kw per l'any 2011-2012. LOT L4S10.Class.2232/2011. Adj.2731/2011.Despesa prev IBERDROLA GENERACION SA Junta de Govern Local 28/10/2011 Ratificar el decret anterior 8.176/2011

16/2011
Energia elèctrica als punts de consum en mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els seus organismes autònoms, 
amb potència contractada superior a 10kw per l'any 2011-2012. LOT L4S10.Class.2232/2011. Adj.2731/2011.Despesa prev IBERDROLA GENERACION SA Regidor/a 29/09/2011

Aprovar la reducció de la previsió màxima fixada en el contracte per import de 20.000 € .(Disminució total del preu global 
estimat del contracte: 210.000 €.)

16/2011
Energia elèctrica als punts de consum en mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els seus organismes autònoms, 
amb potència contractada superior a 10kw per l'any 2011-2012. LOT L4S10.Class.2232/2011. Adj.2731/2011.Despesa prev IBERDROLA GENERACION SA Junta de Govern Local 23/12/2011

Aprovar la reducció de la previsió màxima fixada en el contracte per import de 355.000,00 € .(Disminució total del preu global 
estimat del contracte)

16/2011
Energia elèctrica als punts de consum en mitja i baixa tensió de l'Ajuntament de Sabadell i els seus organismes autònoms, 
amb potència contractada superior a 10kw per l'any 2011-2012. LOT L4S10.Class.2232/2011. Adj.2731/2011.Despesa prev IBERDROLA GENERACION SA Junta de Govern Local 08/04/2011

Ratificar els Decrets núm. 2232/2011, núm. 2731/2011, relatius a la classificació i adjudicació del contracte. Preu 136,41€. 
Despesa 157.093,56€.

238/2010
Manteniment preventiu i correctiu dels paviments de terra als camps de futbol municipal. Decet. 4424/2010. Prov. 5917/2010. 
Def. 6717/2010.

PROFESIONAL SPORTSVERD 
FUTBOL SL Tinent/a d'Alcalde 31/12/2011 Aprovar la liquidació i finalització del contacte per import de 34.348,68€. Import de reducció 9.990,12 €.

230/2010
Neteja de grafits a les façanes dels edificis municipals de Sabadell. Decret. 3649/2010, despesa plurianual.  Prov. 5878/2010. 
Def.6708/2010. KLOTER SL Tinent/a d'Alcalde 31/12/2011 Aprovar la liquidació i finalització del contacte per import de 13.821,34€. Import de reducció 1.178,66 €.

164/2010
Conservació i manteniment preventiu de les instal·lacions de tractament d'aigua a les piscines municipals. Decret 11498/2009. 
Adj. prov. Decret 1765/2010. Adj. definitiva 3053/2010

VALLESANA DE 
MANTENIMENTS I SERV SL Tinent/a d'Alcalde 23/12/2011

Prorrogar de mutu acord per un període de dos anys, amb efectes des de l'1/04/20112 fins al 31/04/2013, més la 
regularització pel canvi d'IVA per import de 14.477,89 € (IVA inclòs)

452/2009 Manteniment preventiu de les cambres frigorífiques dels equipaments mpals. Decret 10457/09. Prov.10852/09. Def. 12264/09
VALLESANA DE 
MANTENIMENTS I SERV SL Tinent/a d'Alcalde 30/11/2011

Prorrogar de mutu acord per un període de dos anys, amb efectes des de l'1/12/2011 fins al 30/11/2013. Import  19.409,14€ .( 
IVA inclòs)

451/2009 Manteniment de les instal·lacions d'elevadors dels equipaments mpals.Decret 10459/09. Prov. 10799/09.Def. 12900/09 ASCENSORS ASFORT SL Tinent/a d'Alcalde 23/12/2011
Prorrogar de mutu acord per un període de dos anys, amb efectes des de l'1/01/20112 fins al 31/11/2013. Aprovar la 
modificació tècnica i contractual que suposa una redducció del preu del contracte en 1.780,17€ .( IVA inclòs) que equival a un  

447/2009
Manteniment preventiu de les instal·lacions dels ascensors elèctrics dels equipaments municipals. Decret 10462/09. Decret 
10856/09.Def. 12915/2009 ASCENSORES DEL VALLES SA Tinent/a d'Alcalde 23/12/2011

Prorrogar de mutu acord per un període de dos anys, amb efectes des de l'1/01/20112 fins al 31/12/2013, més la 
regularització pel canvi d'IVA per import de 31.890,52€ (IVA inclòs)

436/2009 Gestió de les instal·lacions de seguretat dels edificis municipals.
RECEPCION Y CONTROL DE 
ALARMAS SA Junta de Govern Local 30/12/2011

Prorrogar de mutu acord i per un període de dos anys, amb efectes de l'1/03/2012  fins al 28 /02/2014. Aprovar la modificació 
tècnica i contractual, la qual suposa increment del preu del contracte en 7.735,30 €,(IVA inclòs) equivalent a un 6,40%.

421/2009 Manteniment preventiu de la xarxa de recollida d'aigües pluvials dels patis en els equipaments municipals.
FOMENTO DE CONTRUCC Y 
CONTRATAS S A Regidor/a 31/12/2011

Aprovar la liquidació econòmica i finalització del contracte ha estat de 82.270,90€, per la qual cosa resulta un sobrant de 
931,30€.

342/2007
Construcció i explotació d'un aparcament soterrani de vehicles automòbils al subsòl dels carrers de Migdia i de Sant Pau (antic 
Vapor Fitisa) PARKING MIGDIA S.L. Regidor/a 25/02/2011

Aprovar la liquidació del cànon relatiu a l'any 2010 per a la concessió administrativa de l'explotació de l'aparcament subterrani  
de FITISA, per un import de 1.456,38.-€.

4/2007
Construcció i l'explotació d'un aparcament subterrani de vehicles automòbils al subsòl del vial del passeig d'Espronceda, entre 
la plaça de la Creu de Barberà i el carrer de Fontanella CINTRA APARCAMIENTOS SA Regidor/a 17/02/2011

Aprovar la liquidació del cànon relatiu a l'any 2010 per a la concessió administrativa de l'explotació de l'aparcament  subterrani 
del passeig Espronceda per un import de 2.841,19-€.

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 04/03/2011

Aprovar el pressupost provisional d'explotació per a l'any 2011. Pagament per part de l'Ajuntament del 85% (es modifica per 
aquest unic any, ja que el plec determina un dret del 95%).670.339,71€

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 15/04/2011 Aprovar la liquidació en concepte d'inversions de l'anualitat del 2011, en concepte d'inversió per un import de 50.000,00 €.

308/2005 Servei de control de l'estacionament de vehicles de motor en determinades zones de la via pública del municipi de Sabadell
SERVEIS GENERALS PER 
MUNICIPIS SA Junta de Govern Local 29/04/2011

Aprovació de la liquidació econòmica en concepte de l'explotació del servei. corresponent a l'exercici 2009 .Total despeses 
d'explotació

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 16/09/2011

Aprovar l'increment de 181 places d'estacionament sota control horari regulat, amb efectes de l'1 d'octubre de 2011. Totals 
places 1496 .

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 30/12/2011

Aprovar la liquidació dels resultats de l'explotació de la concessionària, sota control horari limitat, corresponent a l'exercici 
2010. Import a liquidar exercici 2010 (IVA inclòs) 26.963,30.-€. Despeses totals explotació + inversió 875.180,67 €.

292/2005 Assegurança derivada de l'ús i circulació dels vehicles a motor que composen el Parc mòbil de l'Ajuntament (192 vehicles)
LA ESTRELLA SA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS Junta de Govern Local 27/05/2011 Prorrogar de mutu acord i per un període d'un any, amb efectes des de l'1 /07/ 2011 fins l'1/07/2012

292/2005 Assegurança derivada de l'ús i circulació dels vehicles a motor que composen el Parc mòbil de l'Ajuntament (192 vehicles)
LA ESTRELLA SA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS Regidor/a 31/12/2011

Aprovar la liquidació econòmica de la pròrroga del contracte, i determinar que l'import final ha estat de 40.354,10€, per la qual 
cosa resulta un sobrant de 295,06€.

130/2002 Concessió administrativa del servei de recollida de residus municipals i neteja viària SERVEIS MEDI AMBIENT S A Junta de Govern Local 02/12/2011
Aprovar la liquidació del pressupost d'explotació per l'exercici 2010, del servei de recollida de residus municipals. Import de 
fracció: 108.400,98€, recollida selectiva: 260.116,41 €, neteja viària: 456.814,09€, a favor de l'empresa concessionària.

130/2002 Concessió administrativa del servei de recollida de residus municipals i neteja viària SERVEIS MEDI AMBIENT S A Junta de Govern Local 02/12/2011
Aprovar despesa i reconeixement de la obligació, per import de 42.116,65 € en concepte d'interessos financers meritats per 
els 6 programes d'inversió inserits en el Pla d'Inversions.

130/2002 Concessió administrativa del servei de recollida de residus municipals i neteja viària SERVEIS MEDI AMBIENT S A Junta de Govern Local 02/12/2011
Aprovar la modificació del pressupost provisional per l'any 2011 del servei de recollida de residus urbans,  per tal de disminuir 
el pressupost  en 825.331,48 euros, es a dir un 8,36%. Import total: 9.044.828,72 €.

130/2002 Concessió administrativa del servei de recollida de residus municipals i neteja viària SERVEIS MEDI AMBIENT S A Junta de Govern Local 21/01/2011 Aprovar el pressupost provisional per l'any 2011 del servei de neteja viària  per un import de 7.741.732,32 €.

130/2002 Concessió administrativa del servei de recollida de residus municipals i neteja viària SERVEIS MEDI AMBIENT S A Junta de Govern Local 21/01/2011 Aprovar el pressupost provisional per l'any 2011 del servei de recollida de residus urbans per un import de 10.155.792,06 €.

130/2002 Concessió administrativa del servei de recollida de residus municipals i neteja viària SERVEIS MEDI AMBIENT S A Junta de Govern Local 15/04/2011
Aprovar la despesa de 2011, en concepte d'amortització de capital per als 6 programes d'inversió del Pla d'Inversions del 
servei de recollida de residus municipals i neteja viària. Import total: 1.011.596,72€. Resta pendent el pagament d'interessos.
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130/2002 Concessió administrativa del servei de recollida de residus municipals i neteja viària SERVEIS MEDI AMBIENT S A Junta de Govern Local 15/04/2011
Aprovar la liquidació del pressupost d'explotació per l'exercici 2009, del servei de recollida de residus municipals.Import de 
fracció: 4.078.720,07€, recollida selectiva: 4.509.357,23 €, neteja viària: 7.370.135,75€

130/2002 Concessió administrativa del servei de recollida de residus municipals i neteja viària SERVEIS MEDI AMBIENT S A Junta de Govern Local 15/04/2011
Aprovar la modificació del pressupost provisional per l'any 2011 del servei de recollida de residus urbans,  per tal de disminuir 
el pressupost  en 285.631,86 euros, es a dir un 2,81%. Import total: 9.870.160,20 €.

182/2000 Transport urbà de Sabadell TUS S COOP LTDA Junta de Govern Local 30/09/2011
Modificar el pressupost a conseqüència d'una variació positiva del 0,50% % dels ingressos del transport urbà de Sabadell, el 
que representa conjuntament un estalvi del 4,42%, es a dir de 200.691,67 €.

182/2000 Transport urbà de Sabadell TUS S COOP LTDA Junta de Govern Local 15/04/2011 Aprovar pressupost provissional d'explotació per l'any 2011 per un import de 4.540.610,37 €.

182/2000 Transport urbà de Sabadell TUS S COOP LTDA Junta de Govern Local 15/04/2011
Aprovar la despesa en concepte de subvencions de capital a la concessionària del servei de transport urbà, per les inversions 
realitzades en el marc del Contracte-programa (pla d'Inversions) 2001-2009, i el Pla de Serveis 2009-

182/2000 Transport urbà de Sabadell TUS S COOP LTDA Junta de Govern Local 29/04/2011
Aprovar la liquidació del pressupost d'explotació del servei referida a l'exercici 2010 (4.027.621,75.-€). Quantitat pendent de 
liquidar a favor de la TUS SCCL 1.137.415,26.-€.

30/2011 Projecte bàsic i executiu de la connexió entre el Pla de Can Puiggener i el Parc Fluvial del Ripoll. UTE BIGAS Junta de Govern Local 23/12/2011 Ratificar el decret 9385/2011 relatiu a la pròrroga del contracte.

30/2011 Projecte bàsic i executiu de la connexió entre el Pla de Can Puiggener i el Parc Fluvial del Ripoll. UTE BIGAS Tinent/a d'Alcalde 08/11/2011 Aprovar la pròrroga de la vigència del contracte fins el dia 20 de gener de 2012

226/2010 Projecte de millora de la connectivitat del barri de Can Puiggener amb la ciutat. Classif: (15/10/2010) UTE ELECNOR EHISA Tinent/a d'Alcalde 16/09/2011 Aprovar la pròrroga de la vigència del contracte del 16/09/2011 fins al 30/12/2011.

226/2010 Projecte de millora de la connectivitat del barri de Can Puiggener amb la ciutat. Classif: (15/10/2010) UTE ELECNOR EHISA Junta de Govern Local 21/10/2011 Es ratifica el decret anterior núm. 7947/2011

226/2010 Projecte de millora de la connectivitat del barri de Can Puiggener amb la ciutat. Classif: (15/10/2010) UTE ELECNOR EHISA Junta de Govern Local 27/05/2011 Aprovar la pròrroga de la vigència del contracte fins al dia 16/09/2011.

478/2009 Projecte per a la construcció del centre cívic al barri de Torre Romeu i la urbanització del parc al Paratge de Can Romeu. VIAS Y CONSTRUCCIONES S A Ple 06/09/2011 Ratificar el dictamen aprovat per Junta de Govern Local de data 29 d'abril de 2011.

478/2009 Projecte per a la construcció del centre cívic al barri de Torre Romeu i la urbanització del parc al Paratge de Can Romeu. VIAS Y CONSTRUCCIONES S A Tinent/a d'Alcalde 23/12/2011 Aprovar la la revisió de preus que corresponen a les certificacions núm. 13, 14 i 15,  per import de 24.022,05€

478/2009 Projecte per a la construcció del centre cívic al barri de Torre Romeu i la urbanització del parc al Paratge de Can Romeu. VIAS Y CONSTRUCCIONES S A Tinent/a d'Alcalde 30/09/2011 Aprovar la pròrroga de la vigència del contacte d'obres del 30 /09/2011 fins al 30/03/2012

478/2009 Projecte per a la construcció del centre cívic al barri de Torre Romeu i la urbanització del parc al Paratge de Can Romeu. VIAS Y CONSTRUCCIONES S A Ple 08/11/2011
Ratificar el decret núm. 8374/2011 de data 30/09/2011, i aprovar la modificació del contracte que ascendeix a la quantitat de 
786.190,13 €, IVA inclòs

478/2009 Projecte per a la construcció del centre cívic al barri de Torre Romeu i la urbanització del parc al Paratge de Can Romeu. VIAS Y CONSTRUCCIONES S A Junta de Govern Local 29/04/2011 Aprovar la pròrroga de la vigència del contracte fins al dia 30 /09/2011.

207/2011
Subministrament de 8 vehicles tipus motocicleta scooters i 12 vehicles tipus motocicleta destinats a la Policia Municipal (BLOC 
2). Decret. 4927/2011.Class. 6803/2011. Adj. 7194/2011. PRYMOTORS SL Junta de Govern Local 30/09/2011 Ratificar el Decret núm. 7194/2011.

147/2011
Subministrament de 8 vehicles tipus motocicleta scooters i 12 vehicles tipus motocicleta destinats a la Policia Municipal (BLOC 
1). Decret. 4927/2011.Class. 6803/2011. Adj. 7194/2011.

DEXTRON INGENIERIA DE LA 
TELECOMUNICACION SA Junta de Govern Local 30/09/2011 Ratificar el Decret núm. 7194/2011.

166/2011 Projecte adequació planta primera edifici c. Jardí, 4 per a espais de l'Escola Municipal de Música
SERVEIS VARIATS PINTURA 
REFORMES MANTENIMENT SL Junta de Govern Local 30/09/2011 Aprovar la pròrroga de la vigència del contracte de 17 /06/2011 fins el dia 20 /1/2012.

8/2011
Projecte executiu del nou edifici de vestidors, oficines i serveis del Complex esportiu Olimpia de Sabadell, anomenades: 
Vestidors i espais esportius (Fase I: 2.000.000), Sistema envolvent ( Fase II:631.000).

CONSTRUCTORA DE CALAF 
SA Junta de Govern Local 04/03/2011

Resoldre el recurs que va presentar la Cambra Oficial de Contractista, el dia 17/02/11, impugnant algunes de les clàusules del 
Plec. (Clàusula Novena, criteri 3 i criteri 4)

84/2011
Servei auxiliar de grua municipal per període 4 d'abril a 31 d'agost de 2011. Decret. 2906/2011.Classif. 2995/2011.Adj. 
3158/2011. GRUAS EVEREST SA Junta de Govern Local 21/04/2011 Ratificar el decret 2995/2011, relatiu a la selecció de ofertes.

84/2011
Servei auxiliar de grua municipal per període 4 d'abril a 31 d'agost de 2011. Decret. 2906/2011.Classif. 2995/2011.Adj. 
3158/2011. GRUAS EVEREST SA Junta de Govern Local 29/04/2011 Ratificar el decret 3158/2011, relatiu a l'adjudicació del contracte.

84/2011
Servei auxiliar de grua municipal per període 4 d'abril a 31 d'agost de 2011. Decret. 2906/2011.Classif. 2995/2011.Adj. 
3158/2011. GRUAS EVEREST SA Junta de Govern Local 08/04/2011 Ratificar el decret 2906/2011 d'aprovació de l'expedient.

674/2007 Arrendament de 8 vehicles automòbils destinats a la Policia Municipal. CAIXARENTING SA Junta de Govern Local 27/05/2011
Autoritzar la cessió o transmissió del contracte a l'empresa cessionària: Arval Service Lease SA, per import: 14.383,38 € i un 
període  del 29/04/ 2011 al 31/05/2011

674/2007 Arrendament de 8 vehicles automòbils destinats a la Policia Municipal. CAIXARENTING SA Junta de Govern Local 27/05/2011 Prorrogar de mutu acord, la vigència del contracte per un període de 4 mesos des de l'1/06/2011 fins al 30/09/2011

674/2007 Arrendament de 8 vehicles automòbils destinats a la Policia Municipal. CAIXARENTING SA Regidor/a 31/12/2011
Aprovar la liquidació econòmica i finalització del contracte i determinar que l'import final ha estat de 283.077,55 €, per la qual 
cosa resulta un sobrant de 6.348,66 €.

499/2009 Realització d'un programa de publicitat institucional per a la difusió per TV de l'activitat municipal.
VALLES SERVEIS DE 
TELEVISIO SL Junta de Govern Local 18/02/2011

Aprovar la pròrroga  per un any del 22/2/2011 al 21/2/2012. S'aprova l'actualització del preu en un 2,55%. L'import de la 
despesa es de 69.933,14 €.

227/2011
Gestió de la programació escolar de música, teatre i dansa per el curs acadèmic 2011/2012. Decret. 8456/2011. Class. 
8659/2011. Adj. 8993/2011.

RIALLES, ESPECTACLES 
INFANTILS I JUVENILS Tinent/a d'Alcalde 24/10/2011 Requerir l'adjudicatari perquè procedeixi a formalitzar el corresponent contracte adjudicat per procediment d'urgència.

282/2010
Explotació i gestió del bar-restaurant del centre de creació i difusió de l'Estruch. Decret. 4213/2010. Prov. 6054/2010. Def. 
7574/2010 INICIATIVES I PROGRAMES SL Tinent/a d'Alcalde 02/02/2011

Modificar l'inici del període de la carència de 3 mesos del contracte, i que aquest s'inicií el mes de novembre de 2010 fins el 
mes de gener de 2011.

282/2010
Explotació i gestió del bar-restaurant del centre de creació i difusió de l'Estruch. Decret. 4213/2010. Prov. 6054/2010. Def. 
7574/2010 INICIATIVES I PROGRAMES SL Tinent/a d'Alcalde 23/12/2011 Aprovar el cànon 2011 i previsió consums 2010-2011.

257/2008 Gestió del servei de promoció de música moderna. Decret adjudicació definitiva 12255/08 INICIATIVES I PROGRAMES SL Junta de Govern Local 30/12/2011
Aprovar la pròrroga del contracte  des de 1 de gener de 2012 fins 31 de desembre de 2012. Import de la despesa 41.700,00€ 
(IVA inclòs).

22/2011 Gestió del servei escolar de menjador als centres docents adherits a la gestió unificada de Sabadell. EUREST COLECTIVIDADES SL Ple 06/09/2011 Aprovar la modificació del contracte per la utilització temporal de les cuines centrals de titularitat municipal.

1/2008 Gestió del Centre d'Educació Infantil i Familiar Gràcia-Centre. (Vapor Buxeda Nou)
SERVEIS A LES PERSONES 
ENCIS SCCL Junta de Govern Local 29/04/2011 Aprovar pròrroga del contracte per un període d'un any des del 1 d'agost de 2011 per un pressupost de 366.150,51€

1/2008 Gestió del Centre d'Educació Infantil i Familiar Gràcia-Centre. (Vapor Buxeda Nou)
SERVEIS A LES PERSONES 
ENCIS SCCL Junta de Govern Local 15/04/2011 Aprovar els estats financers presentats per l'empresa relatius al curs 2009-2010.

1/2008 Gestió del Centre d'Educació Infantil i Familiar Gràcia-Centre. (Vapor Buxeda Nou)
SERVEIS A LES PERSONES 
ENCIS SCCL Ple 06/09/2011 Ratificar el dictamen aprovat per Junta de Govern Local de data 29 d'abril de 2011.

72/2006 Gestió de l'Escola Bressol Municipal La Romànica i del Centre d'Educació Infantil i Familiar Espronceda
SERVEIS A LES PERSONES 
ENCIS SCCL Ple 06/09/2011 Ratificar el dictamen aprovat per Junta de Govern Local de data 29 d'abril de 2011.

72/2006 Gestió de l'Escola Bressol Municipal La Romànica i del Centre d'Educació Infantil i Familiar Espronceda
SERVEIS A LES PERSONES 
ENCIS SCCL Junta de Govern Local 29/04/2011

Aprovar pròrroga del contracte per un període d'un any des del 1 d'agost de 2011  i les aportacions per import 343.025,01€ 
per al CEIF Espronceda i 221.170,88€ per a l'Escola Bressol La Romànica

72/2006 Gestió de l'Escola Bressol Municipal La Romànica i del Centre d'Educació Infantil i Familiar Espronceda
SERVEIS A LES PERSONES 
ENCIS SCCL Junta de Govern Local 15/04/2011 Aprovar els estats financers relatius al curs 2009-2010.

170/2005
Gestió de servei escolar de menjadors de 30 centres públics,previsió de despesa de 1.337.816,06.-€, 2 anys prorrogables fins 
8 EUREST COLECTIVIDADES SA Junta de Govern Local 18/03/2011 Aprovar els estats financers relatius al curs 2009-2010, d'acord amb l'informe d'auditoria

170/2005
Gestió de servei escolar de menjadors de 30 centres públics,previsió de despesa de 1.337.816,06.-€, 2 anys prorrogables fins 
8 EUREST COLECTIVIDADES SA Junta de Govern Local 23/12/2011

Aprovar els estats financers presentats per l'adjudicatari, relatius al curs 2010-2011, l'aportació municipal per import de 
119.607,39€ i el cànon a ingressar de 1590,28€.

203/2010 Gestió del bar del Pavelló del Nord VEGARA VENTURA PEDRO Junta de Govern Local 02/12/2011
Resoldre els contractes per a la gestió dels bars de tres equipaments esportius. Acceptar la renúncia del Sr. Pere Vegara, i 
anul.lar els cànons del bar del Pavelló Nord

203/2010 Gestió del bar del Pavelló del Nord VEGARA VENTURA PEDRO Regidor/a 10/10/2011 Aprovar l'actualització del cànon de 2629,05€, corresponent al període comprès entre el 1/10/2011 i el 30/09/2012.

95/2010 Gestió del bar-restaurant de l'equipament esportiu municipal de "La Bassa" BONDAYBAR SL Junta de Govern Local 11/02/2011
S'aproven els estats financers relatius a la gestió del servei, pel període comprès entre el 5 de juny i el 29 d'agost de 2010, i el 
canon variable (3908.85 €)
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95/2010 Gestió del bar-restaurant de l'equipament esportiu municipal de "La Bassa" BONDAYBAR SL Junta de Govern Local 15/04/2011 Prorrogar el contracte  fins el 28 d'abril de 2012, i s'aprova el cànon fix per l'any 2011 per import de 3.626,00€

294/2009 Explotació del bar ubicat al Complex Esportiu Sabadell Sud. VEGARA VENTURA PEDRO Junta de Govern Local 02/12/2011 Resoldre els contractes per a la gestió dels bars de tres equipaments esportius. Acceptar la renúncia del Sr. Pere Vegara.

290/2009 Explotació del bar ubicat a la Piscina Municipal Ca n'Oriac. VEGARA VENTURA PEDRO Junta de Govern Local 02/12/2011 Resoldre els contractes per a la gestió dels bars de tres equipaments esportius. Acceptar la renúncia del Sr. Pere Vegara.

38/2008
Servei de vigilància, prevenció, salvament i socorrisme al Parc Recreatiu de La Bassa i a les piscines municipals.Contracte per 
preus unitaris. SAGE SPORT SL Junta de Govern Local 06/05/2011

Determinar el nombre d'hores de la temporada d'estiu 2011 en 3.980,75 hores (711,75 h en relació a La Bassa, 3.029 h, la 
resta de piscines municipals, 220 h. de reforços personal amb titulació socorrista bàsic i 20 h, de socorrista aquàtic a La Bassa

1047/2000 Concessió administrativa obres i serveis Gimnàs Municipal
INICIATIVES PER LA GESTIO 
ESPORTIVA Junta de Govern Local 28/01/2011 Aprovar l'actualització del cànon corresponent a l'exercici 2010, que és de 5.311,97€. (1,5% IPC juny)

1047/2000 Concessió administrativa obres i serveis Gimnàs Municipal
INICIATIVES PER LA GESTIO 
ESPORTIVA Junta de Govern Local 22/07/2011

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 2010.

979/2000 Concessió de les obres de construcció de les Piscines Municipals Joan Serra a la Rda. Bellesguard
UNIÓ DE FEDERACIONS 
ESPORTIVES DE CATALUNYA Junta de Govern Local 28/01/2011

Aprovar l'actualització del cànon corresponent a l'exercici 2010 i que és de 21.064,78€ com a resultat d'aplicar l'IPC del mes 
de desembre 2010 (3'0%) al cànon de l'any 2009

979/2000 Concessió de les obres de construcció de les Piscines Municipals Joan Serra a la Rda. Bellesguard
UNIÓ DE FEDERACIONS 
ESPORTIVES DE CATALUNYA Junta de Govern Local 22/07/2011 Aprovar estats financers auditats corresponents a l'exercici 2010.

51/2011 Servei integral de control de plagues. Class. 3566/2011.
RADAN DESINFECCIONES 
TECNICAS SL Junta de Govern Local 06/05/2011 Ratificar el decret 3566/2011, relatiu a la classificació d'ofertes.

170/2009
Gestió del servei de cementiri municipal, per un període de 34 anys, prorrogable fins un màxim de 50.. Prov. Ple 01.12.09. 
Defin JGL 31.12.09. TORRA SA Regidor/a 24/05/2011

Aprovar el cànon addiccional, per la recaptació del mes d'abril de 2011 de la taxa de manteniment i conservació del Cementiri 
Municipal per un import de 115,56€.

170/2009
Gestió del servei de cementiri municipal, per un període de 34 anys, prorrogable fins un màxim de 50.. Prov. Ple 01.12.09. 
Defin JGL 31.12.09. TORRA SA Tinent/a d'Alcalde 21/12/2011

Aprovar el cànon addiccional, per la recaptació del mes d'octubre de 2011 de la taxa de manteniment i conservació del 
Cementiri Municipal per un import de 283,96€

276/2011
Gestió del subministrament d'alimentació de subsistència a famílies amb necessitats de la ciutat. Decret. 10081/2011. Class. 
10966/2011. Adjudicat JGL 27/01/2012.

EL REBOST SOLIDARI DE 
SABADELL Junta de Govern Local 16/12/2011 Ratificar el Decret. 10081/2011, relatiu a l'aprovació de l'expedient.

271/2011
Gestió i execució del programa de Vacances de Gent Gran 2012. Decret 10201/2011. Class. 58/2012.  Adjudicat JGL 
27/01/2012.. VIAJES ZOETROPE SA Junta de Govern Local 23/12/2011 Ratificar el Decret. 10201/2011, relatiu a l'aprovació de l'expedient.

387/2010
Trasllat, Allotjament, Excursions i Equip de Professionals per al programa de vacances de la Gent Gran de Sabadell 2011. 
4500 places aportació màxima municipal 100000€ VIAJES ZOETROPE SA Junta de Govern Local 28/10/2011 Aprovar l'ampliació del contracte per un import de 116.141,00€ essent el preu definitiu de 2011 - 1.652.892,17€

299/2009 Serveis de transport adaptat dels serveis socials de l'Ajuntament de Sabadell (preu unitatari= 23.-€/ usuari.)
EMPRESA AUTOCARES CER 
SA Tinent/a d'Alcalde 27/10/2011 Aprovar la modificació parcial del contracte i aprovar la pròrroga de vigència amb efectes de l'1/11/2011 fins al 31/10/2013.

299/2009 Serveis de transport adaptat dels serveis socials de l'Ajuntament de Sabadell (preu unitatari= 23.-€/ usuari.)
EMPRESA AUTOCARES CER 
SA Junta de Govern Local 25/11/2011

Ratificar el decret núm. 9217/2011 relatiu a l'aprovació de la pròrroga i la  modificació parcial del contracte (sense cost), 
actualitzant-se els preus unitaris en un 2,55%. Despesa prevista 1.625.711,85€.

299/2009 Serveis de transport adaptat dels serveis socials de l'Ajuntament de Sabadell (preu unitatari= 23.-€/ usuari.)
EMPRESA AUTOCARES CER 
SA Junta de Govern Local 01/04/2011

Aprovar la despesa de l'any 2011  del contracte per import de 105.481,25 € ( IVA inclòs), per l'increment del nombre de 
serveis prestats de 120 places a un màxim de 135.

158/2009
Serveis d'organització i realització del programa d'activitats formatives per a la gent gran i el servei necessari d'informació i 
atenció als usuaris, en el nou equipament municipal situat en el Mercat de Sant Joan CALAIX DE CULTURA SL Junta de Govern Local 06/05/2011

Aprovar la pròrroga de la vigència  del contracte per un període d'un any, amb inici l'1 /06/2011 fins al 31 /05/2012, per un 
import de 109.437,63 € (IVA inclòs).

122/2008 Servei de punt de trobada CREU ROJA ESPANYOLA Junta de Govern Local 23/12/2011 Aprovar la pròrroga de la vigència del contracte fins el 15 de setembre de 2012 per  import de 64.031,24 euros.


