
 
 

  
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
A Sabadell, 24 de desembre de 2010, a la Sala de Govern de l'Ajuntament, sota la 
presidència de l'alcalde, es reuneix, en sessió ordinària, la Junta de Govern Local, amb 
l’assistència dels següents membres: 
 
President  Manuel Bustos Garrido  
 
Assistents:  Joan Manau Valor  
 Lluís Monge Presència  
 Juan Carlos Sánchez Salinas 
  Marta Farrés Falgueras  
  Josep Ayuso Raya  
  Montserrat Capdevila Tatché  
  Francisco Bustos Garrido 
  Ramon Burgués Salse 
   Sense vot: 
       Carles Rossinyol Vidal  
   Maria Carmen Garcia Suarez 
  Isidre Soler Clarena 

  
Excusen l’absència :  Jordi  Soriano José  
 Magi Rovira i Font 
 
Secretari General.          Emili Tapias Sola 
Interventora acctal          Montserrat Soley Cruselllas 
Director Àrea d’Alcaldia :  Xavier Izquierdo Vilavella 
 
 
Essent les deu del matí, i existint el quòrum de constitució que estableix Article 98,c) 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya , la Presidència declara oberta la sessió i es 
passen a tractar els diferents punts de l’ordre del dia. 
  
 
ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA  DE 
GOVERN  LOCAL DEL DIA 24/12/2010, A LES 10:00 HORES 
 
 
PART RESOLUTIVA  
 
1.-ALCALDIA  
 
1.-  Aprovar l'acta anterior. 
  
 
2.-  Despatx oficial, comunicacions i informacions diverses. 



  
 
 
2.-ÀREA DE PRESIDÈNCIA   
 
Cultura  
 
3.-   Aprovar la pròrroga del contracte de concessió administrativa per a la gestió i 

explotació del servei de promoció de la música moderna per a l'any 2011, 
l'aportació municipal i les tarifes per a la utilització dels bucs. 

  
4.-   Aprovar un conveni de col·laboració econòmica amb l'Ajuntament amb motiu de 

les activitats de Nadal 2011 i 2012. 
  
Treball,Formació, Indústria i Innovació 
 
5.-   Acceptar la subvenció parcial atorgada pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) 

de la Generalitat de Catalunya, per a la realització de diverses accions per a 
l'ocupació amb entitats locals, dins del marc del Projecte Impuls. 

  
 
3.-ÀREA DE SERVEIS CENTRALS   
 
Assessoria Jurídica 
 
6.-   Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 14 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 71/09. 
  
7.-   Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 

de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 135/09. 
  
8.-   Acusar rebuda de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en el recurs contenciós núm. 266/09. 
  
9.-   Acusar rebuda de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en el recurs contenciós núm. 235/10. 
  
10.-   Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Social 2 de Terrassa, en el 

procediment núm. 211/10. 
  
11.-   Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Social 1 de Terrassa, en el 

procediment núm. 213/10. 
  
Gestió de la Informació 
 
12.-   Aprovar la pròrroga del contracte de serveis anomenat Realització dels cursos, 

tallers i seminaris d'introducció a les noves tecnologies inclosos dins del programa 
Sabadell Fes clic. 

  
Serveis Generals - Compres 



 
13.-   Aprovar la ratificació de Decret núm. 12.236/2010, d'adjudicació del contracte de 

serveis de neteja d'edificis municipals grup A. 
  
14.-   Aprovar la ratificació del decret núm. 12.239/2010, d'adjudicació del contracte de 

serveis de neteja d'edificis municipals grup B. 
  
 
15.-   Aprovar la ratificació del decret núm. 12.240/2010, d'adjudicació del contracte de 

serveis de neteja d'edificis municipals grup C. 
  
16.-   Aprovar la pròrroga del contracte de vigilància de l'edifici municipal de la Plaça 

del Gas. 
  
 
4.-ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA   
 
Esports 
 
17.-   Aprovar l'atorgament de les subvencions destinades a la promoció de l'esport 

escolar en horari no lectiu de la convocatòria de l'any 2010. 
  
18.-   Aprovar l'aportació municipal en execució del conveni amb la Fundació de 

l'Esport Sabadellenc i el Centre d'Esports Sabadell. 
  
Educació 
 
19.-   Resoldre l'atorgament de les subvencions en matèria d'activitats per a l'educació en 

el lleure infantil, així com dels programes d'activitats vinculats a la celebració del 
25è, 50è oó 75è aniversari i successius dels esplais i entitats de lleure, 
convocatòria del curs 2010-2011. 

  
20.-   Aprovar modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 16 de juliol de 

2010 i regularitzar l'import de les subvencions atorgades a diverses entitats en 
concepte de casals d'estiu any 2010. 

  
21.-   Aprovar modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 18 de desembre de 

2009, i regularitzar l'import de les subvencions atorgades a diverses entitats en 
matèria d'activitats per a l'educació en el lleure infantil, per al curs 2009-2010. 

  
 
5.-ÀREA D'URBANISME    
 
Llicències 
 
22.-   Concedir llicències d'obres majors. 
  
23.-  Modificar la llicència d’obres majors número 2010LLMJ00133. 
  
24.-   Concedir llicències ambientals. 



  
 
Obres d'Equipaments 
 
25.-   Aprovar el text del conveni específic entre l'Ajuntament de Sabadell i la Diputació 

de Barcelona, per a l'actuació Projecte Construcció de l'equipament Ciutat de la 
Música. 

  
26.-   Aprovar el text del conveni específic entre l'Ajuntament de Sabadell i la Diputació 

de Barcelona, per a l'actuació Projecte Olímpia. 
  
27.-   Seleccionar i aprovar la prelació de les ofertes presentades en el procediment 

negociat del contracte administratiu d'obres anomenat Projecte del 
subministrament i motorització de les barres contrapesades de l'escenari del Teatre 
La Faràndula 

  
Habitatge 
 
28.-   Donar la conformitat municipal de canvi de qualificació a habitatge amb protecció 

oficial de règim general de venda. 
  
 
 
6.-ÀREA DE RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC    
 
Espai Públic 
 
29.-   Adjudicar el contracte administratiu d'obres anomenat Projecte executiu de la 

central i xarxa de recollida pneumàtica de residus urbans del centre de Sabadell, el 
procediment administratiu del qual s'ha tramitat mitjançant procediment obert 
subjecte a regulació harmonitzada. 

  
30.-   Aprovar inicialment el projecte d'urbanització de la plaça Granollers. 
  
31.-   Prorrogar el contracte de subministrament anomenat Adquisició de quatre vehicles 

automòbils destinats a la Policia Municipal mitjançant el sistema d'arrendament 
financer. 

 
 
7.-ASSUMPTES URGENTS  
 



 
PART RESOLUTIVA  
 
1.-ALCALDIA  
 
1.-  Aprovar l'acta anterior. 
  
Es sotmet a la consideració de la Comissió de Govern l’aprovació de l’Acta de la sessió 
ordinària del dia 17/12/2010.  Sense cap esmena s’aprova per unanimitat. 
 
2.-  Despatx oficial, comunicacions i informacions diverses. 
 
 
 
 
 



 2.-ÀREA DE PRESIDÈNCIA   
 
Cultura  
 
3.-Aprovar la pròrroga del contracte de concessió administrativa per a la gestió i 
explotació del servei de promoció de la música moderna per a l'any 2011, 
l'aportació municipal i les tarifes per a la utilització dels bucs. 
 
Atès que per la Junta de Govern Local de data 16 de gener de 2009 es va ratificar el 
decret 12255/2008 de data 29 de desembre relatiu a elevar a definitiva l'adjudicació 
provisional del contracte administratiu de gestió de serveis públics, per a la gestió i 
explotació del servei de promoció de música moderna, que es va resoldre mitjançant 
acord de la Junta de Govern Local de 12 de desembre de 2008. 
 
Atès que l'esmentat contracte es va adjudicar, per procediment negociat amb publicitat, 
a l’empresa INICIATIVES I PROGRAMES, SL, amb CIF: B-59545913. 
 
Atès que la vigència inicial del contracte esmentat, va ser d’un any, des de l’1 de gener 
de 2009 fins el 31 de desembre de 2009, amb la possibilitat de prorrogar per períodes 
anuals, fins a un màxim de quatre anys (inclòs el període inicial i les pròrrogues).   
 
Atès que en data 29 de gener de 2010 es va aprovar la ratificació del decret del tinent 
d’alcalde de Presidència núm. 13126/2009 de data 31 de desembre de 2009, on 
s’aprovava la pròrroga i la modificació parcial de l’objecte contractual de la concessió 
administrativa per a la gestió i explotació del servei de promoció de la música moderna, 
així com l’aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i tècniques que 
van resultar modificades. 
 
Atès que el servei de Cultura, vista la correcta prestació del servei objecte del contracte, 
ha manifestat la voluntat de prorrogar un any més, és a dir, des de l'1 de gener de 2011 
fins el dia 31 de desembre de 2011, corresponent així el tercer any de servei. 
 
Atès que l’empresa INICIATIVES I PROGRAMES, SL., ha manifestat la seva 
conformitat en la pròrroga del contracte fins el 31 de desembre de 2011. 
 
Atès que es considera necessari procedir a l’aprovació de la pròrroga del contracte 
esmentat així com l’aprovació de l’aportació municipal i les tarifes del servei per l’any 
2011 de conformitat amb el pressupost presentat i acceptat per les parts, segons 
l’informe del servei de Cultura que s’adjunta. 
 
Atès l’article 94 de la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Vist l’informe del servei d’Intervenció en el sentit d’existir crèdit suficient en 
l’aplicació pressupostària 203-3340A-47900 de l’exercici 2011. 
 
Vist el Decret d'Alcaldia 3977/2008, de 26 de maig, que delega a la Junta de Govern 
Local determinades atribucions entre les quals la relativa a l'assumpte objecte d'aquest 
dictamen 
Per la qual cosa l’Àrea de Presidència,  a petició de la Regidoria de Cultura, proposa a 
la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 



 
A C O R D S 
 
PRIMER.-  Aprovar la pròrroga del contracte de concessió administrativa per a la gestió 
i explotació del servei de promoció de la música moderna, adjudicat per procediment 
negociat per decret 12255/2008 de data 29 de desembre i ratificat per la Junta de 
Govern Local de data 16 de gener de 2009 a l’empresa INICIATIVES I PROGRAMES, 
SL, amb CIF B-59545913, des de l'1 de gener de 2011 fins al 31 de desembre de 2011. 
 
SEGON.- Aprovar l’aportació municipal a l’empresa Iniciatives i Programes, SL., per 
un import màxim de QUARANTA-NOU MIL VINT EUROS (49.020,00€), IVA inclòs, 
en virtut de pressupost presentat per l’empresa. 
 
TERCER.- Aprovar l’autorització i disposició de despesa per l’esmentat import de 
49.020,00€ (IVA Inclòs), que anirà a càrrec de  l’aplicació pressupostària 203-3340A-
47900 del Pressupost municipal de l’exercici 2011, núm. Apunt previ AD-
920109000483. 
 
El pagament de l’aportació municipal es realitzarà d’acord amb l’establert en la clàusula 
setena del plec regulador del contracte. 
 
QUART.- Aprovar les tarifes a cobrar pel concessionari, amb tots els impostos que 
s’escaiguin, de conformitat amb el següent detall:  
 
Buc equipat 
2011 2011 
Tarifa A Tarifa B 

opcions 

6,30 6,80 €/h Hora normal 
72,60 76,80 Preu paquet 
6,05 6,40 €/h Paquet de 12 h 
115,20 121 Preu paquet 
5,76 6,05 €/h Paquet de 20 h 
163,50 171,30 Preu paquet 
5,45 5,71 €/h Paquet de 30 h o més 

 
Tarifa A : de 17.00 h a 21.00 h i dissabtes de 10.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 21.00 h 
Tarifa B : De 21.00 h a 24.00 h i dissabtes de 21.00 h a 24.00 h. 
 
CINQUÈ .-  Notificar l'adopció dels presents acords a tots els interessats. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en 
votació ordinària. 



 
4.-Aprovar un conveni de col·laboració econòmica amb l'Ajuntament amb motiu 
de les activitats de Nadal 2011 i 2012. 
  
ATÈS que la Regidoria de Cultura d’aquest Ajuntament cada any elabora el programa 
d’actes a realitzar amb motiu de les activitats de Nadal. 
 
ATÈS que l'empresa Cevasa, ha manifestat a l’Ajuntament de Sabadell el seu interès en 
col·laborar en les manifestacions culturals abans esmentades, mitjançant una aportació 
econòmica , per la gran significació que té per a la ciutat. 
 
ATÈS que l’aportació esmentada es realitza sense cap compromís de contraprestació per 
part de l'Ajuntament de Sabadell, si bé es farà constar la condició d'entitat 
col·laboradora en els espais o mitjans que es detallen en el pacte tercer del conveni de 
col·laboració que s’adjunta i aprova. 
 
VIST el que disposa l'article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal 
de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, regula els 
convenis de col·laboració en activitats d’interès general i determina que són aquells pels 
quals a canvi d’una ajuda econòmica per a la realització d’activitats d’interès general es 
comprometen a difondre la participació del col·laborador en l’esmentada activitat.   
 
Vist l’acord de l’Ajuntament Ple adoptat en sessió de 27 de juny de 2007 que delega a la 
Junta de Govern Local determinades atribucions entre les quals la relativa a l’assumpte  
objecte d’aquest dictamen 
 
Per la qual cosa l’Àrea de presidència a petició de la Regidoria de Cultura, proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
 
A C O R D S 
 
 
PRIMER .- Aprovar el text i la formalització del conveni de col.laboració, que 
s'adjunta, entre l’Ajuntament de Sabadell i l'empresa Cevasa, pels imports que 
s’especifiquen, amb motiu de l’organització i desenvolupament de les activitats de 
Nadal, destinades al públic infantil i familiar, a realitzar durant els anys 2011 i 2012: 
           
ENTITAT/EMPRESA             COL·LABORACIO                           ANY 
     ECONÒMICA 
 
- CEVASA     28.000,00€                         2011 
                28.000,00€             2012 
 
L'aportació econòmica corresponent a l'any 2011 de l'empresa Cevasa, es farà efectiva 
abans del 30 de setembre de 2011, de conformitat amb el pacte segon del conveni, 
mitjançant ingrés al següent compte bancari : Banc Sabadell, al núm. de c/c 0081-5154-
23-00012685-28, plaça de sant Roc, 20, 08201 Sabadell. 
 
.../... 
 
 



 
 
 
L'aportació econòmica corresponent a l'any 2012 de l'empresa Cevasa, es farà efectiva 
abans del 30 de setembre de l’esmentat any i en el número de compte abans indicat. 
 
L'aportació total de 56.000,00€ per part de l'empresa Cevasa, s’imputarà a les partides 
d'ingressos de la següent manera: 
 
- 28.000,00€ a l’aplicació pressupostària 2011/203/47000 “aportacions i convenis 
empreses privades Cultura”, o aquella que es determini en el pressupost municipal de 
l’any 2011. 
 
- 28.000,00€ a l’aplicació pressupostària 2012/203/47000 “aportacions i convenis 
empreses privades Cultura”, o aquella que es determini en el pressupost municipal de 
l’any 2012. 
 
SEGON..- Facultar al tinent d’alcalde de l’Àrea de Presidència i Regidor de Cultura, 
per signar tots els documents necessaris per a l’efectivitat dels anteriors acords i 
rectificar els errors materials que es puguin produir. 
 
TERCER.- Notificar formalment el contingut dels acords anteriors als interessats. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en 
votació ordinària. 



 
Treball,Formació, Indústria i Innovació 
 
5.-Acceptar la subvenció parcial atorgada pel Servei d'Ocupació de Catalunya 
(SOC) de la Generalitat de Catalunya, per a la realització de diverses accions per a 
l'ocupació amb entitats locals, dins del marc del Projecte Impuls. 
  
Vista la Resolució TRE/2665/2010, de 30 de juliol, per la qual es fa pública la 
convocatòria per presentar sol·licituds de concessió de subvencions per a la realització 
d’accions per a l’ocupació amb entitats locals, dins del marc del Projecte Impuls, per als 
anys 2010 i 2011. 
 
Vist  que aquesta convocatòria inclou diverses línies d’actuació, que contenen les 
accions que s’hi detallen i que el règim jurídic per a cada tipologia d’acció és l’aprovat a 
les bases reguladores vigents per a cadascuna d’elles, les quals s’esmenten a l’article 3 
de l’esmentada  Resolució TRE/2665/2010, les quals es donen per reproduïdes. 
 
Atès que segons l’article 5 de la Resolució de 30 de juliol de 2010, poden sol·licitar les 
subvencions per a la realització de les accions objecte d’aquesta convocatòria els 
ajuntaments o les seves entitats dependents o vinculades, amb competències en matèria 
d’ocupació i/o desenvolupament local, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 
Atès que l’Ajuntament  de Sabadell, mitjançant Treball, Formació, Indústria i Innovació 
va elaborar un seguit de projectes per a la realització d’accions per a l’ocupació amb 
entitats locals, dins del marc del Projecte Impuls, per als anys 2010 i 2011, que va ser 
presentat a l'esmentada convocatòria, segons s'aprovà per Decret de la tinenta d’alcalde 
de Treball, Formació, Indústria i Innovació de data 14 de setembre de 2010. 
 
Vista la resolució del Director del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), de data 10 
de desembre de 2010, d’atorgament parcial d’una subvenció de 255.295,55 €, del 
pressupost del SOC per a l’any 2010,  i una subvenció de 320.839,30 €, del pressupost 
del SOC que s’habilitarà per a l’any 2011 i  2012, per la realització de diverses accions 
per a l’ocupació amb entitats locals, dins del marc del Projecte Impuls, a favor de 
l’Ajuntament de Sabadell, en el marc de la convocatòria esmentada. 
 
Vist que l’Ajuntament té constituïda la societat mercantil de capital íntegrament 
municipal Promoció Econòmica de Sabadell, SL,  l'objecte social de la qual és 
fomentar, facilitar, promocionar i impulsar tota classe d’actuacions generadores 
d’ocupació i de desenvolupament de l’activitat econòmica de Sabadell, així com 
l’execució de totes aquelles activitats, obres i serveis que l’Ajuntament de Sabadell li 
pugui encarregar dins l’àmbit de la promoció econòmica. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 6.725, de 27 de juny de 2007, que delega a la Junta de Govern 
Local determinades atribucions entre les que figura  la relativa a l’assumpte objecte 
d’aquest dictamen. 
 
Per la qual cosa la tinenta d’alcalde de Treball, Formació, Indústria i Innovació, proposa 
a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 



A C O R D S 
 
PRIMER .- Acceptar la subvenció parcial atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) de la Generalitat de Catalunya, per l’import de 255.295,55 €, del pressupost del 
SOC per a l’any 2010,  i una subvenció de 320.839,30 €, del pressupost del SOC que 
s’habilitarà per a l’any 2011 i 2012, a favor de l'Ajuntament de Sabadell, per a la 
realització de diverses accions per a l’ocupació amb entitats locals, dins del marc del 
Projecte Impuls, conforme el detall següent i en les condicions previstes en la Resolució 
del Director del SOC, de data  10  de desembre  de  2010, en el marc de la Resolució 
TRE/2665/2010, de 30 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria per presentar 
sol·licituds de concessió de subvencions per a la realització d’accions per a l’ocupació 
amb entitats locals, dins del marc del Projecte Impuls, per als anys 2010 i 2011. 
 

ANY 2010 

ACCIONS I PROJECTES SUBVENCIÓ ATORGADA 
2. Accions Integrades.    2.1.1 Direcció-coord Plans Operatius i 
FDL i T 
                              2.1.2 Direcció coord Plans Op. 
                                        2.2.1. Accions de suport a persones 

  27.045,55 € 
    7.000,00 € 
               221.250,00 € 

TOTAL                255.295,55 € 

ANY 2011 

ACCIONS I PROJECTES SUBVENCIÓ ATORGADA 
2. Accions Integrades.   2.1.1 Direcció-coord Plans Operatius i 
FDL i T 
                               2.1.2. Accions Foment Des. Local i Territorial 
                                      2.2.1. Accions de suport a persones 

   27.045,55 € 
   12.600,00 € 
 281.193,75 € 

TOTAL  320.839,30 € 
 
 
SEGON.- Aprovar que la gestió i execució  d’aquestes accions sigui conjunta entre 
l’Ajuntament de Sabadell i la societat de capital íntegrament municipal Promoció 
Econòmica de Sabadell, SL, NIF B-63394043, en el marc d’allò que preveu l’article 
3,8) dels Estatuts de la societat, de conformitat amb el contingut de les sol·licituds 
presentades al SOC, i que es durà a terme conforme el següent: 
 

ANY 2010 

ACCIONS I PROJECTES SUBVENCIÓ ATORGADA 
2. Accions Integrades.    2.1.1 Direcció-coord Plans Operatius i 
FDL i T 
                              2.1.2 Direcció coord Plans Op. 
                                        2.2.1. Accions de suport a persones 

  27.045,55 € 
    7.000,00 € 
               221.250,00 € 

TOTAL                255.295,55 € 

ANY 2011 

ACCIONS I PROJECTES SUBVENCIÓ ATORGADA 
2. Accions Integrades.   2.1.1 Direcció-coord Plans Operatius i 
FDL i T 
                               2.1.2. Accions Foment Des. Local i Territorial 
                                      2.2.1. Accions de suport a persones 

   27.045,55 € 
   12.600,00 € 
 281.193,75 € 

TOTAL  320.839,30 € 
 
 



TERCER.- Facultar la tinenta d’alcalde de Treball, Formació, Indústria i Innovació per 
a la realització de les actuacions necessàries per a la seva executivitat. 
 
QUART.- Traslladar el contingut d’aquests acords al Servei d’Ocupació de Catalunya 
de la Generalitat de Catalunya, als efectes legals pertinents, així com a la Intervenció 
municipal de Fons. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en 
votació ordinària. 



 
3.-ÀREA DE SERVEIS CENTRALS   
 
Assessoria Jurídica 
 
6.-Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 14 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 71/09. 
  
Atès que DISCAPA, SL, va interposar el recurs contenciós administratiu núm. 71/09, 
contra la desestimació presumpta del recurs de reposició formulat contra la sanció 
per infracció de circulació exp. núm. 2007082356.   
  
Atès que el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, ha dictat una 
interlocutòria declarant la inadmissió del recurs interposat i confirmada la seva fermesa 
segons diligència d’ordenació de 9.12.10.  
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 6725/2007, de 27 de juny, que delega a la Junta de 
Govern Local determinades atribucions entre les quals la relativa a l’assumpte objecte 
d’aquest dictamen. 
 
Per la qual cosa, el Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis Centrals proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció del/s següent/s 
 
A C O R D  
 
Acusar la rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
14 de Barcelona, que declara la inadmissió del recurs núm. 71/09, interposat per 
DISCAPA, SL, contra la desestimació presumpta del recurs de reposició formulat 
contra la sanció per infracció de circulació exp. núm. 2007082356.   
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en 
votació ordinària. 



 
7.-Acusar rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
12 de Barcelona, en el recurs contenciós núm. 135/09. 
  
Atès que XXXXXXXXXX, van interposar el recurs contenciós administratiu núm. 
135/09, contra els acords del Ple municipal de 13.01.09, consistents en l’aprovació 
definitiva del Pla Director del Cementiri; l’aprovació definitiva de la prestació del servei 
municipal de cementiri mitjançant la modalitat de gestió indirecta per concessió 
administrativa, i l’aprovació definitiva  de la implantació del servei municipal 
d’incineració de cadàvers com a activitat complementària dins dels serveis funeraris 
municipals. 
 
Atès que el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, ha dictat sentència el 
26 de novembre de 2010 (notificada el 03.12.10), desestimant el recurs interposat  
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 6725/2007, de 27 de juny, que delega a la Junta de 
Govern Local determinades atribucions entre les quals la relativa a l’assumpte objecte 
d’aquest dictamen.  
 
Per la qual cosa, el Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis Centrals proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció del/s següent/s 
 
A C O R D 
 
Acusar la rebuda de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona, que desestima el recurs interposat núm. 135/09, per XXXXXXXXX,  contra 
els acords del Ple municipal de 13.01.09, consistents en l’aprovació definitiva del Pla 
Director del Cementiri; l’aprovació definitiva de la prestació del servei municipal de 
cementiri mitjançant la modalitat de gestió indirecta per concessió administrativa, i 
l’aprovació definitiva  de la implantació del servei municipal d’incineració de cadàvers 
com a activitat complementària dins dels serveis funeraris municipals. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en 
votació ordinària. 



 
8.-Acusar rebuda de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el recurs contenciós núm. 266/09. 
 
 El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, va dictar en data 30 de 
setembre de 2009, sentència que desestimava el recurs contenciós núm. 295/08, 
interposat per INMOBILIARIA CAN ORIACH, SL , contra la resolució municipal 
de data 08.02.2008, dictada a l’exp. E-84, i contra la desestimació expressa 
d’11.04.2008 de les al·legacions presentades, sobre el full d’apreuament municipal 
de la finca registral núm. 375 situada al Camí del Torrent de la Romeua, 30 (Can 
Ustrell/Ca l’Arnau). 
 
Interposat posteriorment per l’entitat recurrent recurs d’apel·lació davant del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, al qual va correspondre el núm. 266/09, la Secció 2a 
de la Sala Contenciosa, en data 11 de novembre de 2010, ha dictat sentència en la que es 
desestima el recurs esmentat.  
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 6725/2007, de 27 de juny, que delega a la Junta de 
Govern Local determinades atribucions entre les quals la relativa a l’assumpte objecte 
d’aquest dictamen.  
 
Per la qual cosa, el Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis Centrals proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció del/s següent/s 
 
A C O R D 
 
Acusar la rebuda de la sentència dictada per la Secció 2a de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el recurs 
d’apel·lació núm. 266/09 interposat per INMOBILIARIA CAN ORIACH, SL , contra 
la sentència dictada en el recurs contenciós núm. 295/08 pel Jutjat Contenciós núm. 12 
de Barcelona, que va desestimar l’esmentat recurs interposat contra la resolució 
municipal de data 08.02.2008, dictada a l’exp. E-84, i contra la desestimació 
expressa d’11.04.2008 de les al·legacions presentades, sobre el full d’apreuament 
municipal de la finca registral núm. 375 situada al Camí del Torrent de la 
Romeua, 30 (Can Ustrell/Ca l’Arnau), amb imposició de costes a la part apel·lant.  
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en 
votació ordinària. 



 
 
9.-Acusar rebuda de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el recurs contenciós núm. 235/10. 
  
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, va dictar en data 30 de juny 
de 2009, sentència que desestimava el recurs contenciós núm. 361/09, interposat per 
XXXXXXX , contra la resolució municipal de data 20.03.09 que va aprovar la 
liquidació d’interessos corresponents a l’expedient d’expropiació núm. E-76 de la 
finca situada als c/ Camarassa / Canelles, 17, així com contra la resolució de data 
15.05.09 desestimatòria del recurs de reposició presentat contra la resolució 
anterior. 
 
Interposat posteriorment per la recurrent recurs d’apel·lació davant del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, al qual va correspondre el núm. 235/10, la Secció 2a 
de la Sala Contenciosa, en data 30 de novembre de 2010, ha dictat sentència en la que es 
desestima el recurs esmentat.  
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 6725/2007, de 27 de juny, que delega a la Junta de 
Govern Local determinades atribucions entre les quals la relativa a l’assumpte objecte 
d’aquest dictamen.  
 
Per la qual cosa, el Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis Centrals proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció del/s següent/s 
 
A C O R D 
 
Acusar la rebuda de la sentència dictada per la Secció 2a de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el recurs 
d’apel·lació núm. 235/10 interposat per XXXXXXX , contra la sentència dictada en el 
recurs contenciós núm. 361/09 pel Jutjat Contenciós núm. 10 de Barcelona, que va 
desestimar l’esmentat recurs interposat contra la resolució municipal de data 20.03.09 
que va aprovar la liquidació d’interessos corresponents a l’expedient d’expropiació 
núm. E-76 de la finca situada als c/ Camarassa / Canelles, 17, així com contra la 
resolució de data 15.05.09 desestimatòria del recurs de reposició presentat contra 
la resolució anterior, amb imposició de costes a la part apel·lant.  
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en 
votació ordinària. 



 
10.-Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Social 2 de Terrassa, en el 
procediment núm. 211/10. 
 
 Atès que el Sr. XXXXX, va interposar demanda de procediment de reclamació de 
quantitat contra SEPISA, SL, contra l’Institut Català del Sòl, contra l’Ajuntament de 
Vacarisses, contra NOVA TERRASSA-3 SL, (PROCAM), contra Fons de Garantia 
Salarial (FOGASA) i contra  aquest Ajuntament, demanda que es tramita sota el núm. 
211/2010 en el jutjat social núm. 2 de Terrassa. 
 
Atès que el Jutjat Social núm. 2 de Terrassa, ha dictat una interlocutòria el 22 de 
novembre de 2010 (notificada el 30.11.10), donant a la part actora per desistida.  
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 6725/2007, de 27 de juny, que delega a la Junta de 
Govern Local determinades atribucions entre les quals la relativa a l’assumpte objecte 
d’aquest dictamen.  
 
Per la qual cosa, el Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis Centrals proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció del/s següent/s 
 
 
A C O R D 
 
Acusar la rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Social núm. 2 de Terrassa, que 
declara desistida la demanda de procediment de reclamació de quantitat núm. 211/2010, 
interposada pel Sr. XXXXX, contra SEPISA, SL, contra l’Institut Català del Sòl, contra 
l’Ajuntament de Vacarisses, contra NOVA TERRASSA-3 SL, (PROCAM), contra Fons 
de Garantia Salarial (FOGASA) i contra aquest Ajuntament, i procedeix al seu arxiu.  
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en 
votació ordinària. 



 
 
11.-Acusar rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Social 1 de Terrassa, en el 
procediment núm. 213/10. 
 
 Atès que el Sr. XXXXXX, va interposar demanda de procediment de reclamació de 
quantitat contra SEPISA, SL, NOVA TERRASSA-3 SL, (PROCAM), contra Fons de 
Garantia Salarial (FOGASA) i contra  aquest Ajuntament, demanda que es tramita sota 
el núm. 213/2010 en el Jutjat Social núm. 1 de Terrassa. 
 
Atès que el Jutjat Social núm. 1 de Terrassa, ha dictat una interlocutòria el 22 de 
novembre de 2010 (notificada el 9.12.10), donant a la part actora per desistida.  
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 6725/2007, de 27 de juny, que delega a la Junta de 
Govern Local determinades atribucions entre les quals la relativa a l’assumpte objecte 
d’aquest dictamen.  
 
Per la qual cosa, el Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis Centrals proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció del/s següent/s 
 
 
A C O R D 
 
Acusar la rebuda de la interlocutòria dictada pel Jutjat Social núm. 1 de Terrassa, que 
declara desistida la demanda de procediment de reclamació de quantitat núm. 213/2010, 
interposada pel Sr. XXXXXX, contra SEPISA, SL, NOVA TERRASSA-3 SL, 
(PROCAM), contra Fons de Garantia Salarial (FOGASA) i contra  aquest Ajuntament, i 
procedeix al seu arxiu.  
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en 
votació ordinària. 



 
 
Gestió de la Informació 
 
12.Aprovar la pròrroga del contracte de serveis anomenat Realització dels cursos, 
tallers i seminaris d'introducció a les noves tecnologies inclosos dins del programa 
Sabadell Fes clic. 
 
 ATÈS que, des de l’any 2001, l’Ajuntament de Sabadell desenvolupa polítiques 
d’alfabetització digital de la població en la lluita contra l’escletxa digital a través del 
programa Sabadell fes clic i que l’esmentat programa inclou la realització de cursos, 
tallers i seminaris. 
 
ATÈS que en data 18 de juliol de 2008, la Junta de Govern Local va aprovar 
l’adjudicació del contracte de serveis anomenat “Realització dels cursos, tallers i 
seminaris d’introducció a les noves tecnologies dins del programa Sabadell fes clic”, a 
l’empresa J. Mercader Consultors, SL, amb NIF B-61480372, amb un termini de 
vigència des de l’1 de setembre de 2008 fins el 31 d’agost de 2010, amb un import 
màxim previst durant la vigència del contracte de 110.000 euros, amb la distribució 
anual següent: 
 
 - 2008: 45.000 euros 
 - 2009: 50.000 euros 
 - 2010: 15.000 euros 
 
ATÈS que en data 30 de juliol de 2010, la Junta de Govern Local va aprovar la pròrroga 
del termini de vigència de l’esmentat contracte fins el 31 de desembre de 2010. 
 
ATÈS que, d’acord amb la clàusula tercera del plec de clàusules administratives 
particulars reguladores, aquest contracte es pot prorrogar per un any més. 
 
ATÈS que el responsable de l’oficina TIC Ciutadana ha emès informe sobre la 
necessitat de prorrogar i modificar el contracte de serveis anomenat “Realització dels 
cursos, tallers i seminaris d’introducció a les noves tecnologies inclosos dins del 
programa Sabadell fes clic”, essent la nova data de finalització del contracte el 31 de 
desembre de 2011. 
 
ATESES les circumstàncies econòmiques actuals, que limiten els recursos disponibles 
per al nostre Servei, les actuacions previstes per al 2011 es veuran reduïdes 
considerablement respecte als anys anteriors, essent el nou preu màxim global del 
contracte de 19.696,00 €, IVA exclòs. 
 
ATÈS que per problemes tècnics detectats en el funcionament del servei, es considera 
necessari modificar l’apartat B- Gestió del procés d’inscripcions, subapartat a) de les 
prescripcions tècniques particulars que regeixen el contracte, en el sentit que consta a la 
part dispositiva d’aquest dictamen i que l’esmentada modificació ha estat acceptada per 
l’adjudicatari. 
 
VIST l’informe emès per la Intervenció Municipal. 
 



VIST  el Decret d’Alcaldia de 26 de maig de 2008, que delega a la Junta de Govern 
Local determinades atribucions entre les quals la relativa a l’assumpte objecte d’aquest 
dictamen. 
 
Per la qual cosa, el tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Centrals, proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents. 
 
A C O R D S : 
 
Primer .- Aprovar la pròrroga del contracte de serveis anomenat “ Realització dels 
cursos, tallers i seminaris d’introducció a les noves tecnologies inclosos dins del 
programa Sabadell Fes clic”, adjudicat a favor de l’empresa J. Mercader Consultors, 
SL, amb NIF B-61480372,  fins el 31 de desembre de 2011. 
 
Segon.-  Modificar l’import global màxim del contracte, que quedat fixat  en 19.696,00 
€, IVA exclòs. 
 
Tercer.- Aprovar la despesa que comporta aquesta pròrroga, amb càrrec a la partida que 
a tal efecte disposi la Intervenció municipal. 
  
Quart.- Modificar l’apartat B- Gestió del procés d’inscripcions, subapartat a) de les 
prescripcions tècniques particulars que regeixen el contracte de referència afegint el 
següent text: “L’adjudicatari haurà de disposar d’una línia telefònica fixa per tal que 
l’Ajuntament pugui associar-hi una línia telefònica 902, per mitjà de la qual els usuaris 
podran inscriure’s i informar-se de les activitats de Sabadell fes clic”. 
 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en 
votació ordinària. 



 
 
Serveis Generals - Compres 
 
13.-Aprovar la ratificació de Decret núm. 12.236/2010, d'adjudicació del contracte 
de serveis de neteja d'edificis municipals grup A. 
 
 
ATÈS que per Decret núm. 12.236/2010, dictat el dia 03 de desembre de 2010, el tinent 
d’alcalde de l’àrea de serveis centrals ha resolt el següent: 

 
“PRIMER.-  Adjudicar el contracte administratiu de servei anomenat “servei de neteja als 
equipaments municipals grup A”, a l’empresa Servicios  Semat, SA, amb NIF 
A39016464, per un import de 2.484.260,62 euros, del qual correspon a l’IVA l’import de 
378.955,01 euros, i un termini d’execució de 2 anys, d’1 de gener de 2011 a 31 de 
desembre de 2012, en considerar-se que és l’oferta econòmicament més avantatjosa 
d’acord amb els criteris de valoració establerts a la part expositiva, alhora declarar exclosa 
l’empresa Ambilim Profesional Services, SA, pels motius indicats a la part expositiva.  
 
SEGON.- Aprovar la disposició o compromís de despesa per l’adjudicació anteriorment 
aprovada de caràcter pluriennal, amb la següent distribució: 
 
Any 2011........ 1.242.130,31 € amb càrrec a la/es partida/es pressupostària/es que 
determini l’interventor municipal. 
Any 2012........ 1.242.130,31 € amb càrrec a la/es partida/es pressupostària/es que 
determini l’interventor municipal. 
 
TERCER.- Requerir a l’adjudicatari perquè procedeixi a formalitzar el corresponent 
contracte. El termini per a la formalització del contracte es de 15 dies hàbils a comptar des 
de el dia següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació per part dels licitadors i 
candidats, excepte que el contracte sigui susceptible de recurs especial en matèria de 
contractació. En aquest supòsit, la formalització no es podrà portar a terme abans de què 
hagin passat quinze dies hàbils a comptar de l’enviament de la notificació de l’adjudicació 
als licitadors i candidats. Transcorregut aquest termini, i sempre que no s’hagi interposat el 
recurs que suspengui la formalització del contracte, el mateix  es formalitzarà en el termini 
màxim de 5 dies. 
 
QUART .- Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant de l’Ajuntament de 
Sabadell.  
 
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució a tots els candidats i licitadors. 
 
SISÈ.- Donar compte del present decret a la Junta de Govern Local per a la seva 
ratificació.” 

 
ATÈS que competeix a la Junta de Govern Local pronunciar-se decisòriament sobre la 
matèria, segons facultats delegades per Decret de l’alcaldia 6725/2007 de data 27 de 
juny, modificat per decret 3977/2008 de 26 de maig.   
 
En base al que s’ha exposat, el tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Centrals proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció del següent 
       



A C O R D 
 
Primer.- Ratificar el Decret del tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Centrals núm. 
12236/2010, dictat en data 3 de desembre de 2010 segons el text que es transcriu a 
continuació: 
 

“Atès que la Junta de Govern Local de data 10 de setembre de 2010 va aprovar l’inici de 
l’expedient de contractació per procediment obert i el plec de clàusules administratives i de 
prescripcions tècniques particulars del contracte anomenat “servei de neteja als equipaments 
municipals Grup A”. 
 
Atès que el tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Centrals, en data 22 de novembre de 2010 va 
dictar el Decret 11.884 en el que es va classificar les ofertes presentades en el procediment obert 
del contracte administratiu de servei anomenat “Servei de neteja als equipaments municipals 
grup A” per ordre decreixent i d’acord amb els criteris de valoració establerts als plecs que han 
estat objecte de ponderació, de la manera següent: 
 
 

EMPRESES 
VALORACIÓ 
ECONOMICA 

VALORACIÓ 
TÈCNICA TOTAL 

Servicios Semat, SA 49,43 39 88,43 

Clece, SA 50,98 35 85,98 
UTE limp‘tres, Sl-neteges 
Lupe, SL 47,08 38 85,08 
Unión internacional de 
limpieza, SA 51,00 34 85,00 

Valoriza Facilities, SAU 47,26 35 82,26 
Servicios especiales de 
limpieza. SA 47,68 33 80,68 

Eulen, SA 48,47 32 80,47 
ISS FACILITY SERVICES, 
SA 47,33 33 80,33 

Sempre a punt, SL 46,91 32 78,91 
UTE; Mutlant Company, SL- 
Excover, SL 49,61 28 77,61 

Serman dos mil, SA 46,69 29 75,69 
La Bruixa Neteges Generals i 
Manteniments, SL 46,46 29 75,46 

 
i per tant es va considerar que l’oferta econòmicament més avantatjosa és la presentada per 
l’empresa Servicios Semat, SA, amb NIF A39016464, per un import de 2.105.305,61 euros més 
IVA, del qual correspon a l’IVA l’import de 378.955,01 euros, el que fa un total IVA inclòs de 
2.484.260,62 euros, amb un  termini d’execució de 2 anys.  
 
Atès que d’acord amb la proposta de resolució de la mesa de contractació del contracte, la 
valoració dels criteris avaluables per judici de valor corresponent a l’empresa proposada 
Servicios Semat, SA, ha estat la següent: 
 
 
1.- En el criteri de millora del personal una puntuació de 18 punts atès que s’ha valorat 
especialment la seva proposta de dedicacions per equipaments, la proposta d’altre personal 
dedicat a l’objecte del contracte, la proposta de redistribució de les dedicacions en diferents 
equipaments (millorant les mateixes), la proposta de millores com el reforç en la neteja abans del 
curs escolar i activitats extra-escolars, la proposta un sistema integral informàtic de la gestió de 



personal, la proposa com a millora d’una bossa d’hores anuals de prestació de serveis de neteja a 
criteri dels serveis tècnics municipals. 
 
2.- En el criteri de millora de serveis una puntuació de 13 punts atès que s’ha valorat 
especialment que presenta la documentació tècnica per a l’aplicació del procediment de neteja 
recollit en el plec de condicions  tècniques, relaciona les ampliacions i detall de les explicacions 
especifiques, presenta  diferents normes de qualitat que avalen el bon funcionament de l’empresa, 
com a millora proposa un increment d’un 100% en la freqüència de la neteja dels vidres 
relacionada en el plec de condicions tècniques, proposa la incorporació de noves tècniques en la 
neteja de vidres i altres superfícies, proposa  millores en la comunicació de l’empresa amb els 
serveis tècnics municipals, i proposa una dotació econòmica per a campanyes de conscienciació 
per a millora del servei. 
 
4.- En el criteri de productes de neteja una puntuació de 4 punts, atès que s’ha valorat 
especialment la seva proposta de complir amb de l’establert en el plec de condicions tècniques, 
aportant la documentació tècnica descriptiva  dels productes a utilitzar, i millorant l’oferta amb el 
subministrament de material divers no contemplat. 
 
5.- En el criteri de serveis extraordinaris una puntuació de 2 punts, atès que s’ha valorat que   ha 
presentat la relació dels serveis extraordinaris. 
 
6.- En el criteri de planificació de treball que permeti la realització de la neteja per zones i amb el 
consum energètic mínim necessari una puntuació de 2 punts, s’ha valorat que ha assolit l’objectiu 
recollit al plec de condicions tècniques. 
 
Atès que d’acord amb la proposta de resolució de la mesa de contractació del contracte l’oferta 
de l’empresa Ambilim  Profesional Services, SA, ha resultat rebutjada ja que excedeix del 
pressupost base de licitació. 
 
Vist que en el termini establert el licitador proposat ha donat compliment a les obligacions 
establertes en l’acord de classificació.  
 
Vist l’informe favorable emès per la Intervenció Municipal. 
 
Vists els articles 135 i següents de la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic, en la redacció donada per Llei 34/2010 de 5 d’agost, relatius a l’adjudicació del 
contractes i la seva publicitat. 
 
Atès que de conformitat amb l’article 274.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya, la competència per a subscriure el 
contracte comporta la facultat d’aprovar el projecte, el plec de clàusules administratives i 
tècniques, la despesa i l’adjudicació del contracte. 
 
 
És per tot el que precedeix que com a tinent d’alcalde, en ús de les atribucions que m’han estat 
delegades per l’Alcaldia en virtut de decret número 5958 d’1 de Juny de 2009, 
RESOLC 
 
PRIMER.-  Adjudicar el contracte administratiu de servei anomenat “servei de neteja als 
equipaments municipals grup A”, a l’empresa Servicios  Semat, SA, amb NIF A39016464, per 
un import de 2.484.260,62 euros, del qual correspon a l’IVA l’import de 378.955,01 euros, i un 
termini d’execució de 2 anys, d’1 de gener de 2011 a 31 de desembre de 2012, en considerar-se 
que és l’oferta econòmicament més avantatjosa d’acord amb els criteris de valoració establerts a 
la part expositiva, alhora declarar exclosa l’empresa Ambilim  Profesional Services, SA, pels 
motius indicats a la part expositiva.  
 
SEGON.- Aprovar la disposició o compromís de despesa per l’adjudicació anteriorment 
aprovada de caràcter pluriennal, amb la següent distribució: 
 



Any 2011........ 1.242.130,31 € amb càrrec a la/es partida/es pressupostària/es que determini 
l’interventor municipal. 
Any 2012........ 1.242.130,31 € amb càrrec a la/es partida/es pressupostària/es que determini 
l’interventor municipal. 
 
TERCER.- Requerir a l’adjudicatari perquè procedeixi a formalitzar el corresponent contracte. 
El termini per a la formalització del contracte es de 15 dies hàbils a comptar des de el dia següent a 
la recepció de la notificació de l’adjudicació per part dels licitadors i candidats, excepte que el 
contracte sigui susceptible de recurs especial en matèria de contractació. En aquest supòsit, la 
formalització no es podrà portar a terme abans de què hagin passat quinze dies hàbils a comptar de 
l’enviament de la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats. Transcorregut aquest 
termini, i sempre que no s’hagi interposat el recurs que suspengui la formalització del contracte, el 
mateix  es formalitzarà en el termini màxim de 5 dies. 
 
QUART .- Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Sabadell.  
 
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució a tots els candidats i licitadors. 
 
SISÈ.- Donar compte del present decret a la Junta de Govern Local per a la seva ratificació.” 
 
 
 

Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat així com als departaments corresponents.  
 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en 
votació ordinària. 



 
 
14.-Aprovar la ratificació del decret núm. 12.239/2010, d'adjudicació del contracte 
de serveis de neteja d'edificis municipals grup B. 
 
 ATÈS que per Decret núm. 12.239/2010, dictat el dia 03 de desembre de 2010, el 
tinent d’alcalde de l’àrea de serveis centrals ha resolt el següent: 
 

“PRIMER.-  Adjudicar el contracte administratiu de servei anomenat “servei de neteja als 
equipaments municipals grup B”, a l’empresa Servicios  Semat SA, amb NIF A39016464, per un 
import de 2.492.734,21 euros, del qual correspon a l’IVA l’import de 380.247,59 euros, i un 
termini d’execució de 2 anys, d’1 de gener de 2011 a 31 de desembre de 2012, en considerar-se 
que és l’oferta econòmicament més avantatjosa d’acord amb els criteris de valoració establerts a 
la part expositiva, alhora declarar exclosa l’empresa Limserco, SL, pels motius indicats a la part 
expositiva. 
 
SEGON.- Aprovar la disposició o compromís de despesa per l’adjudicació anteriorment 
aprovada de caràcter pluriennal, amb la següent distribució 
 
Any 2011........ 1.246.367,10 € amb càrrec a la/es partida/es pressupostària/es que determini 
l’interventor municipal. 
Any 2012........ 1.246.367,11 € amb càrrec a la/es partida/es pressupostària/es que determini 
l’interventor municipal. 
  
TERCER.- Requerir l’adjudicatari perquè procedeixi a formalitzar el corresponent contracte. El 
termini per a la formalització del contracte es de 15 dies hàbils a comptar des de el dia següent a la 
recepció de la notificació de l’adjudicació per part dels licitadors i candidats, excepte que el 
contracte sigui susceptible de recurs especial en matèria de contractació. En aquest supòsit, la 
formalització no es podrà portar a terme abans de què hagin passat quinze dies hàbils a comptar de 
l’enviament de la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats. Transcorregut aquest 
termini, i sempre que no s’hagi interposat el recurs que suspengui la formalització del contracte, el 
mateix  es formalitzarà en el termini màxim de 5 dies. 
 
QUART .- Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Sabadell.  
 
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució a tots els candidats i licitadors. 
 
SISÈ.- Donar compte del present decret a la Junta de Govern Local per a la seva ratificació.” 
 
ATÈS que competeix a la Junta de Govern Local pronunciar-se decisòriament sobre la matèria, 
segons facultats delegades per Decret de l’alcaldia 6725/2007 de data 27 de juny, modificat per decret 
3977/2008 de 26 de maig.   
 
En base al que s’ha exposat, el tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Centrals proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció del següent 
       
A C O R D 
 
Primer.-  Ratificar el Decret del tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Centrals núm. 12239/2010, 
dictat en data 3 de desembre de 2010 segons el text que es transcriu a continuació: 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 10 de setembre de 2010 va aprovar l’inici de 
l’expedient de contractació per procediment obert i el plec de clàusules administratives i de 
prescripcions tècniques particulars del contracte anomenat “servei de neteja als equipaments 
municipals Grup B”. 
 
Atès que el tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Centrals, en data 22 de novembre de 2010 va 
dictar el Decret 11885 en el que es va classificar les ofertes presentades en el procediment obert 
del contracte administratiu de servei anomenat “Servei de neteja als equipaments municipals 



grup B” per ordre decreixent i d’acord amb els criteris de valoració establerts als plecs que han 
estat objecte de ponderació, de la manera següent: 
 

EMPRESA 
VALORACIÓ 
ECONOMICA 

VALORACIÓ 
TÈCNICA  

PUNTS 
TOTALS 

Servicios Semat, 
SA 50,08 39 89,08 

Clece, SA, SA 50,12 35 85,12 
Unión internacional 
de limpieza, SA 51,00 34 85,00 
ISS FACILITY 
SERVICES, SA,  49,71 33 82,71 
Valoriza Facilities, 
SAU 48,67 34 82,67 

Limp’tres,SL,  49,06 33 82,06 

Eulen, SA 49,63 32 81,63 
Servicios especiales 
de limpieza, SA 47,47 33 80,47 
UTE Serveis 
integrals de 
manteniment 
Rubatec, SA- 
Aldesa Servicios y 
mantenimiento, SA  48,33 32 80,33 
UTE  Excover, SL-
Mutlant Company, 
SL 49,74 28 77,74 
Serman Dos Mil, 
SA 47,85 29 76,85 
Ambilin 
Professional 
Services, SA 47,47 29 76,47 
 
i per tant considerar que l’oferta econòmicament més avantatjosa és la presentada per l’empresa 
Servicios Semat, SA, amb NIF A39016464, per un  
 
import de 2.112.486,62 euros més IVA, del qual correspon a l’IVA l’import de 380.247,59 euros, 
el que fa un total IVA inclòs de 2.492.734,21 euros, amb un  termini d’execució de 2 anys.  
 
Atès que d’acord amb la proposta de resolució de la mesa de contractació del contracte, la 
valoració dels criteris avaluables per judici de valor corresponent a l’empresa proposada 
Servicios Semat, SA, ha estat la següent: 
 
1.- En el criteri de millora del personal una puntuació de 18 punts atès que s’ha valorat 
especialment la seva proposta de dedicacions per equipaments, la proposta d’altre personal 
dedicat a l’objecte del contracte, la proposta de redistribució de les dedicacions en diferents 
equipaments (millorant les mateixes), la proposta de millores com el reforç en la neteja abans del 
curs escolar i activitats extra-escolars, la proposta un sistema integral informàtic de la gestió de 
personal, la proposa com a millora d’una bossa d’hores anuals de prestació de serveis de neteja a 
criteri dels serveis tècnics municipals. 
 
2.- En el criteri de millora de serveis una puntuació de 13 punts atès que s’ha valorat 
especialment que presenta la documentació tècnica per a l’aplicació del procediment de neteja 
recollit en el plec de condicions  tècniques, relaciona les ampliacions i detall de les explicacions 
especifiques, presenta  diferents normes de qualitat que avalen el bon funcionament de l’empresa, 
com a millora proposa un increment d’un 100% en la freqüència de la neteja dels vidres 
relacionada en el plec de condicions tècniques, proposa la incorporació de noves tècniques en la 
neteja de vidres i altres superfícies, proposa  millores en la comunicació de l’empresa amb els 



serveis tècnics municipals, i proposa una dotació econòmica per a campanyes de conscienciació 
per a millora del servei. 
 
4.- En el criteri de productes de neteja una puntuació de 4 punts, atès que s’ha valorat 
especialment la seva proposta de complir amb de l’establert en el plec de condicions tècniques, 
aportant la documentació tècnica descriptiva  dels productes a utilitzar, i millorant l’oferta amb el 
subministrament de material divers no contemplat. 
 
5.- En el criteri de serveis extraordinaris una puntuació de 2 punts, atès que s’ha valorat que   ha 
presentat la relació dels serveis extraordinaris. 
 
6.- En el criteri de planificació de treball que permeti la realització de la neteja per zones i amb el 
consum energètic mínim necessari una puntuació de 2 punts, s’ha valorat que ha assolit l’objectiu 
recollit al plec de condicions tècniques. 
 
Atès que d’acord amb la proposta de resolució de la mesa de contractació del contracte l’oferta 
de l’empresa  Limserco, SL, ha resultat rebutjada ja que excedeix del pressupost base de licitació. 
 
Vist que en el termini establert el licitador proposat ha donat compliment a les obligacions 
establertes en l’acord de classificació.  
 
Vist l’informe favorable emès per la Intervenció Municipal. 
 
 
Vists els articles 135 i següents de la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic, en la redacció donada per Llei 34/2010 de 5 d’agost, relatius a l’adjudicació del 
contractes i la seva publicitat. 
 
Atès que de conformitat amb l’article 274.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya, la competència per a subscriure el 
contracte comporta la facultat d’aprovar el projecte, el plec de clàusules administratives i 
tècniques, la despesa i l’adjudicació del contracte. 
 
És per tot el que precedeix que com a tinent d’alcalde, en ús de les atribucions que m’han estat 
delegades per l’Alcaldia en virtut de decret número 5958 d’1 de Juny de 2009, 
 
RESOLC 
 
PRIMER.-  Adjudicar el contracte administratiu de servei anomenat “servei de neteja als 
equipaments municipals grup B”, a l’empresa Servicios  Semat SA, amb NIF A39016464, per un 
import de 2.492.734,21 euros, del qual correspon a l’IVA l’import de 380.247,59 euros, i un 
termini d’execució de 2 anys, d’1 de gener de 2011 a 31 de desembre de 2012, en considerar-se 
que és l’oferta econòmicament més avantatjosa d’acord amb els criteris de valoració establerts a 
la part expositiva, alhora declarar exclosa l’empresa Limserco, SL, pels motius indicats a la part 
expositiva. 
 
SEGON.- Aprovar la disposició o compromís de despesa per l’adjudicació anteriorment 
aprovada de caràcter pluriennal, amb la següent distribució 
 
Any 2011........ 1.246.367,10 € amb càrrec a la/es partida/es pressupostària/es que determini 
l’interventor municipal. 
Any 2012........ 1.246.367,11 € amb càrrec a la/es partida/es pressupostària/es que determini 
l’interventor municipal. 
  
TERCER.- Requerir l’adjudicatari perquè procedeixi a formalitzar el corresponent contracte. El 
termini per a la formalització del contracte es de 15 dies hàbils a comptar des de el dia següent a la 
recepció de la notificació de l’adjudicació per part dels licitadors i candidats, excepte que el 
contracte sigui susceptible de recurs especial en matèria de contractació. En aquest supòsit, la 
formalització no es podrà portar a terme abans de què hagin passat quinze dies hàbils a comptar de 
l’enviament de la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats. Transcorregut aquest 



termini, i sempre que no s’hagi interposat el recurs que suspengui la formalització del contracte, el 
mateix  es formalitzarà en el termini màxim de 5 dies. 
 
QUART .- Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Sabadell.  
 
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució a tots els candidats i licitadors. 
 
SISÈ.- Donar compte del present decret a la Junta de Govern Local per a la seva ratificació. 
 

 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat així com als departaments corresponents.  
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en 
votació ordinària. 



 
15.-Aprovar la ratificació del decret núm. 12.240/2010, d'adjudicació del contracte 
de serveis de neteja d'edificis municipals grup C. 
  
 
ATÈS que per Decret núm. 12.240/2010, dictat el dia 03 de desembre de 2010, el tinent 
d’alcalde de l’àrea de serveis centrals ha resolt el següent: 
 

“PRIMER.-  Adjudicar el contracte administratiu de servei anomenat “servei de neteja als 
equipaments municipals grup C”, a l’empresa Servicios  Semat SA, amb NIF A39016464, per un 
import de 2.435.292,54 euros, del qual correspon a l’IVA l’import de 371.485,30 euros, i un 
termini d’execució de 2 anys, d’1 de gener de 2011 a 31 de desembre de 2012, en considerar-se 
que és l’oferta econòmicament més avantatjosa d’acord amb els criteris de valoració establerts a 
la part expositiva. 
 
SEGON.- Aprovar la disposició o compromís de despesa per l’adjudicació anteriorment 
aprovada de caràcter pluriennal, amb la següent distribució 
 
Any 2011........ 1.217.646,27 € amb càrrec a la/es partida/es pressupostària/es que determini 
l’interventor municipal. 
Any 2012........ 1.217.646,27 € amb càrrec a la/es partida/es pressupostària/es que determini 
l’interventor municipal. 
  
TERCER.- Requerir l’adjudicatari perquè procedeixi a formalitzar el corresponent contracte. El 
termini per a la formalització del contracte es de 15 dies hàbils a comptar des de el dia següent a la 
recepció de la notificació de l’adjudicació per part dels licitadors i candidats, excepte que el 
contracte sigui susceptible de recurs especial en matèria de contractació. En aquest supòsit, la 
formalització no es podrà portar a terme abans de què hagin passat quinze dies hàbils a comptar de 
l’enviament de la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats. Transcorregut aquest 
termini, i sempre que no s’hagi interposat el recurs que suspengui la formalització del contracte, el 
mateix  es formalitzarà en el termini màxim de 5 dies. 
 
QUART .- Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Sabadell.  
 
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució a tots els candidats i licitadors. 
 
SISÈ.- Donar compte del present decret a la Junta de Govern Local per a la seva ratificació.” 
 
ATÈS que competeix a la Junta de Govern Local pronunciar-se decisòriament sobre la matèria, 
segons facultats delegades per Decret de l’alcaldia 6725/2007 de data 27 de juny, modificat per decret 
3977/2008 de 26 de maig.   
 
En base al que s’ha exposat, el tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Centrals proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció del següent 
       
 
 
 
A C O R D 
 
Primer.-  Ratificar el Decret del tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Centrals núm. 12240/2010, 
dictat en data 3 de desembre de 2010 segons el text que es transcriu a continuació: 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 10 de setembre de 2010 va aprovar l’inici de 
l’expedient de contractació per procediment obert i el plec de clàusules administratives i de 
prescripcions tècniques particulars del contracte anomenat “servei de neteja als equipaments 
municipals Grup C”. 
 



Atès que el tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Centrals, en data 22 de novembre de 2010 va 
dictar el Decret 11.887 en el que es va classificar les ofertes presentades en el procediment 
obert del contracte administratiu de servei anomenat “Servei de neteja als equipaments 
municipals grup C” per ordre decreixent i d’acord amb els criteris de valoració establerts als 
plecs que han estat objecte de ponderació, de la manera següent: 
 

Empresa  
VALORACIÓ 
ECONOMICA 

VALORACIÓ 
TÈCNICA TOTAL 

Servicios Semat, SA 51 39 90,00 

Clece, SA 50,26 39 89,26 
ISS FACILITY 
SERVICES, SA 49,24 36 85,24 

Valoriza, SA 49,99 35 84,99 
UTE Limp'tres, SL-  
Neteges Lupe, SL 47,74 37 84,74 
Servicios especiales de 
limpieza, SA 48,56 36 84,56 
Unión internacional de 
limpieza, SA 50,53 34 84,53 

Eulen, SA 49,8 34 83,80 
UTE Serveis integrals de 
manteniment Rubatec, SL- 
Aldesa Servicios de 
mantenimiento, SA; 49,75 32 81,75 
La Bruixa Neteges 
Generals i Manteniments, 
SL 47,39 33 80,39 

Sempre a punt, SL 48,16 32 80,16 

Limserco, SL 47,47 32 79,47 
UTE EXcover, SL- 
Mutlant Company, SL 50,86 28 78,86 
Ambilin Professional 
Services, SA 48,11 29 77,11 

  
i per tant considerar que l’oferta econòmicament més avantatjosa és la presentada per l’empresa 
Servicios Semat, SA, amb NIF A39016464, per un import de 2.063.807,24 euros més IVA, del 
qual correspon a l’IVA l’import de 371.485,30 euros, el que fa un total IVA inclòs de 
2.435.292,54 euros, amb un  termini d’execució de 2 anys.  
 
Atès que d’acord amb la proposta de resolució de la mesa de contractació del contracte, la 
valoració dels criteris avaluables per judici de valor corresponent a l’empresa proposada 
Servicios Semat, SA, ha estat la següent: 
 
1.- En el criteri de millora del personal una puntuació de 18 punts atès que s’ha valorat 
especialment la seva proposta de dedicacions per equipaments, la proposta d’altre personal 
dedicat a l’objecte del contracte, la proposta de redistribució de les dedicacions en diferents 
equipaments (millorant les mateixes), la proposta de millores com el reforç en la neteja abans del 
curs escolar i activitats extra-escolars, la proposta un sistema integral informàtic de la gestió de 
personal, la proposa com a millora d’una bossa d’hores anuals de prestació de serveis de neteja a 
criteri dels serveis tècnics municipals. 
 
2.- En el criteri de millora de serveis una puntuació de 13 punts atès que s’ha valorat 
especialment que presenta la documentació tècnica per a l’aplicació del procediment de neteja 
recollit en el plec de condicions  tècniques, relaciona les ampliacions i detall de les explicacions 
especifiques, presenta  diferents normes de qualitat que avalen el bon funcionament de l’empresa, 



com a millora proposa un increment d’un 100% en la freqüència de la neteja dels vidres 
relacionada en el plec de condicions tècniques, proposa la incorporació de noves tècniques en la 
neteja de vidres i altres superfícies, proposa  millores en la comunicació de l’empresa amb els 
serveis tècnics municipals, i proposa una dotació econòmica per a campanyes de conscienciació 
per a millora del servei. 
 
4.- En el criteri de productes de neteja una puntuació de 4 punts, atès que s’ha valorat 
especialment la seva proposta de complir amb de l’establert en el plec de condicions tècniques, 
aportant la documentació tècnica descriptiva  dels productes a utilitzar, i millorant l’oferta amb el 
subministrament de material divers no contemplat. 
 
5.- En el criteri de serveis extraordinaris una puntuació de 2 punts, atès que s’ha valorat que   ha 
presentat la relació dels serveis extraordinaris. 
 
6.- En el criteri de planificació de treball que permeti la realització de la neteja per zones i amb el 
consum energètic mínim necessari una puntuació de 2 punts, s’ha valorat que ha assolit l’objectiu 
recollit al plec de condicions tècniques. 
 
Vist que en el termini establert el licitador proposat ha donat compliment a les obligacions 
establertes en l’acord de classificació.  
 
Vist l’informe favorable emès per la Intervenció Municipal. 
 
Vists els articles 135 i següents de la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic, en la redacció donada per Llei 34/2010 de 5 d’agost, relatius a l’adjudicació del 
contractes i la seva publicitat. 
 
Atès que de conformitat amb l’article 274.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya, la competència per a subscriure el 
contracte comporta la facultat d’aprovar el projecte, el plec de clàusules administratives i 
tècniques, la despesa i l’adjudicació del contracte. 
 
És per tot el que precedeix que com a tinent d’alcalde, en ús de les atribucions que m’han estat 
delegades per l’Alcaldia en virtut de decret número 5958 d’1 de Juny de 2009, 
 
RESOLC 
 
PRIMER.-  Adjudicar el contracte administratiu de servei anomenat “servei de neteja als 
equipaments municipals grup C”, a l’empresa Servicios  Semat SA, amb NIF A39016464, per un 
import de 2.435.292,54 euros, del qual correspon a l’IVA l’import de 371.485,30 euros, i un 
termini d’execució de 2 anys, d’1 de gener de 2011 a 31 de desembre de 2012, en considerar-se 
que és l’oferta econòmicament més avantatjosa d’acord amb els criteris de valoració establerts a 
la part expositiva. 
 
SEGON.- Aprovar la disposició o compromís de despesa per l’adjudicació anteriorment 
aprovada de caràcter pluriennal, amb la següent distribució 
 
Any 2011........ 1.217.646,27 € amb càrrec a la/es partida/es pressupostària/es que determini 
l’interventor municipal. 
Any 2012........ 1.217.646,27 € amb càrrec a la/es partida/es pressupostària/es que determini 
l’interventor municipal. 
  
TERCER.- Requerir l’adjudicatari perquè procedeixi a formalitzar el corresponent contracte. El 
termini per a la formalització del contracte es de 15 dies hàbils a comptar des de el dia següent a la 
recepció de la notificació de l’adjudicació per part dels licitadors i candidats, excepte que el 
contracte sigui susceptible de recurs especial en matèria de contractació. En aquest supòsit, la 
formalització no es podrà portar a terme abans de què hagin passat quinze dies hàbils a comptar de 
l’enviament de la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats. Transcorregut aquest 
termini, i sempre que no s’hagi interposat el recurs que suspengui la formalització del contracte, el 
mateix  es formalitzarà en el termini màxim de 5 dies. 



 
QUART .- Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Sabadell.  
 
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució a tots els candidats i licitadors. 
 
SISÈ.- Donar compte del present decret a la Junta de Govern Local per a la seva ratificació. 
 

Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat així com als departaments corresponents.  
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en 
votació ordinària. 



 
16.-Aprovar la pròrroga del contracte de vigilància de l'edifici municipal de la 
Plaça del Gas. 
  
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 25 de setembre de 2009  va prendre 
l’acord de ratificar el Decret número 8230 de 27 de juliol de 2009, del Tinent d’Alcalde 
de l’Àrea de Serveis Centrals, pel qual es va resoldre definitivament el procediment per 
a la contractació del servei anomenat “Servei de vigilància, protecció i control de 
l’edifici municipal de la Plaça del Gas número 2”, adjudicant-lo a l’empresa Protección 
de Patrimonios, SA, amb CIF A61486981. 
 
Atès que el contracte administratiu entre l’Ajuntament i l’empresa Protección de 
Patrimonios, SA corresponent al contracte anomenat  “Servei de vigilància, protecció i 
control de l’edifici municipal de la Plaça del Gas número 2”, es va subscriure l’1 
d’agost de 2009, amb un termini de vigència de 1 d’agost de 2009 a 31 de desembre de 
2010. 
 
Atès que es fa necessari prorrogar la vigència del contracte administratiu subscrit entre 
l’Ajuntament i Protección de Patrimonios, SA, que finalitza el proper 31 de desembre 
de 2010, per un termini d’un any, des del dia 1 de gener de 2011 i fins el 31 de 
desembre de 2011. 
 
Vist el plec de clàusules administratives particulars regulador de la prestació del servei 
objecte de contractació preveu la pròrroga de l’esmentat contracte. 
 
Vist el contingut de l’informe tècnic emès al respecte, en el qual es posa de manifest la 
correcta prestació del servei, motiu pel qual es proposa que es prorrogui el contracte per 
un termini d’un any, d’1 de gener de 2011 fins a 31 de desembre de 2011, la qual cosa 
suposa una despesa de 32.000 euros IVA inclòs. 
  
Vist l’informe jurídic favorable. 
 
Vist que l’informe de la Intervenció Municipal respecte a la necessitat d’aprovar amb 
caràcter obligatori la consignació suficient al pressupost de 2011 per a fer front a la 
despesa corresponent a la pròrroga del contracte. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 6725/2007, de 27 de juny modificat per decret 3977/2008 de 
26 de maig, que delega a la Junta de Govern Local determinades atribucions entre les 
quals la relativa a l’assumpte objecte d’aquest dictamen. 
 
Per la qual cosa l’Àrea de Serveis Centrals, a petició del Tinent d’Alcalde d’aquesta 
Àrea, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la pròrroga de la vigència del contracte de prestació del servei 
anomenat: “Servei de vigilància, protecció i control de l’edifici municipal de la Plaça 
del Gas número 2”, a favor de l’empresa Protección de Patrimonios, SA, amb CIF 
A61486981, per un període d’un any, amb inici l’1 de gener de 2011 i fins a 31 de 
desembre de 2011. 



 
Segon.- Autoritzar la despesa que comporta la pròrroga de la contractació de l'esmentat 
servei, segons l’establert a la part dispositiva d’aquest dictamen, i amb càrrec a la 
partida del pressupost 2011, 304 9204A 22701. 
 
Tercer.- Donar trasllat dels anteriors acords a l’empresa Protección de Patrimonios, SA, 
i a la Intervenció i Tresoreria municipals per a la seva efectivitat. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en 
votació ordinària. 



 
4.-ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA   
 
Esports 
 
17.-Aprovar l'atorgament de les subvencions destinades a la promoció de l'esport 
escolar en horari no lectiu de la convocatòria de l'any 2010. 
 
ATES que la Junta de Govern Local, en sessió de data 13 de febrer de 2009, va aprovar 
les Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions per a activitats 
esportives. 
 
ATES que en data 17 de febrer de 2009 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona el text les esmentades bases reguladores específiques, considerant-se 
definitivament aprovades per decret 2.942/2009 de 16 de març de 2009. 
 
ATES que la Junta de Govern Local en sessió de 23 de juliol de 2010 va aprovar la 
convocatòria per al curs 2010-2011 de les subvencions en la modalitat de promoció de 
l’esport escolar en horari no lectiu. 
 
ATES que el termini de presentació de sol·licituds de subvenció començà el 21 de 
setembre de 2010 i finalitzà el 22 d’octubre de 2010.  
 
ATES que per fer front a les despeses de la convocatòria es van aprovar les 
autoritzacions de despesa amb càrrec a la partida 401/3410A/48200 segons propostes de 
despesa A despesa A 920100008814 del vigent pressupost municipal per import de 
58.500€ i A 920109000136 del pressupost de l’any 2011 per import de 58.500€. 
 
ATES que en data 1 de desembre de 2010 s’ha reunit la comissió qualificadora prevista 
a la clàusula vuitena de les Bases reguladores específiques la qual ha analitzat i deliberat 
sobre les sol·licituds de subvenció presentades per les entitats dins del termini atorgat a 
l’efecte, constatant que totes plantegen la realització d’activitats i projectes conformes a 
l’activitat d’utilitat pública que fomenta l’atorgament d’aquestes subvencions, i que 
totes les entitats reuneixen els requisits per ser-ne beneficiàries, segons acta que 
s’adjunta. 
 
ATES que segons l’esmentada acta de la Comissió de Qualificadora, aquesta ha valorat 
les sol·licituds de subvenció d’acord amb els criteris de valoració establerts a la clàusula 
setena de les Bases esmentades, establint per a cada sol·licitud de subvenció la 
graduació de puntuació assolida i proposant que atesa la repercussió i el tipus de 
projectes presentats, la quantia de la subvenció s'atorgui als projectes que hagin superat 
la quantia mínima establerta, de manera proporcional a la puntuació obtinguda, de 
conformitat amb el previst a la clàusula 10 de les bases reguladores. 
 
VISTA  l’acta de la comissió qualificadora, que s’adjunta, en la qual es proposa 
l’atorgament  de les sol·licituds de subvenció per a diversos projectes presentades per 
les entitats que s’esmenten, segons es relacionen a la part dispositiva d’aquest dictamen.  
 
VIST  l’informe favorable de la intervenció municipal. 
 



 
VISTES les Bases reguladores específiques per a l’atorgament de subvencions de la 
Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Sabadell destinades a la promoció esportiva, 
aprovades per la Junta de Govern Local de 13 de febrer de 2009, l’Ordenança General 
de  Subvencions de l’Ajuntament de Sabadell, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de subvencions, l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com 
la restant normativa d’aplicació.  
 
VIST  el Decret d’Alcaldia 6.725, de 27 de juny de 2007, que delega a la Junta de 
Govern Local determinades atribucions entre les quals la relativa a l’assumpte objecte 
d’aquest dictamen. 
 
Per la qual cosa l’Àrea de Serveis a les Persones i Convivència, a petició de la 
Regidoria d’Esports proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER. - Aprovar l’atorgament de les subvencions destinades a la promoció de 
l’esport escolar en horari no lectiu de la convocatòria de l’any 2010 als centres docents 
de primària i secundària, les associacions de mares i pares d’alumnes de Sabadell i les 
associacions esportives escolars que a continuació es relacionen, per a la participació i 
desenvolupament dels programes esportius adreçats a la població escolar en horari 
extraescolar per al curs 2010-2011, per un import màxim de 117.000€, així com l’import 
corresponent al primer pagament (58.500€), de conformitat amb l’acta de la Comissió 
Qualificadora de data 1 de desembre de 2010, que s’adjunta: 
 
  IMPORT IMPORT IMPORT 

NIF SOL·LICITANT DEMANAT ATORGAT 1R PAGAMENT  
G61873881 CREU ALTA SABADELL BÀSQUET CLUB  4.000,00 € 2.761,42 € 1.380,71 € 

G64940083 ASSO ESPORTIVA ESCOLAR IES PAU VILA  9.305,00 € 3.582,77 € 1.791,39 € 

G61799060 AMPA CEIP TERESA CLARAMUNT  2.900,00 € 2.897,37 € 1.448,69 € 

G64568298 ASSOCIACIO ESPORTIVA ESCOLAR IES LES TERMES DE SAB  5.000,00 € 3.703,90 € 1.851,95 € 

G64542145 ASSIO ESPORTIVA ESCOLAR IES INDUSTRIAL I ARTS I OF  5.000,00 € 3.582,77 € 1.791,39 € 

G59812370 APA CP CONCORDIA 1.000,00 € 996,94 € 498,47 € 

G64398480 ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DUOSPORT  8.310,00 € 566,44 € 283,22 € 

G59822429 AMPA IES JOAN OLIVER  1.500,00 € 1.495,42 € 747,71 € 

G58410523 APA CP GAUDI  900,00 € 895,69 € 447,85 € 

G58452939 APA CEIP CATALUNYA 4.500,00 € 3.504,88 € 1.752,44 € 

G58678228 AMPA CEIP NOSTRA LLAR  7.222,80 € 2.492,36 € 1.246,18 € 

G58409616 AMPA CEIP RIBATALLADA  1.650,00 € 233,66 € 116,83 € 

G63244396 ASSOCIACIO MARES PARES DEL CEIP MIQUEL MARTI POL  4.500,00 € 4.283,74 € 2.141,87 € 

G59104380 APA NUEVA ROMANICA CEIP STA MARIA ROMANICA  2.000,00 € 1.246,18 € 623,09 € 

G62360706 NOU APAC CEIP ANDREU CASTELLS  2.000,00 € 1.246,18 € 623,09 € 

G60557618 BALONMANO PAU CASALS  1.000,00 € 998,36 € 499,18 € 

R0801280I DIOCESIS DE TERRASSA (col·legi Mare de Déu de la Salut)  5.952,00 € 4.743,98 € 2.371,99 € 

G58777699 APA CEIP ENRIC CASASSAS  3.610,66 € 1.557,72 € 778,86 € 

G65125999 CLUB ESPORTIU L' ESPIRAL  3.800,00 € 1.203,70 € 601,85 € 

G59916502 APA CP PAU CASALS  4.000,00 € 3.972,20 € 1.986,10 € 

     

     

G64683931 ASSÓ ESPORTIVA ESCOLAR IES VALLES DE SABADELL  4.700,00 € 3.894,31 € 1.947,16 € 



R2800159B IGLESIA JESUCRISTO DE LOS ULTIMOS DIAS  3.800,00 € 1.770,14 € 885,07 € 

A08724726 CERRAMAR SA  3.200,00 € 1.345,31 € 672,66 € 

G59524389 AMPA CEIP JOAQUIN BLUME  1.660,00 € 1.324,07 € 662,04 € 

G58915109 AMPA COL LEGI SAGRADA FAMILIA  16.063,00 € 4.956,39 € 2.478,20 € 

R0800898I COLEGIO SALESIANO S JUAN BOSCO SABADELL  7.450,00 € 4.248,34 € 2.124,17 € 

G58021767 CLUB ESPORTIU OAR GRÀCIA SABADELL  2.000,00 € 1.274,50 € 637,25 € 

G59892000 AMPA CEIP AMADEU VIVES  1.100,00 € 1.098,20 € 549,10 € 

R0800461F COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS SABAD  6.350,00 € 3.894,31 € 1.947,16 € 

G58267634 AMPA CEIP LA ROUREDA  2.996,70 € 856,75 € 428,38 € 

G60155124 AMPA DEL CEIP SANT JULIÀ  1.435,00 € 311,54 € 155,77 € 

G59706432 APA  INSTITUT ENSENY MITJA FERRAN CASABLANCAS  8.909,59 € 4.984,72 € 2.492,36 € 

G59712273 AMPA INSTITUT SABADELL  3.958,00 € 2.648,13 € 1.324,07 € 

G58345992 APA CP FONT ROSELLA 1.100,00 € 1.098,20 € 549,10 € 

G64452550 AS  ESPORTIVA ESC IES MIQUEL CRUSAFONT I PAIRO  2.450,00 € 1.479,84 € 739,92 € 

G58412511 AMPA CEIP CAN RULL  1.320,00 € 1.090,41 € 545,21 € 

R0800595A ESCOLA PIA DE SABADELL  14.100,00 € 3.469,47 € 1.734,73 € 

G08978256 APA CP JOANOT ALISANDA 3.800,00 € 3.582,77 € 1.791,38 € 

G59447128 APA DEL CP CIFUENTES DE SABADELL  8.324,00 € 1.401,95 € 700,97 € 

G65204315 ASÓ ESPORTIVA ESCOLAR IES AGUSTI SERRA I FONTANET  5.667,35 € 4.127,97 € 2.063,98 € 

G65334054 ASSOC ESP ESCOLAR COL LEGI LA IMMACULADA SABADELL  2.876,00 € 2.124,17 € 1.062,08 € 

G62212501 CLUB CREU ALTA SABADELL HANDBOL  2.200,00 € 1.345,31 € 672,65 € 

G64783376 ASSÓ ESPORTIVA ESCOLAR IES JONQUERES DE SABADELL  5.310,00 € 1.947,15 € 973,57 € 

G59954818 AS DE PARES D'ALUMNES DE L'IB ARRAONA  1.317,88 € 545,20 € 272,60 € 

R0800709H COLEGIO CAPUCHINAS DIVINA PASTORA  1.766,20 € 778,86 € 389,43 € 

G08859142 CLUB NATACIÓ SABADELL  5.360,00 € 3.965,11 € 1.982,55 € 

G62699954 AMPA CEIP TORREGUITART  750,00 € 467,31 € 233,65 € 

B63774285 COROMINAS ASSESSORS SL (col·legi Servator)  4.809,00 € 3.327,86 € 1.663,93 € 

G65234163 AEERIBOTISERRA  5.000,00 € 3.859,65 € 1.929,82 € 

G65287609 FALCONS SABADELL ASSOCIACIO ESPORTIVA  1.500,00 € 708,06 € 354,03 € 

G58496340 AMPA CEIP MIQUEL CARRERAS  2.820,00 € 1.791,36 € 895,68 € 

G58823113 CLUB ESPORTIU SANT NICOLAU  1.800,00 € 849,67 € 424,83 € 

G59441006 AMPA CEIP CREU ALTA  800,00 € 467,29 € 233,64 € 

 TOTAL   214.843,18 €    117.000,00 €        58.500,00 €  

 
SEGON.-  Imputar la despesa de 58.500€, amb càrrec a la partida 401/3410A/48200 del 
vigent pressupost municipal, d’acord amb la relació comptable núm. R/2010/1626 i 
imputar la quantitat restant de 58.500€ amb càrrec a la partida corresponent del 
pressupost municipal de l’any 2011 segons relació comptable R/2010/1627. 
 
TERCER.- Declarar la despesa plurianual i fer ús de l’excepcionalitat a que es refereix 
l’apartat 5 de l’article 174 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i aprovar 
excedir el percentatge que aquesta determina per a l’any següent a l’inicial. 
 
QUART .- La forma de pagament de les esmentades subvencions serà segons estableix 
l’article 11 de les bases reguladores específiques: el 50% de l’import corresponent al 
primer pagament es farà efectiu en el moment de la seva aprovació, i el 50% restant en 
el transcurs del tercer trimestre escolar prèvia justificació de la subvenció, en la forma 
prevista a l’article 12 de les mateixes bases. 
 
CINQUÈ .- Ordenar la publicació de la present resolució de convocatòria de 
subvencions al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sabadell, amb els efectes de 
notificació als interessats previst a l’article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de Règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la qual es podrà 



consultar a la Pàgina Web de la Corporació, tal i com estableix l’article 8 de les Bases 
reguladores. 
 
SISÈ.- Requerir als beneficis per tal que acceptin la subvenció concedida en el termini 
d’un mes, a comptar des de la notificació formal de la resolució. 
 
SETÈ.- Facultar al tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones i Convivència 
per tal que subscrigui tots els documents necessaris per a l’efectivitat dels anteriors 
acords. 
 
VUITÈ.-  Traslladar aquests acords als departaments corresponents als efectes oportuns.  
 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en 
votació ordinària. 



 
 
18.-Aprovar l'aportació municipal en execució del conveni amb la Fundació de 
l'Esport Sabadellenc i el Centre d'Esports Sabadell. 
 
ATÈS que la Fundació Privada de l’Esport Sabadellenc és un entitat sense afany de 
lucre, legalment constituïda i inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de 
Catalunya amb el núm. 1.638 i que té com a objectiu promoure tota classe d’activitats 
esportives amb finalitat lúdica, formativa o social, donant suport a les activitats que es 
desenvolupin a Sabadell, a les entitats esportives d’aquesta ciutat i als seus esportistes. 
 
ATES que la Fundació Privada de l’Esport Sabadellenc té com a objectiu promoure tota 
classe d’activitats esportives amb finalitat lúdica, formativa o social amb el seu 
patrocini donant suport a les activitats que es desenvolupin a Sabadell, a les entitats 
esportives d’aquesta ciutat i als seus esportistes. 
 
ATÈS que l’Ajuntament de Sabadell és membre fundador, juntament amb d’altres, 
d’aquesta fundació i té representació en el seu Patronat, a través de l’Alcalde-President, 
o persona en qui delegui, de conformitat amb l’acord del Ple Municipal en sessió del 27 
de juny de 2001 renovat per acord del mateix òrgan de 27 de setembre de 2006. 
 
ATES que el Ple Municipal en sessió de 27 de setembre de 2006, va aprovar la 
renovació de l’Ajuntament de Sabadell en el càrrec de patró en el Patronat de la 
Fundació Privada de l’Esport. 
 
ATÈS que l’Ajuntament de Sabadell té com un dels objectius principals el 
desenvolupament d’actuacions per al foment i promoció d’activitats esportives i 
d’ocupació del temps lliure. 
 
ATES que el Ple municipal en sessió de 28 d’abril de 2008 aprova la formalització d’un 
conveni amb la Fundació de l’Esport i el Centre d’Esports Sabadell, per tal de 
col·laborar amb l’acompliment del projecte esportiu del Centre d’Esports Sabadell. 
 
ATES que l’esmentat conveni preveu la realització per a la temporada 10-11 d’una 
aportació finalista per import de 180.000€ a la Fundació de l’esport Sabadellenc. 
 
VIST que l’informe tècnic proposa que ja que l’aportació és per una temporada que 
comprèn l’activitat a realitzar durant els anys 2010 i 2011 es proposa fer una primera 
aportació a compte l’any 2010 per import de 104.500€. 
 
VIST  l’informe emès per la Intervenció Municipal en el sentit d’existir crèdit suficient 
en el pressupost municipal vigent, segons proposta de despesa ADO 920100017216 
(ref. 22010024485) per import de 104.500€ de la partida pressupostària 401/3411B 
48200 “Transferències corrents institucions sense ànim de lucre”. 
 
VISTA  la competència de la Junta de Govern Local per delegació del Ple municipal en 
sessió de 28/04/08. 
 
 
 



 
Per la qual cosa, l’Àrea de Serveis a les Persones i Convivència, a petició de la 
Regidoria d’Esports, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents: 
 
A C O R D S 
 
PRIMER .- Aprovar l’aportació municipal de 104.500€ a la Fundació Privada de 
l’Esport Sabadellenc, NIF G-62708664, a compte del compliment del conveni amb la 
Fundació de l’Esport i el Centre d’Esports Sabadell, per tal de col·laborar amb 
l’acompliment del projecte esportiu del Centre d’Esports Sabadell, i imputar 
l’esmentada despesa a la partida 401/3411B 48200 “Transferències corrents institucions 
sense ànim de lucre” del pressupost municipal vigent, proposta de despesa ADO 
920100017216 (ref. 22010024485) per import de 104.500€. 
 
SEGON.- Determinar que el pagament de l’import aprovat anteriorment i que aquest es 
faci efectiu tant aviat com ho permeti la disponibilitat de la Tresoreria Municipal. 
 
TERCER.- Determinar que la Fundació de l’Esport Sabadellenc haurà de presentar els 
Estats Comptables al tancament de l'exercici. 
 
QUART.- Traslladar els presents acords als interessats amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en 
votació ordinària. 



 
 
Educació 
 
19.-Resoldre l'atorgament de les subvencions en matèria d'activitats per a 
l'educació en el lleure infantil, així com dels programes d'activitats vinculats a la 
celebració del 25è, 50è oó 75è aniversari i successius dels esplais i entitats de lleure, 
convocatòria del curs 2010-2011. 
  
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de 13 de març de  2009, va aprovar les 
bases reguladores específiques de les diverses subvencions que atorga el Servei 
d’Educació, i entre les cinc modalitats establertes a les esmentades bases la 
corresponent a les subvencions en matèria d’activitats per a l’educació en el lleure 
infantil, realitzades per esplais i entitats de lleure de Sabadell, les quals han estat 
modificades per acord de la Junta de Govern Local de 17 de juliol de 2009 i pel Ple de 9 
de desembre de 2009. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de 26 de febrer de 2010, va aprovar la 
convocatòria pública de les subvencions en matèria d’activitats per a l’educació en el 
lleure infantil, així com dels programes d’activitats vinculats a la celebració del 25è, 50è 
ó 75è aniversari i successius dels esplais i entitats de lleure, per al curs 2010-2011, amb 
un termini de presentació de sol·licituds de subvenció de l’1 al 30 de setembre de 2010, 
ambdós inclosos. 
 
Atès que per fer front a les despeses de l’esmentada convocatòria de subvencions es va 
aprovar una autorització de despesa per un import total de 48.650,00 euros, amb càrrec 
a la partida 406-3242A-48201 del pressupost vigent del Servei d’Educació. D’aquesta 
quantitat 44.650,00 euros es destinen als esplais i entitats de lleure que organitzen 
activitats de forma continuada durant el curs escolar i 4.000,00 euros a les entitats de 
lleure que tenen el reconeixement de federacions d’esplais. 
 
Atès que en data 29 de novembre de 2010 s’ha reunit la Comissió Qualificadora, 
prevista a la clàusula setena de les bases reguladores específiques per a l’atorgament de 
subvencions en matèria d’activitats per a l’educació en el lleure infantil, així com dels 
programes d’activitats vinculats a la celebració del 25è, 50è ó 75è aniversari i 
successius dels esplais i  entitats de lleure, per analitzar i deliberar sobre les sol·licituds 
de subvenció presentades per les entitats dins del termini atorgat a l’efecte, segons acta 
que s’adjunta. 
 
Atès que la Comissió Qualificadora ha analitzat i valorat la documentació i els projectes 
de les 22 sol·licituds de subvenció presentades per les entitats, i constata que totes les 
propostes compleixen les condicions per accedir a les subvencions esmentades. 
 
Atès que segons l’acta d’avaluació, que s’adjunta, la Comissió Qualificadora ha valorat 
les sol·licituds de subvenció que compleixen els requisits exigits segons la convocatòria 
per al curs 2010-2011 i les Bases reguladores específiques per a l’atorgament de 
subvencions en matèria d’activitats per a l’educació en el lleure infantil, així com dels 
programes d’activitats vinculats a la celebració del 25è, 50è ó 75è aniversari i 
successius dels esplais i entitats de lleure, d’acord amb els criteris de valoració 
establerts a la clàusula vuitena de les Bases esmentades, establint per a cada sol·licitud 



de subvenció la graduació de puntuació assolida.  
 
Vista l’acta de la Comissió Qualificadora, que s’adjunta, en la qual es proposa 
l’atorgament de les subvencions a les entitats i pels imports que s’indiquen, un cop 
aplicats els criteris establerts en les bases reguladores corresponents, les quals sumen un 
total de 48.500,00 euros. 
 
Vist l’informe tècnic de 3 de desembre de 2010, que proposa el deslliurament de 
l’import restant de l’autorització de despesa aprovada. 
 
Vistes les Bases reguladores específiques de les diverses subvencions que atorga el 
Servei d’Educació,  i  en concret la modalitat corresponent a les subvencions en matèria 
d’activitats per a l’educació en el lleure infantil, així com dels programes d’activitats 
vinculats a la celebració del 25è, 50è ó 75è aniversari i successius dels esplais i entitats 
de lleure, per al curs 2010-2011, aprovades per la Junta de Govern Local de 13 de març 
de 2009 i modificades per acord del Ple de 9 de desembre de 2009, l’Ordenança General 
de  Subvencions de l’Ajuntament de Sabadell, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de subvencions, així com la restant normativa d’aplicació.  
 
Vist el Decret d’Alcaldia 6.725, de 27 de juny de 2007, que delega a la Junta de Govern 
Local determinades atribucions entre les quals la relativa a l’assumpte objecte d’aquest 
dictamen. 
 
Per la qual cosa l’Àrea de Serveis a les Persones i Convivència, a petició de la 
Regidoria d’Educació proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
 
ACORDS 
 
 
PRIMER.-  Atorgar les subvencions en matèria d’activitats per a l’educació en el lleure 
infantil, realitzades per esplais i entitats, convocatòria del curs 2010-2011, a les entitats  
següents i pels imports individuals que en cada cas s’indiquen, d’acord amb els criteris 
de valoració establerts a l’apartat 8è. de les Bases reguladores específiques aprovades 
per la Junta de Govern Local de data 13 de març de 2009 i modificades per la Junta de 
Govern Local de 17 de juliol de 2009, i pel Ple de 9 de desembre de 2009, de 
conformitat amb l’acta de la Comissió Qualificadora de data  29 de novembre de 2010: 
 

ESPLAIS I ENTITATS DE LLEURE 
NIF Import  

sol.licitat 
Puntuació 
obtinguda 

Import  
concedit 

PARROQUIA DEL SAGRAT COR (Esplai Rialla) R5800173F 850,00 € 37 850,00 € 

ASSOCIACIO JUVENIL TRIQUI G60852399 11.200,00 € 39 1.970,00 € 

GRUP D'ESPLAI L'ESPARVER G60894870 2.000,00 € 33 1.667,00 € 

CASAL DE JOVES L’ARREL (Esplai la Teranyina) G60383163 2.070,00 € 42 2.070,00 € 

LA MASIA DE SABADELL GRUP D'ESPLAI G63344691 3.200,00 € 48 2.424,00 € 
PLATAFORMA DE JOVES DEL SECTOR SUD (Esplai 
Trastuc) G63813216 930,00 € 41 930,00 € 

FUNDACIÓ PRIVADA IDEA (Gell Pandora) G62670187 51.365,00 € 68 3.434,00 € 

LUDOTECA MARGARIDA BEDOS G60301579 9.000,00 € 55 2.778,00 € 

ASSOCIACIO JUVENIL ESQUITX DE SABADELL G60912029 40.000,00 € 61 3.081,00 € 

PARRÒQUIA DE SANT VICENÇ (Esplai la Branca) R0800649F 2.50000 € 48 2.424,00 € 



ASSOCIACIÓ GRUP D'ESPLAI XIVARRI G60332517 4.000,00 € 46 2.323,00 € 

CLUB FALCONS SABADELL G58337395 700,00 € 30 700,00 € 

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA CAN DEU G59443135 9.728,24 € 63 3.182,00 € 

GRUP ESPLAI LA BALDUFA CAN PUIGGENER G60286077 3.275,00 € 55 2.778,00€ 

GRUP D'ESPLAI LA LLAR DEL VENT G58078957 4.600,00 € 56 2.828,00 € 

ESCOLA PIA DE SABADELL (Esplai Can Colapi) R0800595A 3.000,00 € 39 1.970,00 € 

AGRUPAMENT ESCOLTA SANT JORDI (Esplai Xaloc) G58173063 6.125,00 € 46 2.323,00 € 

PARRÒQUIA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ (Esplai la Trepa) R0800473A 2.000,00 € 42 2.000,00 € 
PARROQUIA MARE DE DEU DE GRACIA (Esplai de 
Gràcia) R0800434C 2.500,00 € 35 1.768,00 € 
UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL (Esplai la 
Ganyota) G58066598 1.000,00 € 33 1.000,00 € 

    42.500,00 € 

 
 
SEGON.- Atorgar les subvencions corresponents en matèria d’activitats per a 
l’educació en el lleure infantil, convocatòria del curs 2010-2011, a les federacions 
d’esplais que a continuació s’indiquen, pels imports individuals que en cada cas 
s’esmenten, d’acord amb els criteris de valoració establerts a l’apartat 8è. i de 
conformitat amb l’acta de la Comissió Qualificadora de data  29 de novembre de 2010: 
 

FEDERACIONS D’ESPLAIS  
 
NIF 

Import  
sol.licitat Puntuació obtinguda 

Import 
concedit 

MOVIMENT D’ESPLAI DEL VALLÈS G61203980 3.600 € 70 2.523,00 € 

FUNDACIÓ PERE TARRÈS R5800395E 1.500 € 41 1.477,00 € 

    4.000,00 € 

 
 
TERCER.-  Atorgar al Grup d’Esplai l’Esparver, amb NIF G60894870  i a la Parròquia 
Mare de Déu de Gràcia (Esplai de Gràcia), amb NIF R0800434C,  una subvenció per 
import de 1.000€ a cadascun d’ells, corresponent  al programa d’activitats vinculat a la 
celebració del 25è aniversari de l’entitat, de conformitat amb l’establert a l’art. 10 de les 
bases reguladores específiques i de conformitat amb l’acta de la Comissió Qualificadora 
de data  29 de novembre de 2010. 
 
 
QUART .- El pagament de les esmentades subvencions es farà efectiu un cop s’hagin 
realitzat els projectes o activitats, segons estableix la clàusula onzena de les bases 
reguladores específiques, prèvia justificació  per part del beneficiari de la realització de 
les activitats. 
 
Per a l’efectivitat de la subvenció caldrà que el beneficiari l’accepti expressament en el 
termini d’un mes des de la publicació de la resolució, de conformitat amb l’article 9.2 
de les bases reguladores específiques.  
 
La forma i termini de l’esmentada justificació de les quantitats rebudes serà tal i com 
estableix la clàusula dotzena de les bases reguladores específiques per a l’atorgament de 
subvencions en matèria d’activitats per a l’educació en el lleure infantil, realitzades per 
esplais i entitats de lleure de Sabadell. 
 
 



CINQUÈ.- Aprovar la relació comptable núm. R/2010/1651, per import total de 
48.500,00  euros, amb càrrec a la partida 406-3242A-48201 del pressupost de l’any 
vigent, segons informe d’Intervenció. 
 
 
SISÈ.-  Deslliurar la quantitat sobrant per import de 150,00 euros i revertir a la partida 
406-3242A-48201, amb núm. d’operació 920100017233 i referència 22010000434, 
segons informe d’Intervenció. 
 
 
SETÈ.- Ordenar la publicació de la present resolució de convocatòria de subvencions al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sabadell, amb els efectes de notificació als 
interessats previst a l’article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de Règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, la qual es podrà 
consultar a la Pàgina Web de la Corporació, tal i com estableix l’apartat 7è de les Bases 
reguladores, així com publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona les 
subvencions concedides per import superior a 3.000 euros.  
 
 
VUITÈ.-  Facultar el regidor d’Educació per tal que subscrigui tots els documents 
necessaris per a l’efectivitat dels anteriors acords. 
 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en 
votació ordinària. 



 
20.-Aprovar modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 16 de juliol de 
2010 i regularitzar l'import de les subvencions atorgades a diverses entitats en 
concepte de casals d'estiu any 2010. 
  
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de 13 de març de 2009, va aprovar les 
bases reguladores específiques de les diverses subvencions que atorga el Servei 
d’Educació, entre les quals es troba la modalitat corresponent a les subvencions per a 
l’organització dels casals d’estiu per a l’any 2010, les quals han estat modificades per 
acord del Ple de 9 de desembre de 2009. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de 16 de juliol de 2010 va resoldre 
l’esmentada convocatòria i va atorgar subvencions a diverses entitats de la ciutat, en 
concepte d’organització i realització de casals d’estiu.   
 
Atès que l’apartat vuitè de les bases reguladores específiques estableix els criteris de 
valoració de les subvencions, un dels quals és la previsió del nombre de places ofertades 
al casal, amb una puntuació fixada de fins a 50 punts. 
 
Atès que l’article 11è de les bases reguladores específiques estableix, en el punt 5è, que 
si un cop justificada la subvenció atorgada el nombre de places del casal no ocupades 
supera en  un 25% el nombre de places ofertades, l’Ajuntament de Sabadell 
regularitzarà a la baixa l’import de la subvenció concedida. Tanmateix, si el nombre real 
d’infants participants al casal és inferior a 15, es revocarà la subvenció atorgada.  
 
Atès que l’article 2n de les bases reguladores específiques estableix, en el punt 2, que 
una de les condicions que han de complir les activitats per poder tenir dret a la 
subvenció és que el nombre d’infants participants en els casals serà com a mínim de 15. 
 
Vist l’article 13è de les bases reguladores específiques esmentades, segons el qual les 
subvencions poden ser anul·lades o revocades per les causes previstes a la Llei 38/2003, 
General de subvencions, i l’Ajuntament podrà revisar la resolució d’atorgament de la 
subvenció quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la 
concessió de la subvenció, així com l’article 22-c) de l’Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament de Sabadell. 
 
Vista l’acta de la Comissió Qualificadora, de data 1 de desembre de 2010, que 
s’adjunta, de regularització de subvencions atorgades, segons la qual un cop les entitats 
beneficiàries han justificat la subvenció de la documentació aportada s’ha comprovat 
que en tres casos el número de places ocupades excedeix en un 25% del número de 
places ofertades, per la qual cosa s’ha revisat la puntuació per valorar si amb les noves 
dades de participants al casal es modifica la puntuació assignada en la proposta 
d’atorgament de la subvenció i en  un cas l’entitat ha justificat només la participació de 
6 infants, per la qual cosa no té dret a la subvenció que se li havia atorgat.  
 
Vist que, segons l’esmentada acta, de la documentació aportada per les entitats Grup 
d’Esplai la Llar del Vent, Grup d’Esplai Esparver, Parròquia del Sagrat Cor (Esplai la 
Rialla), el nombre de places del casal no ocupades és superior al 25% en relació a les 
places previstes, i que a la vista de les noves dades la puntuació assignada varia 
ostensiblement, segons consta al quadre següent: 



 

ESPLAIS I ENTITATS DE 
LLEURE 

Núm. 
participants 
previstos 

Puntuació obtinguda 
Criteri 2 
(màxim 50 punts) 

Núm.  
participants 
justificats 

Puntuació final 
Criteri 2 
(màxim 50 punts) 

 
GRUP D’ESPLAI LA LLAR 
DEL VENT 

 
140 

 
20 

 
66 

 
15 

GRUP D’ESPLAI 
L’ESPARVER 

 
40 

 
10 

 
24 

 
5 

PARRÒQUIA DEL SAGRAT 
COR (Esplai La Rialla) 

 
 
40 

 
 
10 

 
 
22 

 
 
5 

 
 
Vista l’acta de la comissió qualificadora, que s’adjunta, en la qual es proposa 
regularitzar a la baixa l’import de la subvenció atorgada per la Junta de Govern Local de 
16 de juliol de 2010, als esplais i entitats de lleure que es detallen a la part dispositiva 
del present dictamen, un cop ponderat el criteri dels participants en el casal amb les 
dades reals de les places ocupades i revocar la subvenció atorgada a l’Associació Grup 
d’Esplai Xivarri, atès que ha justificat únicament la participació de 6 infants.  
 
Vist l’informe tècnic de 2 de desembre de 2010 que proposa deslliurar i revertir a la 
partida pressupostària 406-3242A-48201 (Activitats socioeducatives) les quantitats 
sobrants, segons informes del Servei d’Intervenció.  
 
Vistes les Bases reguladores específiques de les diverses subvencions que atorga el 
Servei d’Educació i  de la modalitat corresponent a les subvencions per a l’organització 
de casals d’estiu, aprovades per la Junta de Govern Local de 13 de març de 2009, les 
quals han estat modificades per acord del Ple de 9 de desembre de 2009 i de 
l’Ordenança General de  Subvencions de l’Ajuntament de Sabadell, la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de subvencions, així com la restant normativa d’aplicació.  
 
Vist el Decret d’Alcaldia 6.725, de 27 de juny de 2007, que delega a la Junta de Govern 
Local determinades atribucions entre les quals la relativa a l’assumpte objecte d’aquest 
dictamen. 
 
Per la qual cosa l’Àrea de Serveis a les Persones i Convivència, a petició de la 
Regidoria d’Educació, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Modificar parcialment l’acord primer adoptat per la Junta de Govern Local 
de 16 de juliol de 2010, i regularitzar a la baixa l’import de les subvencions atorgades a 
les entitats següents i pels imports individuals que en cada cas s’indiquen, així com fixar 
un nou import de subvenció, vist que un cop justificada la subvenció s’ha comprovat 
que el número de participants reals en els casals d’estiu respectius supera en més del 
25% del nombre de places ofertades, i que a la vista de les noves dades la puntuació 
assignada, en funció de la qual es va atorgar l’import corresponent, varia 
ostensiblement, d’acord amb l’article 11.5 de les bases reguladores específiques i de 
conformitat amb l’acta de la Comissió Qualificadora d’1 de desembre de 2010: 
 



 

ESPLAIS I ENTITATS DE LLEURE NIF 
IMPORT 
CONCEDIT 

REGULARITZA
CIÓ IMPORT 

GRUP D’ESPLAI LA LLAR DEL VENT G58078957 1.480,50 € 1.323 € 

GRUP D’ESPLAI L’ESPARVER G60894870 1.071 € 913,50 € 

PARRÒQUIA DEL SAGRAT COR (Esplai La Rialla) R5800173F 945 € 787,50 € 

 
 
SEGON.- Revocar la subvenció atorgada a l’Associació Grup d’Esplai Xivarri, amb 
CIF G60332517, per un import de 700,00 euros, atès que ha justificat únicament la 
participació de 6 infants, d’acord amb l’article 13, en relació a l’article  11.5 de les 
bases reguladores específiques, i de conformitat amb l’acta de la Comissió 
Qualificadora d’1 de desembre de 2010. 
 
 
TERCER.-  Aprovar les propostes d’anul·lació de disposició de despesa que a 
continuació es detallen, així com deslliurar les quantitats que s’esmenten i revertir els 
imports a l’aplicació pressupostària 406-3242A-48201 (Activitats socioeducatives), 
segons informe favorable del Servei d’Intervenció: 
 
 
ESPLAIS I ENTITATS DE LLEURE NÚM. OPERACIÓ REFERÈNCIA IMPORT 

GRUP D’ESPLAI LA LLAR DEL VENT 920100017153 22010000435 157,50 € 

GRUP D’ESPLAI L’ESPARVER 920100017154 22010000435 157,50 € 
PARRÒQUIA DEL SAGRAT COR 
(Esplai La Rialla) 

920100017155 2201000435 157,50 € 

GRUP D’ESPLAI XIVARRI 920100017157 2201000435 700,00 € 

 
 
QUART.-  Notificar el contingut dels precedents acords als interessats, amb indicació 
dels recursos que procedeixin.  
 
 
CINQUÈ.- Facultar el regidor d’Educació per tal que subscrigui tots els documents 
necessaris per a l’efectivitat dels anteriors acords. 
 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en 
votació ordinària. 



 
21.-Aprovar modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 18 de desembre 
de 2009, i regularitzar l'import de les subvencions atorgades a diverses entitats en 
matèria d'activitats per a l'educació en el lleure infantil, per al curs 2009-2010. 
  
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 13 de març de  2009, va aprovar 
les bases reguladores específiques de les diverses subvencions que atorga el Servei 
d’Educació, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 67, i entre 
les cinc modalitats establertes a les esmentades bases la corresponent a les subvencions 
en matèria d’activitats per a l’educació en el lleure infantil, realitzades per esplais i 
entitats de lleure de Sabadell. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de juliol de 2009, va aprovar la 
modificació de les bases reguladores específiques de la modalitat de subvencions en 
matèria d’activitats per a l’educació en el lleure infantil, realitzades per esplais i entitats 
de lleure de Sabadell, així com la convocatòria pública, per al curs 2009-2010,  amb un 
termini de presentació de sol·licituds de subvenció de l’1 al 30 de setembre de 2009. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de desembre de 2009, va 
aprovar la resolució de  l’esmentada convocatòria, i que dins dels beneficiaris de la 
subvenció hi consten les entitats següents: 
 
ENTITAT NIF IMPORT 

ATORGAT 
Associació de veïns Arraona-Merinals-Can 
Gambús (Esplai Spiralais) 

G58351040 915,00 € 

Centre Parroquial Sagrat Cor ((Esplai La Rialla) R5800173F 700,00 € 

 
 
Vist l’article 13è de les bases regulades específiques de la modalitat de subvencions en 
matèria d’activitats per l’educació en el lleure infant, que estableix que l’Ajuntament 
podrà revisar la resolució d’atorgament de la subvenció quan es produeixi una alteració 
en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció, i quan el beneficiari 
no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import de les despeses subvencionades.  
 
Vist l’article 10è de les bases esmentades, segons el qual l’Ajuntament podrà finançar 
com a màxim el 80% del pressupost total del projecte presentat.  
 
Vist l’article 22, a) i c) de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de 
Sabadell, publicada al BOPB núm. 10, de data 12 de gener de 2009, que estableix que la 
resolució d’atorgament d’una subvenció pot ser revisada per l’Ajuntament un cop 
transcorregut el termini d’audiència de 10 dies concedit al beneficiari, en relació amb 
l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Atès que l’Associació de veïns Arraona-Merinals-Can Gambús (Esplai Spiralais) ha 
presentat la justificació econòmica de la subvenció rebuda, en la qual consta una relació 
de despeses de l’activitat per import de 811,69 €, inferior tant a la subvenció concedida 



com al pressupost en base al qual es va fer l’atorgament; i que el Centre Parroquial 
Sagrat Cor (Esplai La Rialla) no ha presentat la justificació de la subvenció. 
Atès que de conformitat amb l’article 22 de l’Ordenança General de Subvencions en 
data 1 de desembre de 2010 s’ha concedit a l’Associació de veïns Arraona-Merinals-
Can Gambús (Esplai Spiralais) un termini de 10 dies hàbils en concepte de tràmit 
d’audiència, perquè al·legui i/o presenti els documents i/o justificacions que tingui per 
convenient, i que en aquest termini l’entitat no ha presentat cap al·legació ni ha formulat 
cap oposició a la regularització 
 
Atès que en relació a la falta de justificació per part del Centre Parroquial Sagrat Cor 
(Esplai La Rialla) es considera que es pot prescindir del tràmit d’audiència, vist que 
l’entitat ha manifestat per correu electrònic que renuncia a la subvenció atorgada per al 
curs 2009-2010. 
 
Atès que en data 16 de desembre de 2010 s’ha reunit la Comissió Qualificadora, 
prevista a la clàusula setena de les bases esmentades, per regularitzar les subvencions 
atorgades a les entitats esmentades a la vista de les dades aportades després de finalitzat 
el termini de justificació, segons acta que s’adjunta. 
 
Vista l’acta de la Comissió Qualificadora, en la qual es proposa regularitzar l’import de 
la subvenció concedida a l’Associació de veïns Arraona-Merinals (Esplai Spiralais), i 
minorar l’import fins al 80% del pressupost presentat conjuntament amb la justificació 
econòmica de la subvenció, essent el nou import de la subvenció de 649,35 €,  així com 
revocar la subvenció atorgada al Centre Parroquial Sagrat Cor (Esplai La Rialla), per 
falta de justificació de la mateixa, d’acord amb els articles 10 i 13 de les bases 
reguladores específiques. 
 
Vistes les Bases reguladores específiques de les diverses subvencions que atorga el 
Servei d’Educació,  i  en concret la modalitat corresponent a les subvencions en matèria 
d’activitats per a l’educació en el lleure infantil, realitzades per esplais i entitats de 
lleure de Sabadell, aprovades per la Junta de Govern Local de 13 de març de 2009 i 
modificades per la Junta de Govern Local de 17 de juliol de 2009, l’Ordenança General 
de  Subvencions de l’Ajuntament de Sabadell, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de subvencions, l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com 
la restant normativa d’aplicació.  
 
Vist el Decret d’Alcaldia 6.725, de 27 de juny de 2007, que delega a la Junta de Govern 
Local determinades atribucions entre les quals la relativa a l’assumpte objecte d’aquest 
dictamen. 
 
Per la qual cosa l’Àrea de Serveis a les Persones i Convivència, a petició de la 
Regidoria de Convivència proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Modificar parcialment l’acord primer adoptat per la Junta de Govern Local 
de 18 de desembre de 2009, i regularitzar l’import de la subvenció atorgada per la Junta 
de Govern Local de 18 de desembre de 2009 a l’Associació de Veïns Arraona-Merinals-



Can Gambús (Esplai Spiralais), d’acord amb el que especifiquen als articles 10 i 13 de 
les bases reguladores específiques per a l’atorgament de subvencions en matèria 
d’activitats per a l’educació en el lleure infantil, de conformitat amb la proposta de 
resolució de la Comissió Qualificadora de data 16 de desembre de 2010, segons el 
següent detall : 
 
 

ENTITAT NIF 
IMPORT  
CONCEDIT 

REGULARITZACIÓ  
IMPORT 

ASSOCIACIÓ DE VEINS ARRAONA-
MERINALS-CAN GAMBÚS 
(Esplai Spiralais) G58351040 915 € 

 
 
649,35 € 

 
 
SEGON.- Revocar la subvenció atorgada a l’entitat Centre Parroquial del Sagrat Cor 
(Esplai La Rialla), per import de 700 €, d’acord amb el que especifica l’article 13 de les 
bases reguladores, vist que l’entitat no ha presentat la justificació econòmica i ha 
manifestat per escrit que renuncia a la subvenció.  
  
TERCER.- Notificar el contingut dels precedents acords als interessats, amb indicació 
dels recursos que procedeixen. 
 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en 
votació ordinària. 



 
5.-ÀREA D'URBANISME    
 
Llicències 
 
22.-Concedir llicències d'obres majors. 
 
Atès els escrits i documentació acompanyada presentats per les persones que s’indiquen, 
en els que es sol·licita llicència per executar obres segons els projectes aportats. 
 
Vist que s’ha seguit el tràmit reglamentari i han estat emesos els preceptius informes 
favorables. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 6725/2007, de 27 de juny de 2007, que delega a la Junta de 
Govern Local determinades atribucions entre les que la relativa a l’assumpte objecte 
d’aquest dictamen. 
 
Per la qual cosa l’Àrea d’urbanisme, a petició del Tinent d’Alcalde proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció del següent 
 
 
A C O R D 
 
Autoritzar, salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers, amb subjecció al 
projecte presentat i al que estableix la legislació urbanística aplicable, en especial les 
Normes Urbanístiques del Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell, l’Ordenança 
Municipal Reguladora de l’edificació i l’Ordenança de tramitació dels expedients 
urbanístics i d’activitats,  així com a les condicions de les llicències, l’execució de les 
obres que a continuació s’indiquen: 
 
RELACIÓ DE LLICÈNCIES: 
 
EXPEDIENT   : 2010LLMJ00056 
NOM    : XXXXXXXXXXXXXX 
TIPUS  : Legalització de Divisió d'un local en dos (local comercial i 
aparcament vinculat a l'habitatge de planta primera) 
EMPLAÇAMENT  : c. del Congost,  1 
TIPOLOGIA   : Edifici habitatge plurifamiliar  Entre mitgeres / Existent 
USOS   :   
PRESSUPOST :  2.145,46 € 
CONDICIONS  
- Per retirar la llicència cal acreditar el pagament de l'impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres (ordenança Fiscal núm. 2.4) 
- La present llicència consisteix en la legalització de les entitats existents a l'actualitat, 
consistents en: 
* Un local comercial en planta baixa de 59,76 m2. 
* Un habitatge en planta pis amb un aparcament vinculat al mateix, situat en planta 
baixa de 179,84 m2 en total. 
 
- Previ a la retirada de la llicència caldrà aportar: 



* El  full  d'estadística d'edificació i habitatge (original). 
 
- Amb la comunicació de l'inici de les obres s'haurà d'aportar: 
* Acreditar l'empresa autoritzada per a la gestió de residus on es tractarà la runa, 
mitjançant el corresponent contracte d'acceptació de residus de la construcció (original o 
fotocòpia compulsada) 
* El full de nomenament del contractista de les obres. 
 
- S'haurà de protegir la zona dels vianants durant l'execució de les obres. 
- Durant l'execució de les obres s'haurà de mantenir, en tot moment, un pas lliure mínim 
de 90 cm de vorera per als vianants. 
- Es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar qualsevol perill. En cas de 
proximitat a una línia elèctrica es comunicarà a la(es) companyia(es) de serveis. 
- S'ha de respectar la zona de protecció deguda als conductors de les línies elèctriques (3 
m de separació en alçada i 1 m en amplada, entre les línies no protegides i qualsevol 
punt accessible de la façana. En cas contrari, i per tal de resoldre-ho, caldrà posar-se en 
contacte amb la companyia subministradora. 
- L'amplada lliure de pas en la porta d'accés a garatge no serà inferior a 2,70 m. 
- Abans de la instal·lació de la bastida o de la tanca provisional el sol·licitant haurà de 
comunicar-ho a la Policia Municipal (Gestió d'Ocupació de Via Pública), atenent les 
instruccions complementàries que se li donin referents a mesures i seguretat i 
senyalització. 
- D'acord amb l'art. 88 de l'Ordenança de tramitació dels expedients urbanístics i 
d'activitats, atès que la reforma suposa un augment del nombre  o superfícies útils de les 
entitats resultants, caldrà obtenir la llicència de primera ocupació per a la utilització de 
l'edifici. Aquest s'haurà de sol·licitar en el termini d'un mes a comptar de l'acabament de 
les obres. 
 
 
EXPEDIENT   : 2010LLMJ00089 
NOM    : COMUNIDAD CLARETIANA EN C  LAURIA 5 
CLARETIANOS MI  
TIPUS  : Canvi d'ús 
EMPLAÇAMENT  : c. de les Valls,  37 
TIPOLOGIA   :   Entre mitgeres / Existent 
USOS   :  2 habitatges 
PRESSUPOST :  41.027,00 € 
CONDICIONS  
- Per retirar la llicència cal acreditar el pagament de l'impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres (ordenança Fiscal núm. 2.4) 
- Amb la comunicació de l'inici de les obres s'haurà d'aportar: 
* El nomenament de l'arquitecte visat pel col·legi oficial. 
* El nomenament de l'arquitecte tècnic visat pel col·legi oficial. 
* El full resum del Programa de Control de Qualitat visat pel col·legi oficial. 
* El nomenament de contractista. 
* Un exemplar del projecte d'execució visat pel respectiu col·legi professional. 
* L'estudi de seguretat i salut visat pel col·legi oficial. 
* Acreditar l'empresa autoritzada per a la gestió de residus on es tractarà la runa, 
mitjançant el corresponent contracte d'acceptació de residus de la construcció (original o 
fotocòpia compulsada) 



- Per obtenir la llicència d'ús i ocupació, caldrà aportar: 
* Fotocòpia del certificat o butlletí d’instal·lació acreditatiu que la instal·lació de 
telecomunicacions s'ajusta al projecte tècnic, en la que consti la seva presentació a la 
Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació. 
* La Fitxa tècnica d’instal·lació solar tèrmica degudament complimentada amb les 
característiques de la instal·lació executada i un certificat de compliment d'aquesta fitxa 
presentada. També caldrà aportar un contracte de manteniment degudament 
complimentat. 
- L'edifici disposarà d'ascensor amb cabina practicable (dimensions mínimes d'1,20 m 
en el seu sentit d'accés, 0,90 m en el perpendicular i 1,20 m2 de superfície). 
- Es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar qualsevol perill. En cas de 
proximitat a una línia elèctrica es comunicarà a la(es) companyia(es) de serveis. 
- S'haurà de protegir la zona dels vianants durant l'execució de les obres. 
- Durant l'execució de les obres s'haurà de mantenir, en tot moment, un pas lliure mínim 
de 90 cm de vorera per als vianants. 
 
 
EXPEDIENT   : 2010LLMJ00107 
NOM    : PARROQUIA PURISSIMA CONCEPCIO  
TIPUS  : Construcció d'ascensor 
EMPLAÇAMENT  : c. de Capmany,  36 
TIPOLOGIA   :   Entre mitgeres / Existent 
USOS   :   
PRESSUPOST :  74.013,14 € 
CONDICIONS  
- Per retirar la llicència cal acreditar el pagament de l'impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres (ordenança Fiscal núm. 2.4) 
- Amb la comunicació de l'inici de les obres s'haurà d'aportar: 
 
*El nomenament de contractista. 
*Acreditar l'empresa autoritzada per a la gestió de residus on es tractarà la runa, 
mitjançant el corresponent contracte d'acceptació de residus de la construcció (original o 
fotocòpia compulsada). 
 
Condicions annexes de la llicència : 
 
- Durant l'execució de les obres s'haurà de realitzar un seguiment i documentació 
arqueològica, d'acord amb les indicacions establertes al projecte de intervenció 
arqueològica preventiva presentat, annex al projecte d'obres. 
- Es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar qualsevol perill. En cas de 
proximitat a una línia elèctrica es comunicarà a la(es) companyia(es) de serveis. 
- Durant l'execució de les obres s'haurà de mantenir, en tot moment, un pas lliure mínim 
de 90 cm de vorera per als vianants. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
EXPEDIENT   : 2010LLMJ00116 
NOM    : CDAD PROP DEL C  GUSTAVO ADOLFO BECQUER 31  
TIPUS  : Construcció d'ascensor 
EMPLAÇAMENT  : c. de Gustavo Adolfo Bécquer,  31 
TIPOLOGIA   : Edifici habitatge plurifamiliar  Entre mitgeres / Existent 
USOS   :   
PRESSUPOST :  106.895,92 € 
CONDICIONS  
- Per retirar la llicència cal acreditar el pagament de l'impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres (ordenança Fiscal núm. 2.4) 
- Previ a la retirada de la llicència caldrà: 
· Aportar el nomenament o el contracte de tractament de residus especials (fibrociment) 
mitjançant una entitat gestora de residus homologada per la Generalitat de Catalunya.  
 
- Caldrà comunicar l'inici de les obres . 
- Caldrà presentar el certificat acreditatiu de la correcta gestió dels residus en el termini 
màxim de 30 dies a comptar des del seu lliurament pel gestor 
- Caldrà retirar els aparells d'aire condicionat situats a la façana. 
- El nou conducte d'extracció de fums de les cuines haurà de complir el que determina 
l'apartat 3.1 del DB HS3 
- L'armari de la maquinària de l'ascensor serà del tipus EI-90 d'acord amb el CTE DB 
SI. 
- S'haurà de protegir la zona dels vianants durant l'execució de les obres. 
- Durant l'execució de les obres s'haurà de mantenir, en tot moment, un pas lliure mínim 
de 90 cm de vorera per als vianants. 
- Es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar qualsevol perill. En cas de 
proximitat a una línia elèctrica es comunicarà a la(es) companyia(es) de serveis. 
- Abans de la instal·lació de la bastida o de la tanca provisional el sol·licitant haurà de 
comunicar-ho a la Policia Municipal (Gestió d'Ocupació de Via Pública), atenent les 
instruccions complementàries que se li donin referents a mesures i seguretat i 
senyalització. 
  
 
EXPEDIENT   : 2010LLMJ00138 
NOM    : XXXXXXXXXXXXXX 
TIPUS  : Legalització de Reforma d'edifici residencial 
EMPLAÇAMENT  : c. de Manso,  108 
TIPOLOGIA   : Edifici habitatge unifamiliar  Entre mitgeres / Existent 
USOS   :   
PRESSUPOST :  19.500,00 € 
CONDICIONS  
- Per retirar la llicència cal acreditar el pagament de l'impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres (ordenança Fiscal núm. 2.4) 
- Es fa constar que aquesta llicència respon al requeriment de l'expedient de disciplina 
2010LLDO00108. 
 
 



 
- Previ a la retirada de la llicència caldrà aportar: 
* Els  fulls  d'estadística d'edificació i habitatge signats pel tècnic redactor del projecte i 
per la propietat. 
- Amb la comunicació de l'inici de les obres s'haurà d'aportar: 
* El full resum del Programa de Control de Qualitat visat pel col·legi oficial. 
* El nomenament de contractista. 
* Acreditar l'empresa autoritzada per a la gestió de residus on es tractarà la runa, 
mitjançant el corresponent contracte d'acceptació de residus de la construcció (original o 
fotocòpia compulsada) 
 
 
EXPEDIENT   : 2010LLMJ00144 
NOM    : XXXXXXXXXXX 
TIPUS  : Rehabilitació de façana - edifici PEPPS 
EMPLAÇAMENT  : c.  Major,  130 
TIPOLOGIA   : Edifici habitatge unifamiliar  Entre mitgeres / Existent 
USOS   :   
PRESSUPOST :  2.100,00 € 
CONDICIONS  
- Per retirar la llicència cal acreditar el pagament de l'impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres (ordenança Fiscal núm. 2.4) 
- Previ a la retirada de la llicència, caldrà aportar el qüestionari d'estadística i habitatge. 
- Amb la comunicació de l'inici de les obres s'haurà d'aportar: 
* Assumeix de la direcció facultativa de l'obra. 
* El nomenament de contractista. 
* El Programa de Control de Qualitat visat pel col·legi oficial. 
* Acreditar l'empresa autoritzada per a la gestió de residus on es tractarà la runa, 
mitjançant el corresponent contracte d'acceptació de residus de la construcció (original o 
fotocòpia compulsada) 
 
- Els materials emprats per a la consolidació i acabat de la façana hauran de ser 
compatibles amb la façana existent i adequats al seu grau de protecció patrimonial, 
seguint les indicacions de la memòria de l'estudi patrimonial presentat. El revestiment 
de la façana de morter de calç no podrà ser pintat, sinó que portarà el colorant 
incorporat en massa. 
- Es fa constar que aquesta llicència respon el requeriment de l'expedient de disciplina 
2010LLDX00240. Caldrà comunicar a l'Ajuntament la finalització de les obres de 
rehabilitació, per tal de poder realitzar la corresponent inspecció i procedir a l'arxiu de 
l'expedient de disciplina urbanística. 
- Es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar qualsevol perill. En cas de 
proximitat a una línia elèctrica es comunicarà a la(es) companyia(es) de serveis. 
- Abans de la instal·lació de la bastida o de la tanca provisional el sol·licitant haurà de 
comunicar-ho a la Policia Municipal (Gestió d'Ocupació de Via Pública), atenent les 
instruccions complementàries que se li donin referents a mesures i seguretat i 
senyalització. 
- S'haurà de protegir la zona dels vianants durant l'execució de les obres. 
 
 



- Durant l'execució de les obres s'haurà de mantenir, en tot moment, un pas lliure mínim 
de 90 cm de vorera per als vianants. 
 
 
EXPEDIENT   : 2010LLMJ00158 
NOM    : IKEA IBERICA SA  
TIPUS  : Construcció d'edifici de nova planta comercial 
EMPLAÇAMENT  : Riu Sec, 
TIPOLOGIA   :   Aïllat / Nova planta 
USOS   :  2 aparcaments, 1 comerç 
PRESSUPOST :  22.157.347,21 € 
CONDICIONS  
- Per retirar la llicència cal acreditar el pagament de l'impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres (ordenança Fiscal núm. 2.4) 
- Previ a la retirada de la llicència caldrà: 
* Aportar un certificat del col·legi professional sobre la identitat i habilitació 
professional de cadascun dels tècnics de l'obra i justificar l'assegurança de 
responsabilitat civil per l'obra que es preveu realitzar, a excepció que es presenti la 
documentació visada. 
* Aportar el plànol PL-A-09 d'alçats generals on es grafiïn correctament els alçats reals 
i no la secció, respecte a l'eix del carrer i als vials perimetrals de la parcel·la. 
* Que la persona interessada es comprometi per escrit a no utilitzar l'edificació fins a 
l'acabament de les obres d'urbanització que atorguin als terrenys la condició de solars, 
d'acord amb el que estableix l'article 29.a) de la Llei d'Urbanisme, així com a fer constar 
aquest compromís tant en les transmissions de la propietat com en les cessions de l'ús de 
tota l'edificació o de parts d'aquesta, condicionant-les a la subrogació per part de la 
persona adquirent o cessionària. 
- Les obres d'urbanització es duran a terme simultàniament a les obres d'edificació.  
- Els edificis no es podran utilitzar fins que s'hagi recepcionat la urbanització. 
- Les condicions imposades en la llicència d'edificació sobre la finca registral 
determinada s'han de fer constar en el Registre de la propietat, d'acord amb la normativa 
aplicable. 
- L'executivitat de la llicència d'edificació resta condicionada a que s'acrediti la 
constància d'aquestes condicions en el Registre de la propietat. 
 
- Amb la comunicació de l'inici de les obres s'haurà d'aportar: 
* El nomenament de l'enginyer que assumeix la direcció d'obra. 
* El full resum del Programa de Control de Qualitat. 
* Un exemplar del projecte d'execució visat pel respectiu col·legi professional. 
Comportarà la verificació del pressupost real de l'obra. 
* Les fitxes justificatives de compliment dels documents bàsics Codi Tècnic de 
l'Edificació: HE Estalvi d'energia, HS Salubritat i HR Aïllament al soroll. 
* El nomenament de contractista. 
* Acreditar l'empresa autoritzada per a la gestió de residus on es tractarà la runa, 
mitjançant el corresponent contracte d'acceptació de residus de la construcció (original o 
fotocòpia compulsada) 
 
- La parcel·la objecte de la llicència correspon a la unitat d'execució núm. 3 del PP-6.  
- S'hauran d'adoptar les mesures correctores que es derivin de l'informe d'activitats de 
data 22-12-2010. 



- Segons l'informe de prevenció d'incendis de data 21-12-2010, de la Generalitat de 
Catalunya: 
1) Cal justificar abans de la realització de l'acta de comprovació de l'activitat, mitjançant 
un projecte específic, la suficiència del sistema de control de temperatura i evacuació de 
fums de l'aparcament. El sistema està bastat en la norma anglesa BS 7346-7:2006 
"Components for smoke and heat control systems. Code of practice on functional 
recommendations and calculation methods for smoke and heat control systems for 
covered car parks". El sistema i components s'han d'ajustar a les especificacions 
d'aquesta normativa, si es creu necessari es poden aportar simulacions informàtiques per 
demostrar la viabilitat tècnica del sistema i l'equivalència al sistema prescriptiu exigit 
pel CTE DB-SI 3. Es pot estimar la realització d'una prova de fums freds real a 
l'aparcament. 
2) La xarxa d'hidrants exteriors prevista ha de complir amb els requeriments de l'apartat 
7 de l'annex III RSCIEI. 
3) Cal que en la zona d'autoservei es disposi de BIEs de 25 mm amb una sortida 
complementària de 45 mm amb ràcor tipus Barcelona i realitzar el càlcul hidràulic de la 
instal·lació per a 45 mm, o bé de BIEs de 45 mm, d'acord amb la taula 9.2 de l'annex III 
del RSCIEI. 
- S'hauran de complir les solucions que es detallen a l'Annex complementari en matèria 
de prevenció d'incendis aportat en data 21-12-2010, validades segons l'informe de 
prevenció d'incendis de data 21-12-2010, de la Generalitat de Catalunya. 
- Per a l'obtenció de la llicència d'ús i ocupació caldrà presentar un certificat de la 
direcció facultativa de l'obra, conforme l'edifici s'ha connectat a la xarxa municipal 
d'aigua regenerada de la zona de San Pau de Riu Sec. Aquesta aigua serà utilitzada, com 
a mínim, per al reg de les zones verdes. 
- Al sol·licitar la llicència d’ús i ocupació de l’Obra Major, caldrà presentar la Fitxa 
tècnica d’instal·lació solar tèrmica degudament complimentada amb les característiques 
de la instal·lació executada i un certificat de compliment d'aquesta fitxa presentada. 
També caldrà aportar un contracte de manteniment degudament complimentat. 
- En la inspecció d'ús i ocupació es comprovarà que les obres d'urbanització de la vorera 
estiguin correctament executades i sense desperfectes. 
- La present llicència inclou l'autorització per a la construcció dels guals d'acord amb els 
models que s'hi adjunten. No obstant, abans de la utilització del domini públic i per tal 
de disposar de la placa distintiva, caldrà sol·licitar i obtenir les corresponents llicències 
de gual. 
- Totes les xarxes d’instal·lacions urbanes que afectin a la finca hauran d'ésser 
soterrades. 
- S'hauran de col·locar les plaques del carrer i de numeració de finca segons model 
oficial. 
- Es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar qualsevol perill. En cas de 
proximitat a una línia elèctrica es comunicarà a la(es) companyia(es) de serveis. 
- S'hauran de prendre totes les mesures necessàries per evitar que l'execució de l'obra, 
especialment en la fase de fonamentació, malmeti els elements d'urbanització i/o 
edificis i finques colindants. 
- Abans de la instal·lació de la bastida o de la tanca provisional el sol·licitant haurà de 
comunicar-ho a la Policia Municipal (Gestió d'Ocupació de Via Pública), atenent les 
instruccions complementàries que se li donin referents a mesures de seguretat i 
senyalització. 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en 
votació ordinària. 



 
23.-Modificar la llicència d’obres majors número 2010LLMJ00133. 
  
 
Vist que en data 22 d’octubre de 2010 la Junta de Govern Local va acordar concedir 
llicència municipal a VANTOUREIX SL., per realitzar les obres a la finca situada a 
l’Illa 2 de Sant Pau de Riu Sec, consistents en la construcció d’edifici de nova planta 
comercial i d’oficines, (Expedient administratiu 2010LLMJ00133). 
 
Atès que en data 15 de desembre de 2010, l’interessat presenta sol·licitud de 
modificació sobre el projecte aprovat en data 22 d’octubre de 2010. 
 
Atès que en data 20 de desembre de 2010 s’emet informe tècnic favorable per part del 
Servei de Llicències, Secció d’Edificació, pel qual s’afirma que:  
 
“La modificació de projecte compleix amb el planejament general o especial.  
Condicions annexes de la llicència : 
- Previ a la retirada de la llicència caldrà que l'arquitecte signi els plànols de les dues 
còpies del projecte. 
- Aquesta llicència és complementària de la concedida per la Junta de Govern Local en 
data 22-10-2010 i caldrà complir les condicions especials de la llicència inicial. 
- La llicència contempla la incorporació d'un tòtem com a element de retolació del 
recinte comercial." 
 
Vist l’article 85.4 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, respecte l’execució i variacions de projecte. 
 
Vist l’article 48.3, 5 i 9 de l’Ordenança de tramitació dels expedients urbanístics i 
d’activitats, (BOPB 12 de setembre de 2008), en relació  a les modificacions de detall 
del projecte durant l’execució. 
 
Vist l’article 6.3 de l’Ordenança Fiscal Municipal núm. 3.9, taxa per llicències 
urbanístiques, respecte aquells supòsits de llicència concedida que s’hagi de sotmetre a 
una posterior modificació, la taxa a satisfer serà el corresponent al 30% de la taxa 
original. En el seu defecte, en cas que la llicència original no hagués meritat taxa, la 
quota a abonar serà de 300 euros. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 6725/2007, de 27 de juny de 2007, pel qual es confereix a la 
Junta de Govern Local les atribucions d’aprovar, mitjançant acord, les modificacions de 
llicència. 
 
Per tot l’exposat, qui subscriu proposa la presa dels següents  
 
A C O R D S: 
 
PRIMER.-  Acceptar la modificació de detall presentada en data 15 de desembre de 
2010, consistent en la incorporació d’un tòtem com a element de retolació del recinte 
comercial, respecte la llicència municipal d’obres concedida per acord de Junta de 
Govern Local en data 22 d’octubre de 2010, a favor de VANTOUREIX SL. per realitzar 
les obres a la finca situada a l’Illa 2 de Sant Pau de Riu Sec, consistents en la 



construcció d’edifici de nova planta comercial i d’oficines (Expedient administratiu 
2010LLMJ00133), e incorporar dins de l’expedient original de referència. 
 
SEGON.-  Incloure com a condicions especials de llicència: 
 
* Previ a la retirada de la llicència: 
*Aportar els justificants de pagament de la taxa segons l’article 6.3 de l’Ordenança 
Fiscal 3.9. 
* Caldrà que l’arquitecte i el promotor signin els plànols de les dues còpies del 
projecte bàsic sobre el qual es concedeix la llicència originària per acord de Junta 
de Govern Local de data 22 d’octubre de 2010, i de la present modificació del 
projecte. 
- Aquesta llicència és complementària de la concedida per la Junta de Govern Local en 
data 22-10-2010 i caldrà complir les condicions especials de la llicència inicial. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
QUART.- Ordenar que s’arxivin les actuacions. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en 
votació ordinària. 



 
24.-Concedir llicències ambientals. 
  
 
Ateses les sol·licituds de llicència per a exercir una activitat compresa a la Llei 3/1998, 
de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental i el Reglament 
general que la desenvolupa (Decret 136/1999, de 18 de maig, de la Generalitat de 
Catalunya). 
 
Vist que s'han emès els informes tècnics i jurídics corresponents i de la Ponència 
Municipal d'Avaluació Ambiental, dels quals es desprèn que els projectes compleixen la 
normativa vigent aplicable i que poden concedir-se les llicències, incorporant les 
mesures correctores necessàries que assenyalen els informes esmentats. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 5958, d’1 de juny de 2009, que delega a la Junta de Govern 
Local determinades atribucions entre les que la relativa a l’assumpte objecte d’aquest 
dictamen. 
 
Per la qual cosa l’Àrea d’Urbanisme, a petició del Tinent d’Alcalde proposa a la Junta 
de Govern Local l’adopció del següent 
 
A C O R D 
 
Concedir la llicència que es relaciona, condicionada a que s’adoptin les mesures 
correctores que se’n deriven dels informes emesos, aprovats en la ponència municipal 
d’avaluació ambiental, que s’adjunta amb el present dictamen. 
 
 
123/  Annex III  ADQ    2007LLAC00591 SUPERFICIES DE ALIMENTACION SA;  
supermercat  d’alimentació;  av. de Matadepera, 110 
 
124/      Annex III            2010LLAC00031       XXXXX; bar cafè;  c. dels Filadors, 16 
 
125/       Annex II.2  AM     2010LLAC00207        SOSTRE GROC SL;  comerç detall de 
combustible per a l’automoció; pl. de Ramon Llull, 11  
 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en 
votació ordinària. 



 
 
 
 
Obres d'Equipaments 
 
25.-Aprovar el text del conveni específic entre l'Ajuntament de Sabadell i la 
Diputació de Barcelona, per a l'actuació Projecte Construcció de l'equipament 
Ciutat de la Música. 
  
 
Atès que l’Ajuntament de Sabadell s’ha adherit al Protocol general del Pla de 
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, conveni marc que 
regula l’acció concertada entre la Diputació i els municipis i altres ens locals de la 
província que s’hi adhereixin, aprovat al Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 
20/12/2007 (BOPB núm. 305, de 21/12/2007). 
 
Atès que en el marc de l’esmentat Pla de concertació la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Sabadell s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament 
la necessitat Projecte “Construcció de l’equipament Ciutat de la Música”, amb una 
aportació total de la Diputació de 768.761,00 euros. 
 
Atès que concorren les condicions necessàries per desenvolupar administrativament el 
preacord i iniciar la gestió de l’actuació, d’acord amb les instruccions de gestió 
d’actuacions de l’àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments del Pla de 
concertació, aprovades per decret de la presidència de la Diputació de Barcelona, de 
data 21 d’abril de 2009, i, en conseqüència, la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, de data 11 de novembre de 2010, va aprovar el conveni específic per a 
l’actuació Projecte “Construcció de l’equipament Ciutat de la Música”, codi 
10/X/69412, d’acord amb el text que s’adjunta a aquest dictamen.  
 
Vist el Decret d’Alcaldia 6725/2007, de 27 de juny, que delega a la Junta de Govern 
Local determinades atribucions entre les quals la relativa a l’assumpte objecte d’aquest 
dictamen. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 5958/2009, d’1 de juny, relatiu a les atribucions que té 
conferides aquesta Delegació. 
 
Per la qual cosa l’Àrea d’Urbanisme, a petició de la Regidoria d’aquesta Àrea proposa a 
la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER .- Aprovar el text del conveni específic entre l’Ajuntament de Sabadell i la 
Diputació de Barcelona, per a l’actuació Projecte “Construcció de l’equipament Ciutat 
de la Música”, codi 10/X/69412, adjunt a aquest dictamen, en el marc del Pla de 
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, que  té per objecte 
regular la col·laboració de les parts en relació a l’esmentada actuació, i mitjançant el 
qual l’Ajuntament de Sabadell es compromet a  la gestió de les actuacions previstes en 



el conveni, d’acord amb les Instruccions de gestió d’actuacions del Pla de concertació, i 
la Diputació de Barcelona a aportar un suport econòmic de 768.761,00 euros. 
  
 
SEGON.- Acceptar una aportació econòmica de 768.761,00 euros de la Diputació de 
Barcelona, que preveu el pacte segon del conveni específic. 
 
TERCER.- Facultar a l’alcalde-president o regidor en qui delegui o tingui delegat, 
perquè subscrigui tots els documents que fossin necessaris per a l’efectivitat dels 
precedents acords, i rectificar en qualsevol moment els errors aritmètics o de fet que es 
poguessin produir 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona i als departaments 
municipals interessats als efectes oportuns. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en 
votació ordinària. 



 
26.-Aprovar el text del conveni específic entre l'Ajuntament de Sabadell i la 
Diputació de Barcelona, per a l'actuació Projecte Olímpia. 
  
 
Atès que l’Ajuntament de Sabadell s’ha adherit al Protocol general del Pla de 
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, conveni marc que 
regula l’acció concertada entre la Diputació i els municipis i altres ens locals de la 
província que s’hi adhereixin, aprovat al Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 
20/12/2007 (BOPB núm. 305, de 21/12/2007). 
 
Atès que en el marc de l’esmentat Pla de concertació la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Sabadell s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament 
la necessitat Projecte Olímpia, amb una aportació total de la Diputació de 631.239,00 
euros. 
 
Atès que concorren les condicions necessàries per desenvolupar administrativament el 
preacord i iniciar la gestió de l’actuació, d’acord amb les instruccions de gestió 
d’actuacions de l’àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments del Pla de 
concertació, aprovades per decret de la presidència de la Diputació de Barcelona, de 
data 21 d’abril de 2009, i, en conseqüència, està previst que la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona aprovi el conveni específic per a l’actuació Projecte Olímpia, 
codi 10/X/69981, d’acord amb el text que s’adjunta a aquest dictamen.  
 
Vist el Decret d’Alcaldia 6725/2007, de 27 de juny, que delega a la Junta de Govern 
Local determinades atribucions entre les quals la relativa a l’assumpte objecte d’aquest 
dictamen. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 5958/2009, d’1 de juny, relatiu a les atribucions que té 
conferides aquesta Delegació. 
 
Per la qual cosa l’Àrea d’Urbanisme, a petició de la Regidoria d’aquesta Àrea proposa a 
la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER .- Aprovar el text del conveni específic entre l’Ajuntament de Sabadell i la 
Diputació de Barcelona, per a l’actuació Projecte Olímpia, codi 10/X/69981, adjunt a 
aquest dictamen, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011, que  té per objecte regular la col·laboració de les parts en relació a 
l’esmentada actuació, i mitjançant el qual l’Ajuntament de Sabadell es compromet a  la 
gestió de les actuacions previstes en el conveni, d’acord amb les Instruccions de gestió 
d’actuacions del Pla de concertació, i la Diputació de Barcelona a aportar un suport 
econòmic de 631.239,00 euros. 
 
SEGON.- Acceptar una aportació econòmica de 631.239,00 euros de la Diputació de 
Barcelona, que preveu el pacte segon del conveni específic. 
 
TERCER.- Facultar a l’alcalde-president o regidor en qui delegui o tingui delegat, 
perquè subscrigui tots els documents que fossin necessaris per a l’efectivitat dels 



precedents acords, i rectificar en qualsevol moment els errors aritmètics o de fet que es 
poguessin produir 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona i als departaments 
municipals interessats als efectes oportuns. 
 
 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en 
votació ordinària. 



 
27.-Seleccionar i aprovar la prelació de les ofertes presentades en el procediment 
negociat del contracte administratiu d'obres anomenat Projecte del 
subministrament i motorització de les barres contrapesades de l'escenari del 
Teatre La Faràndula. 
 
 Atès que, per acord de la Junta de Govern Local del 17 de setembre de 2010, es va 
aprovar l’inici de l’expedient de contractació per procediment negociat sense 
publicitat  i el plec de clàusules administratives del contracte administratiu d’obres 
anomenat Projecte d’obres del subministrament i motorització de les barres 
contrapesades de l’escenari del Teatre La Faràndula, amb un valor estimat de contracte 
124.575,93 euros (IVA exclòs). 
 
Atès que d’acord amb l’article 131 de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic, 
en relació amb l’article 153 de la mateixa Llei, s’ha procedit a estudiar les ofertes 
presentades d’acord amb els criteris d’adjudicació i aspectes a negociar previstos en els 
plecs.  
 
Atès que els serveis tècnics han emès informe de data 15 de desembre de 2010, segons 
el qual l’oferta més avantatjosa, segons els criteris d’adjudicació i els aspectes propis de 
la negociació, és la que figura a la part dispositiva d’aquest acord pels motius següents: 
la seva proposta s’ajusta més a les característiques específiques dels materials i dels 
treballs a realitzar i presenta una ampliació del termini de garantia.  
 
Atès que, de conformitat amb l’article 274.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència 
per subscriure el contracte comporta la facultat per aprovar el projecte, el plec de 
clàusules administratives, la despesa i l’adjudicació del contracte. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 3977/2008, de 26 de maig, que delega a la Junta de Govern 
Local determinades atribucions entre les quals la relativa a l’assumpte objecte d’aquest 
dictamen, així com el Decret d’Alcaldia 5958/2009, d’1 de juny, relatiu a les atribucions 
que té conferides aquesta Delegació. 
 
Per la qual cosa, a petició d’aquesta Àrea es proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Seleccionar i aprovar la prelació de  les ofertes presentades en el 
procediment negociat del contracte administratiu d’obres anomenat Projecte d’obres 
del subministrament i motorització de les barres contrapesades de l’escenari del Teatre 
La Faràndula,  d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts als plecs que han estat 
objecte de valoració mitjançant informe dels Serveis Tècnics de la manera següent:  
 En el quadre següent es relaciona la prelació de les empreses convidades i les ofertes 
rebudes: 
 
 



empresa termini preu ofertat 
(amb el 18 % 
d’IVA inclòs) 

 
FRESNEL, SL 

 
8 setmanes 

 
139.252,14 

 
DISSENY TEA3, SL 

 
6 setmanes 

 
128.314,29 

 
CHEMTROL DIVISION TEATRO, SA 

 
No presenten 
oferta 

 
-- 

 
TP SPORT 

 
No presenten 
oferta 

 
-- 

 
En relació als criteris d’adjudicació i aspectes propis de la negociació, en el plec de 
clàusules administratives particulars, es defineixen, a més de l’oferta econòmica i 
l’adequació del termini d’execució, algunes millores a considerar, com ara, l’aportació 
d’informació gràfica, la relació de mitjans per a l’assistència tècnica post-obra, 
l’experiència acreditada i l’ampliació del termini de garantia. 
 
En quant a l’aportació de documentació gràfica, l’empresa FRESNEL, SA ha presentat 
plànols detallats, esquemes en 3d, especificacions tècniques dels elements, mentre que 
l’empresa DISSENY TEA3, SL ha aportat una documentació menys detallada. 
 
En quant a la relació de mitjans per a l’assistència tècnica post-obra i manteniment, 
l’empresa FRESNEL, SA ha llistat els mitjans personals i ha adjuntat  els CV, titulacions, 
així com les especificacions de la maquinària a disposició. L’empresa DISSENY TEA3 
ha llistat aquesta informació. 
 
En relació a l’experiència acreditada, totes dues empreses han llistat les obres executades i 
l’empresa FRESNEL, SA aporta, a més, certificats acreditatius de pràcticament totes les 
obres enumerades i l’empresa DISSENY TEA3, només de tres d’elles. 
 
Amb tot, l’empresa FRESNEL, SA amplia el termini de garantia fins a 3 anys, mentre 
DISSENY TEA3 ratifica el termini fixat en el Plec de Clàusules. 
 
Tot i que l’empresa DISSENY TEA3 és l’oferta més econòmica, per les raons abans 
exposades, s’ha considerat adjudicar les obres a l’empresa FRESNEL, SA donat que la 
seva proposta s’ajusta més a les característiques específiques dels materials i dels treballs 
a realitzar i presenta una ampliació del termini de garantia, per tant considerar que 
l’oferta més avantatjosa, segons els criteris d’adjudicació i els aspectes propis de la 
negociació, és la presentada per FRESNEL, SA , amb NIF A5872793, per un import de 
139.252,14 euros, del qual correspon a l’IVA l’import de 21.241,85 euros, i un termini 
d’execució de dos mesos.  
 
SEGON.- Requerir al licitador seleccionat en primer lloc i que ha presentat l’oferta més 
avantatjosa, segons els criteris d’adjudicació i els aspectes propis de la negociació,  
perquè, en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció de la 
notificació, presenti la documentació següent: 
 



Sempre i de manera preceptiva:  
 
Relativa al compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social 
 
Certificació administrativa positiva d’estar al corrent de les obligacions tributàries 
exigides en els paràgrafs b), c) i d) de l’article 13.1 del RGLCAP, expedida per l’òrgan 
competent de l’Administració tributària estatal, la data de la qual haurà de ser, en 
qualsevol cas, inferior als sis mesos anteriors a l’últim dia del termini per presentar les 
proposicions. 
 
Document acreditatiu d’estar donat d’alta a l’IAE en l’exercici corrent o l’últim rebut 
degudament abonat, en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte i en relació amb 
les activitats que realitzi en la data de presentació de les proposicions. 
 
Certificació administrativa positiva d’estar al corrent de les obligacions de Seguretat 
Social de l’article 14.1 del RGLCAP, expedida per l’òrgan competent i en iguals termes 
que recull l’apartat b) anterior. 
 
Relativa a la prevenció de riscos laborals 
 
Declaració responsable del proponent que, en relació amb els seus treballadors, 
compleix estrictament les mesures de prevenció de riscos laborals establertes per la 
normativa vigent, incloses les obligacions en matèria de formació i vigilància de la salut 
amb el compromís de presentar la documentació necessària i suficient que justifiqui la 
veracitat de la declaració anterior. 
 
Aquella documentació (que en virtut del procediment de coordinació d’activitats en 
prevenció de riscos laborals aprovat per l’Ajuntament, i/o en general per aplicació de la 
normativa de prevenció de riscos laborals) que sigui expressada pel servei gestor en els 
presents plecs, amb el vist i plau del servei de prevenció de l’Ajuntament. 
 
Relativa a les garanties  
 
Document acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva establerta a l’acord quart. 
 
De manera facultativa:  
 
Relativa a l’adscripció dels mitjans que figuren a l’oferta 
 
Declaració responsable on consti la confirmació, aclariment o ampliació del compromís a 
adscriure en l’execució del contracte els mitjans personals i materials que hagi especificat 
en la seva oferta.  
 
Relativa a la subcontractació 
 
Declaració responsable on consti la confirmació, aclariment o ampliació de les 
determinacions relatives a la declaració efectuada sobre la intenció de subcontractar 
segons l’oferta. A aquest efecte, aquesta declaració com a mínim ha d’identificar el 
subcontractista, determinar les parts del contracte a subcontractar i l’import de les 
prestacions subcontractades. 



 
Relativa a la personalitat i la representació 
 
La validació del poder de representació, que es realitzarà a la Secretaria General de 
l’Ajuntament de Sabadell. 
 
TERCER.- Advertir al licitador esmentat que davant la manca de compliment de tot 
l’indicat en els apartats anteriors, dins el termini establert, serà causa per entendre la 
seva oferta retirada i perquè la referida documentació sigui requerida al següent licitador 
proposat a efectes de procedir a la corresponent adjudicació. 
 
QUART.- Determinar que l’import de la garantia definitiva és equivalent al 5% de 
l’import de l’oferta econòmica (sense incloure l’IVA).  Respecte a l’oferta presentada 
pel licitador que ha presentat l’oferta més avantatjosa, segons els criteris d’adjudicació i 
els aspectes propis de la negociació, aquest import és de 5.900,51 euros. 
 
CINQUÈ.- Notificar els presents acords als licitadors. 
 
SISÈ- Facultar a l’alcalde-president o regidor en qui delegui o tingui delegat, perquè 
subscrigui tots els documents que fossin necessaris per a l’efectivitat dels precedents 
acords, i rectificar en qualsevol moment els errors aritmètics o de fet que es poguessin 
produir. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en 
votació ordinària. 



 
 
Habitatge 
 
28.-Donar la conformitat municipal de canvi de qualificació a habitatge amb 
protecció oficial de règim general de venda. 
  
VIST que l’article 9 del Decret 257/2006, de 6 de juny, que estableix les condicions per 
la venta d’habitatges qualificades de promoció pública, indica que els requisits que cal 
complir per extingir el règim jurídic de la qualificació d’HPO de promoció pública 
regulat en Real Decret 3148/1978, de 31 de novembre i obtenir l’autorització per 
canviar la qualificació a habitatge amb protecció oficial de règim general de venta, 
sotmès al règim legal vigent (Pla del Dret de l’habitatge 2004-2007 i Decret 454/2004, 
de 16 de desembre), per facilitar segones transmissions d’habitatges són: 
 
a) Que les persones sol·licitants siguin titulars de l’habitatge 
 
b) Que des del certificat final d’obres de l’habitatge o de la seva recepció hagin 
transcorregut 15 anys 
 
c) Que la sol·licitud de canvi de qualificació compti amb la conformitat de 
l’Ajuntament on s’ubiquen els habitatges i del promotor de l’actuació 
 
ATÈS que la Sra.  XXXXX, titular de l’habitatge situat al carrer de l´Alcalde Crespi, núm. 
4, àtic 1a, de Sabadell, sol·liciten la prèvia conformitat de l’Ajuntament al canvi de 
qualificació de l’habitatge perquè els titulars puguin sol·licitar a la Generalitat de 
Catalunya la corresponent autorització. 
 
VIST  que segons informació facilitada pel peticionari, es compleixen els requisits a) i b) 
de l’article 9n del Decret esmentat. 
 
VIST que, en compliment a allò que estableix l’apartat c), en data 25 de novembre de 
2010, s’ha emès informe del Servei Jurídic de VIMUSA pel qual, un cop revisada la 
documentació presentada i els requisits normatius es proposa a l’Ajuntament de 
Sabadell que s’autoritzi la modificació de règim sol·licitada en relació a l’habitatge del 
carrer  l´Alcalde Crespi, núm. 4, 4t 1a, de Sabadell. 
 
VIST  que l’esmentat article també demana la conformitat de l’Ajuntament on s’ubiquen 
els habitatges perquè la Direcció General d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya 
autoritzi la transmissió de l’habitatge. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 6725, de 27 de juny de 2007, que delega a la Junta de Govern 
Local determinades atribucions entre les quals la relativa a l’assumpte objecte d’aquest 
dictamen. 
 
Per la qual cosa l’Àrea d’Urbanisme a petició de la Regidoria d’Urbanisme, proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
 



 
 
ACORDS 
 
 
PRIMER.- Donar la conformitat municipal a la sol·licitud presentada per instància de 
data 25 de novembre de 2010, per la Sra. XXXXXX, com a titular de l’habitatge del 
carrer de l´Alcalde Crespi, núm. 4, àtic 1a, de Sabadell, de canvi de qualificació a 
habitatge amb protecció oficial de règim general de venta, sotmès al règim legal vigent, 
en compliment del Decret 257/2006, de 6 de juny. 
  
SEGON.-   Notificar aquests acords a l’interessat i demés organismes competents en la 
matèria. 
 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en 
votació ordinària. 



 
 
6.-ÀREA DE RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC    
 
Espai Públic 
 
29.-Adjudicar el contracte administratiu d'obres anomenat Projecte executiu de la 
central i xarxa de recollida pneumàtica de residus urbans del centre de Sabadell, el 
procediment administratiu del qual s'ha tramitat mitjançant procediment obert 
subjecte a regulació harmonitzada. 
 
 Atès que l’Ajuntament Ple, en la sessió de data 6 de juliol de 2010, va aprovar 
l’expedient de contractació, juntament amb el plec de clàusules administratives i de 
prescripcions tècniques particulars, així com l’inici del procediment obert subjecte a 
regulació harmonitzada d’adjudicació del contracte administratiu de OBRES 
anomenat “Projecte executiu de la central i xarxa de recollida pneumàtica de residus 
urbans del centre de Sabadell”, amb un pressupost de licitació de 9.749.919,22 € 
(8.262.643,41 € més 1.487.275,81 € en concepte d’IVA en ser el tipus impositiu del 
18%), així com els criteris de valoració establerts a l’article 134 de la Llei 30/2007, de 
contractes del sector públic. 
 
Atès que l’Ajuntament Ple, sessió de data 5 d’octubre de 2010 va aprovar classificació 
de  les ofertes presentades en el procediment obert subjecte a regulació 
harmonitzada del contracte administratiu d’OBRES anteriorment esmentat per ordre 
decreixent i d’acord amb els criteris de valoració establerts als plecs que han estat 
objecte de ponderació, de la manera següent: 
 
DADES DE L' EMPRESA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 total 

nº Nom  
Punt
s 

Punt
s 

Punt
s 

Punt
s 

Punt
s 

Punt
s 

Punt
s 

Punt
s 

Punt
s Punts 

1 
UTE ENVAC IBERIA SA I SERVIAL 
OBRES I SERVEIS SL 13,7 11,0 9,0 10,0 13,0 0,9 9,9 4,0 1,1 72,6 

2 

UTE CORSAN-CORVIAM, 
CONSTRUCCION SA I 
CONSTRUCCIONES CALER SA 24,8 6,0 5,0 6,0 4,0 5,0 11,0 4,0 4,0 69,8 

3 

UTE ROS ROCA SA I TRANSPORTES Y 
EXCAVACIONES RIBERA SA I 
ENCONFRATS CASTELL SL 14,6 9,0 11,0 10,0 11,0 0,7 8,5 4,0 0,1 68,9 

 
 
Atès que dins dels termini establert, el licitador que va presentar l’oferta 
econòmicament més avantatjosa segons la classificació anterior, ha donat compliment a 
tota la documentació requerida en els termes que disposa l’article 135.2 de la LCSP, 
segons la redacció introduïda per la Llei 34/2010, per la qual cosa es pot dur a terme 
l’acord d’adjudicació que preveu l’apartat 3 d’aquest mateix article 135.  
 
Atès que l’apartat 4 de l’article 135 de la LCSP esmentada, estableix que l’acord 
d’adjudicació ha de ser motivat i així s’ha de notificar als candidats o licitadors, per tal 
de donar compliment al contingut d’aquesta notificació, en el present dictamen i relació 
d’acords s’inclou i transcriu literalment els següents documents: 
1. Informes tècnics resumit sobre la valoració del sobre núm. 2 



2. Acta de la mesa assignant la puntuació del sobre núm 2, segons l’informe tècnic. 
3. Informe tècnic resumit sobre la valoració del sobre núm. 3 
4. Documentació justificativa de l’empresa sobre la no temeritat de la seva oferta. 
5. Acta de la Mesa assignant la puntuació del sobre núm. 3 i proposa de resolució. 
 
1. Informe tècnic resumit sobre la valoració del sobre núm. 2, emès pel Cap de la 
Secció de Recollida i tractament de residus i neteja viària, en el que valora el  criteris 
del 2 al 5: 
 
“ASSUMPTE:   Informe que s’emet a sol·licitud del Servei d’Assessoria jurídica 
per resumir la valoració de les pliques per al “Projecte executiu a la central i xarxa 
de recollida pneumàtica de residus urbans del centre de Sabadell”. 
Un cop estudiades les tres pliques que opten a la realització del projecte hem valorat el 
sobre 2, tal i com indica el quadre resum de característiques, segons les variants millorin 
el projecte a interès municipal i tenint la valoració econòmica de cada variant només 
com a element comparatiu. 
Així doncs, del punt  
2. Variants de la oferta en aspectes tecnològics, tècnics i funcionals: 
La UTE ENVAC IBERIA SA I SERVIAL OBRES I SERVEIS: la variant en la 
construcció de la central ens permetria mantenir l’aspecte exterior de la central actual i 
estalviar un pas en la retirada dels contenidors, que redueix els temps d’explotació i hi 
ha un estalvi econòmic en el manteniment futur de la central. La UTE CORSÁN-
CORVIAM, CONSTRUCCIÓN SA I CONSTRUCCIONES CALER SA també 
mantindrien la façana actual no suprimeixen cap pas a l’hora de retirar els 
compactadors. 
La UTE CORSÁN-CORVIAM, CONSTRUCCIÓN SA I CONSTRUCCIONES 
CALER SA proposa mantenir les instal·lacions de la central actual i instal·lar una 
vàlvula diversora per poder efectuar la recollida amb la instal·lació existent flexibilitzant 
així el sistema, es una variant que tècnicament es correcte però d’escàs interès 
municipal. 
El plantejament de futur que proposa UTE ENVAC IBERIA SA I SERVIAL OBRES I 
SERVEIS l’enfoquen instal·lant vàlvules de seccionament per a futures ampliacions de 
la xarxa. 
En canvi la proposta de la UTE ROS ROCA SA, TRANSPORTES Y 
EXCAVACIONES RIBERA SA I ENCOFRATS CASTELL SL. que enfoquen el futur 
proposant un augment de gruix de les canonades, allargant així la seva vida útil. 
UTE ROS ROCA SA, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES RIBERA SA I 
ENCOFRATS CASTELL SL proposa que totes les bústies tinguin sensors de volum. 
 Tot i que tant UTE ENVAC IBERIA SA I SERVIAL OBRES I SERVEIS, com UTE 
CORSÁN-CORVIAM, CONSTRUCCIÓN SA I CONSTRUCCIONES CALER SA 
aporten variants a la xarxa que millorarien el seu rendiment, UTE ENVAC IBERIA SA 
I SERVIAL OBRES I SERVEIS te millor puntuació ja que proposa més punts a 
millorar i amb un cost econòmic més elevat. 
La UTE CORSÁN-CORVIAM, CONSTRUCCIÓN SA I CONSTRUCCIONES 
CALER SA posa a disposició de l’Ajuntament un “Xispometre”.  
 
3. Variants en la oferta en quan a la valoració mediambiental de la instal·lació de 
la central de recollida. 
La UTE ROS ROCA SA, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES RIBERA SA I 
ENCOFRATS CASTELL SL oferten el filtrat d’aire mitjançant biofiltres. Dintre de les 



opcions de filtratge amb carbó actiu es valora millor la opció de la UTE ENVAC 
IBERIA SA I SERVIAL OBRES I SERVEIS ja que aporta gran quantitat d’assajos 
realitzats en altres centrals on queda provat que el seu sistema garanteix el que es 
comprometen en la seva oferta. 
La UTE ROS ROCA SA, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES RIBERA SA I 
ENCOFRATS CASTELL SL i la UTE ENVAC IBERIA SA I SERVIAL OBRES I 
SERVEIS proposen augmentar la garantia en un any fet que es valora igual a les dues 
empreses. 
La UTE ROS ROCA SA, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES RIBERA SA I 
ENCOFRATS CASTELL SL i la UTE ENVAC IBERIA SA I SERVIAL OBRES I 
SERVEIS proposen allargar el manteniment de la central, en aquest punt no reben la 
mateixa puntuació, es puntua més la proposta de UTE ROS ROCA SA, 
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES RIBERA SA I ENCOFRATS CASTELL SL 
que proposa un manteniment superior en temps i amb una proposta de formació de 
personal per al futur manteniment de la central. 
La UTE ROS ROCA SA, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES RIBERA SA I 
ENCOFRATS CASTELL SL per tal de garantir que les avaries triguin poc reparar-se 
proposen mantenir un estoc de recanvis a la central. 
La UTE ROS ROCA SA, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES RIBERA SA I 
ENCOFRATS CASTELL SL i UTE CORSÁN-CORVIAM, CONSTRUCCIÓN SA I 
CONSTRUCCIONES CALER SA proposen tenir un compressor redundant per a les 
comunicacions pneumàtiques. 
UTE ENVAC IBERIA SA I SERVIAL OBRES I SERVEIS es compromet a treballar 
només amb empreses que tinguin la ISO 14.001 i 9.000. A diferència de l’oferta de 
UTE ROS ROCA SA, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES RIBERA SA I 
ENCOFRATS CASTELL SL que només oferta la tramitació de la ISO 14.001 de la 
central un cop acabada. 
La UTE ENVAC IBERIA SA I SERVIAL OBRES I SERVEIS presenta un tractament 
de la runa durant tota l’obra que garanteix la separació de materials reduint així 
l’impacte ecològic de l’obra i que tots els equips electrònics seran de classe A+. 
La UTE ENVAC IBERIA SA I SERVIAL OBRES I SERVEIS proposa reforçar 
l’aïllant acústic amb una doble capa de llana de roca. 
UTE CORSÁN-CORVIAM, CONSTRUCCIÓN SA I CONSTRUCCIONES CALER 
SA, farien les modificacions necessàries al compactador actual per poder utilitzar-lo en 
la nova central i la instal·lació d’una arqueta de recollida de lixiviats. 
 
4 Qualitat i característiques de les bústies i punts d’abocament en general. 
UTE ENVAC IBERIA SA I SERVIAL OBRES I SERVEIS i la UTE ROS ROCA SA, 
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES RIBERA SA I ENCOFRATS CASTELL SL 
ens presenten unes bústies amb un disseny atractiu i personalitzat per a l’Ajuntament, 
on queda clar la fracció que s’ha d’abocar a cada bústia. A diferència de l’oferta de UTE 
CORSÁN-CORVIAM, CONSTRUCCIÓN SA I CONSTRUCCIONES CALER SA. en 
la que no ho deixa clar. 
UTE ENVAC IBERIA SA I SERVIAL OBRES I SERVEIS, millora la bústia 
proposada en projecte posant comportes comercials a totes les bústies. La UTE ROS 
ROCA SA, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES RIBERA SA I ENCOFRATS 
CASTELL SL que només oferta comportes comercials a 10 ubicacions prèviament 
estudiades, com a contrapartida ofereixen un tipus de vàlvula inclinada que augmenta la 
capacitat dels baixant. 



UTE CORSÁN-CORVIAM, CONSTRUCCIÓN SA I CONSTRUCCIONES CALER 
SA. Oferta que el sistema de comunicació amb les bústies sigui “obert” aspecte que 
facilitaria que en possibles ampliacions futures de la xarxa el nou adjudicatari no tindria 
problemes de comunicació amb les bústies. 
 
5. Equip tècnic adscrit a l’obra. 
En quan a l’equip tècnic adscrit a l’obra entenc que la UTE ENVAC IBERIA SA I 
SERVIAL OBRES I SERVEIS es la millor oferta tant per la titulació de l’equip tècnic, 
dedicació, i experiència (obra civil i pneumàtica) i quantitat, a diferència de l’oferta de 
la UTE ROS ROCA SA, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES RIBERA SA I 
ENCOFRATS CASTELL SL que els currículums que presenten demostren molta 
experiència, la titulació i quantitat de tècnics adscrits a l’obra es sensiblement inferior, 
totes dues acrediten molta experiència en recollida pneumàtica amb personal propi de la 
UTE, en canvi la UTE COSRSÁN-CORVIAM, CONSTRUCCIÓN SA I 
CONSTRUCCIONES CALER SA no presenten cap tècnic amb experiència en recollida 
pneumàtica, resolen aquest fet amb el suport d’empreses externes.  
Pel que fa a la maquinària adscrita a l’obra totes les empreses presenten una relació molt 
adequada per a realitzar l’obra i compleixen amb els requeriments bàsics exigibles per 
l'obra, a diferenciar la UTE ENVAC IBERIA SA I SERVIAL OBRES I SERVEIS que 
justifica la necessitat de cada tipus de maquinària per cada fase de l’obra, i no es valora 
especialment la UTE COSRSÁN-CORVIAM, CONSTRUCCIÓN SA I 
CONSTRUCCIONES CALER SA que presenta un bon llistat de maquinària, que tot i 
ser de mes quantitat no queda tan justificada la seva necessitat a l’obra. La UTE ROS 
ROCA SA, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES RIBERA SA I ENCOFRATS 
CASTELL SL, valorem molt adequadament que posi a disposició de l’obra un garbell 
mòbil per a poder extreure diferents granulometries d’àrids reciclats i que adjunti les 
fitxes de les maquinaries ofertades justificant la seva idoneïtat.  
 
 
 2 3 4 5 
UTE ENVAC IVERIA SA I SERVIAL OBRES I SERVEIS SL 11 9 10 13 
UTE CORSÁN-CORVIAM, CONSTRUCCIÓN SA I 
CONSTRUCCION CALER SA 

6 5 6 4 

UTE ROS ROCA SA. TRANSPORTES Y EXCAVACIONES 
RIBERA SA. I ENCOFRATS CASTELLS 

9 11 10 11 

 
 
2. Acta de la mesa assignant la puntuació del sobre núm. 2, segons l’informe tècnic. 
 
“ ACTA DE VALORACIÓ DEL SOBRE 2 PER LA MESA DE CONTRACTACIÓ  
 
Expedient : CO-2010/044 
Nom de l’obra: “Projecte executiu de la central i xarxa de recollida pneumàtica de 
residus urbans del centre de Sabadell”  
Tipus de procediment : obert 
Pressupost de licitació: 9.749.919,22 euros (IVA inclòs del 18%) 
Termini d’execució: 17 mesos 
 
En l’Edifici de Can Marcet, C. Pau Clarís, 100 de l’Ajuntament de Sabadell, a les 
09:00  hores del dia 20.09.2010, es reuneixen els membres de la Mesa de 



contractació que s’indiquen més avall, que en el seu dia es va constituir en virtut 
del nomenament efectuat per acord del Ple de l’Ajuntament de 6 de juliol de 2010: 
 
- La Sra. XXXX , en qualitat de Cap del Servei d´Obres Publiques de l’Àrea de 
Relacions Ciutadanes i Espai Públic, que actuarà com a President. 
- El Sr. XXX , en qualitat  de cap de la Secció de control intern adscrit a 
l’Intervenció de l’Ajuntament de Sabadell, que actuarà com a Vocal. 
- El Sr. XXXXX , en qualitat de Cap de secció de Resius i Neteja Viària, que 
actuarà com a Vocal. 
- El Sr. XXXXX ,  com a Vocal i secretari de la Mesa, en qualitat de El cap de la 
secció de serveis jurídics de l’àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic.  
 
L’objecte de la present reunió és emetre la valoració respecte a la documentació 
presentada per cadascun dels licitadors incloses en el sobre 2 i en vers als criteris 
d’avaluació mitjançant judici.  
 
A tal efecte s’ha lliurat l’informe tècnic signat per la Cap del Servei d’Obres Públiques, 
on fa constar la proposta de valoració tècnica de cadascun d’aquestes criteris. 
 
A la vista de l’informe i de les explicacions manifestades, la Mesa aplica els criteris 
de valoració sobre les ofertes presentades i que es determinen al plec de clàusules, 
resultant la puntuació segons quadre annex, i que fonamenta la present proposta 
de resolució. 
 
Primer.- VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES.  
 
Criteris de valoració aplicables. 
 
 Criteris de valoració Puntuació 

màxima 
Formula d’avaluació 

2 Variants en la oferta en aspectes tecnològics, tècnics i 
funcionals 

12 punts 
Judici de valor 

3 Variants en la oferta en quan a la valoració 
mediambiental de la instal·lació de la central de 
recollida.  

12 punts 
Judici de valor 

4 Variants en quan a la qualitat i característiques de les 
bústies i punts d’abocament en general. 

12 punts 
Judici de valor 

5 Equip tècnic adscrit a l’obra 13 punts Judici de valor 
    

DADES DE L' EMPRESA C.3 C.4 C.5 C.6 
TOT
AL 

ORDR
E 

 

                

1 
UTE ENVAC IBERIA SA I SERVIAL 
OBRES I SERVEIS SL 11 9 10 13 43 1 

2 

UTE CORSÁN-CORVIAM, 
CONSTRUCCIÓN SA I 
CONSTRUCCIONES CALER SA 6 5 6 4 21 3 

3 

UTE ROS ROCA SA, TRANSPORTES Y 
EXCAVACIONES RIBERA SA I 
ENCOFRATS CASTELL SL 9 11 10 11 41 2 

 
Els membres presents de la Mesa abans esmentats, en assolir el quòrum necessari per 
decidir al respecte, aproven i fan seva la proposta del tècnic municipal abans esmentada.  



 
I sense cap més assumpte a tractar es dóna per acabat aquest acte, emplaçant als 
membres a l’acte d’obertura del sobre núm. 3 on és donarà lectura de la puntuació 
anterior. ” 
 
3.  Informe tècnic resumit sobre la valoració del sobre núm. 3, emès pel Cap de la 
Secció de Recollida i tractament de residus i neteja viària que es transcriu a continuació, 
en el que valoren els criteris 1 i del 6 al 9: 
 
“VALORACIÓ CRITERIS INCLOSOS EN EL SOBRE NÚMERO 3 P ER A 
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES ANOMENAT: 
“Projecte executiu de la central i xarxa de recollida pneumàtica de residus urbans 
del centre de Sabadell” 
 
Als efectes de resoldre l’expedient de licitació corresponent a l’esmentat contracte 
d’obres, d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars, pel que fa a la 
valoració de les ofertes presentades i d’acord amb l’article 196 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic, s’informa: 
 
Que aquest Servei, un cop feta la valoració de cada una de les ofertes presentades per 
les empreses licitadores, segons el quadre-resum elaborat amb els criteris de valoració 
prèviament establerts, les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores, referents 
als criteris avaluables mitjançant fórmula, i que estaven inclosos en els sobre número 3 
de la documentació a presentar pels licitadors, són les següents: 
 
CRITERIS DE VALORACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULA  :  
 
De conformitat amb els criteris objectius ordenats de manera decreixent, amb la 
puntuació màxima i la formula d’avaluació que preveu la clàusula Novena del Plec, 
s’estableix el següents criteris avaluables mitjançant fórmula: 
 

 Criteris de valoració Puntuació 
màxima 

Formula 
d’avaluació 

1 Baixa econòmica 27 punts Fórmula 
6 Informació i comunicació de l’obra 5 punts Fórmula 
7 Quadre de subcontractistes 11 punts Fórmula 
8 Millora en el termini d’execució de l’obra 4 punts Fórmula 
9 Seguretat i Salut en l’obra 4 punts Fórmula 

TOTAL  51 punts  
 
 
RESUM DE LA VALORACIÓ DEL CRITERIS DE VALORACIÓ  
AVALUABLE MITJANÇANT FÓRMULA (INCLOSOS EN EL SOBRE 
NÚMERO 3): 
 
De l’anàlisi de la documentació presentada per les diferents empreses licitadores, i en 
funció de l’aplicació dels criteris indicats en el punt anterior, resulta la següent taula a 
on s’especifiquen les puntuacions obtingues en els criteris avaluables mitjançant 
fórmula: 
 



DADES DE L' EMPRESA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 total 

nº Nom  Punts Punts Punts Punts Punts Punts Punts Punts Punts Punts 

1 
UTE ENVAC IBERIA SA I SERVIAL OBRES I 
SERVEIS SL 13,70 11,00 9,00 10,00 13,00 0,90 9,90 3,99 1,10 72,59 

2 
UTE CORSAN-CORVIAM, CONSTRUCCION SA I 
CONSTRUCCIONES CALER SA 24,80 6,00 5,00 6,00 4,00 5,00 11,00 3,99 4,00 69,79 

3 

UTE ROS ROCA SA I TRANSPORTES Y 
EXCAVACIONES RIBERA SA I ENCONFRATS 
CASTELL SL 14,60 9,00 11,00 10,00 11,00 0,70 8,53 3,95 0,10 68,88 

A la vista de les puntuacions resultants, l’empresa UTE ENVAC IBERIA SA I 
SERVIAL OBRES I SERVEIS SL, ha obtingut la millor puntuació. Per tant es proposa 
l’adjudicació de l’esmentat contracte a l’empesa UTE ENVAC IBERIA SA I SERVIAL 
OBRES I SERVEIS SL.” 
 
4. Documentació justificativa de l’empresa sobre la no temeritat de la seva oferta. 
Resum de la documentació aportada per la UTE ENVAC SERVIAL el dia 23 de 
setembre de 2010, a petició dels serveis tècnics municipals davant la possibilitat que 
aquesta estigues en temeritat pel que fa al criteri de valoració del termini d’execució, ja 
que en aplicar la formula que preveu el Plec, el límit de temeritat va quedar fixat en 
14,40 mesos, mentre que el termini proposat per aquesta empresa, classificada en primer 
lloc, va ser de 14 mesos:  
 
- La planificació de l’obra es desenvolupa d’acord amb la descrita en projecte, 
dividint l’obra en dues fases, una primera on s’executaran les obres relatives a la central, 
i una segona per la xarxa de recollida pneumàtica. Es començarà per les obres a la 
central de recollida i 7 mesos després la xarxa de recollida pneumàtica. 
- A partir del programa de treballs del projecte executiu de la central i xarxa de 
recollida adjuntats a l’Annex numero 10 del Plec de Prescripcions Tècniques, la UTE 
ENVAC SERVIAL ha confeccionat el seu pla d’obra. 
- L’etapa de l’execució de les obres de la central tindrà una durada de 8 mesos 
(coincidint amb el programa que apareix al l’Annex numero 10 del Plec de 
Prescripcions Tècniques). 
- Mentre que l’etapa de la xarxa de recollida de residus tindrà una durada de 7 
mesos, reduint en 3 mesos el programa que apareix al l’Annex número 10 del Plec de 
Prescripcions Tècniques.  
- Donat que el Plec no especifica de forma concreta el pla d’obra d’execució de la 
xarxa per carrers, així com els grups de treball necessaris la UTE ENVAC-SERVIAL 
planteja possibles escenaris que inclouen diversos trams de carrer oberts de forma 
simultània i construint els punts d’abocament simultàniament a la xarxa en la majoria 
del seu recorregut. 
- Per una banda, per tal d’executar les obres correctament atenent a la seva 
tipologia, s’han de coordinar adequadament les diferents fases que afecti en la menor 
forma possible a la vida quotidiana de les zones afectades, això vol dir: coordinar amb 
els diferents organismes la mobilitat, amb les companyies els serveis afectats, els 
comerços i negocis, les associacions, etc, és per tal fi que es preveu i així es proposa al 
quadre tècnic format amb el personal propi d’ENVAC i SERVIAL, que respon a 
aquestes necessitats.  
- Així mateix fer constar que part d’aquest personal Directiu i Tècnic és de 
Sabadell, coneixent a la perfecció el dinamisme de ciutat. 



- Per altra banda, el poc grau de subcontractació necessari gràcies al mitjans 
propis de les dues empreses fa que sigui més fàcil i ràpid coordinar les diferents 
activitats, així com un més ràpida resposta davant d’imprevistos. 
 
 
- En conclusió, la UTE ENVAC SERVIAL creu important remarcar la capacitat 
d’afrontar aquesta obra amb garanties en el termini de 14 mesos presentat, pel grau de 
coneixement de la instal·lació per part d’ENVAC i el coneixement de la zona i l‘entorn 
per part de SERVIAL, juntament amb l’experiència d’ambdues empreses en obres 
similars.  
- Per tant, consideren justificat el termini presentat per a l’execució de les obres, i 
sol·liciten ho tinguem en consideració. 
 
5. ACTA de la mesa la Mesa de contractació, en la qual es proposa com a millor 
classificat la UTE ENVAC IBERIA SA I SERVIAL OBRES I SERVEIS SL, en 
considerar que malgrat està objectivament en temeritat, la seva oferta por ser complerta 
en els termes proposats, transcrivint-se a continuació: 
“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ  DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ  
Expedient : CO-2010/044 
Nom de l’obra: “Projecte executiu de la central i xarxa de recollida pneumàtica de 
residus urbans del centre de Sabadell”  
Tipus de procediment : obert 
Pressupost de licitació: 9.749.919,22 euros (IVA inclòs del 18%) 
Termini d’execució: 17 mesos 
 
En l’Edifici de Can Marcet, C. Pau Clarís, 100 de l’Ajuntament de Sabadell, a les 12:00  
hores del dia 28.09.2010, es reuneixen per constituir-se com a Mesa de contractació els 
següents membres, en virtut del nomenament efectuat per acord del Ple de l’Ajuntament 
de 6 de juliol de 2010, pel qual s’aprova l’expedient de contractació referenciat: 
 
- La Sra. XXXX , en qualitat de Cap del Servei d´Obres Publiques de l’Àrea de 
Relacions Ciutadanes i Espai Públic, que actuarà com a President. 
- El SrXXXX, en qualitat  de cap de la Secció de control intern adscrit a 
l’Intervenció de l’Ajuntament de Sabadell, que actuarà com a Vocal. 
- El Sr. XXXXXXX , en qualitat de Cap de secció de Resius i Neteja Viària, que 
actuarà com a Vocal. 
- El Sr. XXXXXX ,  com a Vocal i secretari de la Mesa, en qualitat de El cap de la 
secció de serveis jurídics de l’àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic.  
 
L’objecte de la present reunió és emetre la proposta de resolució d’acord amb els plecs 
de clàusules administratives particulars i procedir a la valoració de les ofertes 
presentades, d’acord amb l’article 295 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic.  
 
A tal efecte s’ha lliurat l’informe tècnic signat per la Cap del Servei d’Obres Públiques, 
on fa constar la seva exposició i valoració tècnica d’aquesta licitació, justificant 
l’acceptació de la proposició classificada en primer lloc. 
 



A la vista de l’informe, la Mesa aplica els criteris de valoració sobre les ofertes 
presentades i que es determinen al plec de clàusules, resultant la puntuació segons 
quadre annex, i que fonamenta la present proposta de resolució. 
La Mesa de Contractació proposa ELEVAR a la Junta de Govern Local, la següent 
proposta de resolució, que conté les determinacions més rellevants que la motiven, la 
classificació de les ofertes presentades, i la proposta d’adjudicació. 
 
Primer.- CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES.  
Criteris de valoració aplicables. 
 
 
 Criteris de valoració Puntuació 

màxima 
Formula d’avaluació 

1 Baixa econòmica 27 punts Fórmula 
2 Variants en la oferta en aspectes tecnològics, tècnics i 

funcionals 
12 punts Judici de valor 

3 Variants en la oferta en quan a la valoració 
mediambiental de la instal·lació de la central de recollida 

12 punts Judici de valor 

4 Variants en quan a la qualitat i característiques de les 
bústies i punts d’abocament en general 

12 punts Judici de valor 

5 Equip tècnic adscrit a l’obra 13 punts Judici de valor 
6 Informació i comunicació de l’obra   5 punts Fórmula 
7 Quadre de subcontractistes 11 punts Fórmula 
8 Millora en el termini d’execució de l’obra   4 punts Fórmula 
9 Seguretat i Salut en l’obra   4 punts Fórmula 
    

 

DADES DE L' EMPRESA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 total 

nº Nom  Punts Punts Punts Punts Punts Punts Punts Punts Punts Punts 

1 
UTE ENVAC IBERIA SA I SERVIAL 
OBRES I SERVEIS SL 13,7 11,0 9,0 10,0 13,0 0,9 9,9 4,0 1,1 72,6 

2 

UTE CORSAN-CORVIAM, 
CONSTRUCCION SA I 
CONSTRUCCIONES CALER SA 24,8 6,0 5,0 6,0 4,0 5,0 11,0 4,0 4,0 69,8 

3 

UTE ROS ROCA SA I TRANSPORTES Y 
EXCAVACIONES RIBERA SA I 
ENCONFRATS CASTELL SL 14,6 9,0 11,0 10,0 11,0 0,7 8,5 4,0 0,1 68,9 

Segon.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ. 
 
Vista la classificació de les ofertes, es proposa l’adjudicació provisional  
 

Empresa adjudicataria: UTE ENVAC IBERIA SA I SERVIAL 
OBRES I SERVEIS SL 
Obres: Projecte executiu de la central i xarxa de recollida pneumàtica de 
residus urbans del centre de Sabadell 
Termes de l'adjudicació Import 
Preu (IVA inclòs al tipus del 18%) 9.116.174,46 € 
Informació i comunicació de l’obra                   28.928,93 €
Seguretat i Salut en l’obra 38.878,40 € 
Garantia definitiva 386.278,57 € 
Termini d'execució  14 mesos 

 
I sense cap més assumpte a tractar es dóna per acabat aquest acte.” 



 
Atès que un cop notificat aquest acord a tots els licitadors, en data 10.11.2010 l’empresa 
ROS ROCA, SA, com a integrant de la UTE ROS ROCA, TRANSPORTES Y 
EXCAVIONES RIBERA, SA i ENCOFRANTS CASTELL, SL, va presentar el recurs 
especial de contractació que preveu l’article 310 de la Llei de contractes del sector 
públic, amb la modificació introduïda per la Llei 34/2010.  
 
Atès que la Junta de Govern Local, per acord del 26 de novembre de 2010 i 
posteriorment ratificat pel Ple municipal el 21 de desembre de 2010, es desestima el 
recurs especial de contractació presentat per l’empresa ROS ROCA, SA, integrant de la 
UTE ROS ROCA, SA, TRANSPORTES Y EXCAVACIONS RIBERA, SA i 
ENCOFRATS CASTELL, SL, en tots i cadascun dels motius manifestats en el seu 
escrit, que es va interposar contra l’acte de tràmit adoptat pel Ple municipal del 22 
d’octubre de 2010 que classificava les ofertes presentades en el procediment obert 
subjecte a regulació harmonitzada del contracte administratiu d’OBRES anomenat 
”Projecte executiu de la central i xarxa de recollida pneumàtica de residus urbans del 
centre de Sabadell” per ordre decreixent i d’acord amb els criteris de valoració 
establerts als plecs que han estat objecte de ponderació i en vers a la qual es considerava 
l’oferta econòmicament més avantatjosa en aquest procés és la presentada per la UTE 
ENVAC IBERIA, SA i SERVIAL OBRES I SERVEIS, SL. 
 
Atès que es tracta d’una obra finançada pel Fons Social Europeu. 
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal  acreditatiu de l’existència de 
crèdit suficient i adequat per aquesta despesa, la qual té caràcter de plurianual, així com 
el favorable a l’anul·lació de l’autorització de despesa en motiu de la baixa 
d’adjudicació i per tal que retorni a la seva consignació lliure,  segons els següent detall:  
 
 
Exercici Partida Projecte Apunt previ  Referència  Import 
2010 622/1620A/60900 2008.2.AJSBD.48.1 D920100014791 22010012598 4.731.115,21 € 
2011 622/1620A/60900 2008.2.AJSBD.48.1 D920109000279  2.980.132,29 € 
2012 622/1620A/60900 2008.2.AJSBD.48.1 D920109000279  1.404.926,96 € 
Exercici      Partida                           Projecte                             Apunt previ                  Referència              Import 
2010 622/1620A/60900 2008.2.AJSBD.48.1 A/920100014792 22010012598         633.744,76 €  

 
Atès que les despeses de publicació de la licitació  ascendeixen a 849,04 euros i segons 
el que disposa l’article 67.2-g) del RGLCAP, anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària, 
segons l’import  que es contempla a l’apartat M del quadre resum de característiques del 
contracte 
 
Atès que, de conformitat amb l’article 274.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència 
per subscriure el contracte comporta la facultat per aprovar el projecte, el plec de 
clàusules administratives, la despesa i l’adjudicació del contracte, que, d’acord amb el 
Decret d’Alcaldia de 27 de juny de 2007, correspon al Ple municipal, tanmateix aquest 
va delegar la facultat per adjudicar a la Junta de Govern Local, en virtut de l’acord del 
Ple del dia 27 de juny de 2007, modificat per l’acord del dia 9 d’octubre de 2009, amb 
l’únic requisit de donar-me compte a posteriori. 
 
Vist l’acord del Ple municipal del dia 27 de juny de 2007, modificat per l’acord del dia 
9 d’octubre de 2009, que delega a la Junta de Govern Local la facultat de resoldre 
l’adjudicació del present expedient de contractació. 



 
Per la qual cosa l’Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic, a petició de la Regidoria 
d’aquesta Àrea, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Adjudicar el contracte administratiu d’obres, el procediment administratiu 
del qual s’ha tramitat mitjançant obert subjecte a regulació harmonitzada, l’objecte 
del qual, l‘empresa i el preu s’indiquen a continuació, en considerar-se l’oferta 
d’aquesta empresa com la econòmicament més avantatjosa, d’acord amb els criteris de 
valoració establerts en el seu plec de clàusules administratives particulars i la motivació 
que ho justifica que s’ha descrit en la part expositiva: 
 
Empresa adjudicatària: UTE SABADELL RSU ENVAC SERVI AL 
NIF:  U65435679 
Obres: Projecte executiu de la central i xarxa de recollida pneumàtica 
de residus urbans del centre de Sabadell 
Termes de l'adjudicació Import 
Preu (IVA inclòs al tipus del 18%) 9.116.174,46 
Termini d'execució  14 mesos 
 
SEGON.- Aprovar la disposició o compromís de despesa per a l’adjudicació 
anteriorment aprovada i per igual import al preu d’aquesta, la qual té caràcter 
plurianual , amb càrrec a l’autorització i partida pressupostària en el seu dia establerta 
per l’Interventor Municipal i que s’ha detallat a la part expositiva, disminuint l’import 
de la despesa prevista en la quantitat de 633.744,76 €, com a conseqüència de la baixa 
d’adjudicació, que haurà de retornar a la partida pressupostaria com a saldo lliure. 
TERCER.- REQUERIR l’empresa adjudicatària perquè procedeixi a formalitzar el 
corresponent contracte administratiu en els termes i dins dels terminis màxims que 
disposa l’article 140 de la LCSP, amb la redacció introduïda per la Llei 34/2010, en ser 
l’acord d’adjudicació anteriorment aprovat susceptible de recurs especial en matèria de 
contractació, en el benentès que la seva execució no podrà iniciar-se sense haver 
realitzat aquesta formalització.  
 
QUART.- ESTABLIR  que les despeses de publicació de la present licitació, que ha 
d’abonar l’empresa adjudicatària d’acord amb la clàusula 12a del Plec de clàusules 
administratives particulars,  ascendeixen a 849,04 euros i instar l’empresa adjudicatària 
per tal que en, el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la notificació d’aquesta 
resolució, ingressi l’import anterior a la Tresoreria General d’aquest ajuntament, o bé 
manifesti la voluntat que se li descomptin de la/es certificació/ns d’obres/factura/es que 
presenti pels treballs executats fins a completar-lo, en el benentès que si exhaurit 
l’esmentat termini no s’ha ingressat ni manifestat res al respecte, es procedirà a fer el 
descompte de la forma indicada. 
CINQUÉ .- Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant de l’Ajuntament de 
Sabadell.  
 
SISÈ.- Notificar aquesta resolució a tots els candidats i licitadors. 
 
SETÉ.- Facultar el regidor d’Espai Públic perquè pugui signar tots els documents 
pertinents i dictar els actes que siguin necessaris per a l'efectivitat dels precedents 



acords, inclosos els de rectificació i/o esmena per possibles errors materials, si es donés 
el cas, a més de  comunicar el dia i hora en que es realitzarà la formalització del 
contracte i, si s’escau, la data màxima que aquesta es pot fer, si així és considerà adient. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en 
votació ordinària. 



 
 
30.-Aprovar inicialment el projecte d'urbanització de la plaça Granollers. 
  
 
Atès que la Comissió Provincial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió 8 de febrer de 
1995, va aprovar definitivament el Text refós del Pla Parcial Can Llong, modificat 
segons aprovació de data 7 de maig de 2003, que desenvolupa el sector Can Llong 
(sector B), delimitant dos polígons d’actuació.  
 
Atès que per a la redacció del projecte d’urbanització de la plaça Granollers, inclòs 
dins del polígon 1 del Pla Parcial, l’Ajuntament va contractar, mitjançant decret del 
tinent d’Alcalde de l’Àrea d’urbanisme, núm. 2325/2010, 12 de març de 2010, a 
l’arquitecte Francesc Camps Palou. 
 
Atès que la totalitat de l’àmbit del projecte d’urbanització és municipal, en virtut del 
projecte de normalització de finques del projecte de reparcel.lació del polígon I del Pla 
Parcial de Can Llong, en relació a la Modificació puntual del pla Parcial Can Llong en 
l’àmbit de la zona verda de l’Illa 14 i de les parcel·les 14.02 i 14.05, aprovat 
definitivament per la Comissió de Govern municipal de data 24 d’octubre de 2003. 
 
Atès que el Polígon I es desenvolupa pel sistema reparcel·lació. en la modalitat de 
compensació per cooperació, el cost d’aquest projecte s’imputarà a les quotes 
d’urbanització que hauran de satisfer els propietaris. 
 
Atès que l’Ajuntament ha d’aprovar inicialment el projecte d’urbanització de la plaça 
Granollers, amb una superfície d’actuació de 3.038,47 m2, l’objecte del qual és la 
urbanització de la plaça esmentada situada al barri de Can Llong de Sabadell, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 365.883,41 euros i una repercussió per m2 de 
120.41 euros, amb un termini previst per la seva execució de 7 mesos. 
 
Atès que segons el projecte les obres consistiran, en termes generals, en l’adequació 
topogràfica, l’organització dels espais en funció dels usos i mobilitat interna, 
l’adequació de les corresponents infrastructures, així com la dotació de mobiliari urbà, 
les actuacions projectades corresponen a: enderrocs i moviments de terres, xarxa de 
sanejament, xarxa d’aigua potable, xarxa d’enllumenat públic, xarxa de 
telecomunicacions i telefonia, xarxa elèctrica, pavimentació i d’altres.  
 
Atès que el planejament d’aplicació a l’àmbit del projecte d’urbanització és la 
“Modificació puntual del Pla Parcial de Can Llong en l’àmbit de la zona verda de la illa 
14 i de les parcel·les 14.02 i 14.05” (CLL-MPP4), així com : El Text refós del Pla 
general municipal d’ordenació de Sabadell (MPG-8-TR), aprovat definitivament el 31 
de juliol del 2000 (DOGC de 2 d’octubre de 2000), el Text refós del Pla parcial “Can 
Llong” (PP-1), aprovat definitivament el 8 de febrer de 1995 (DOGC de 26 d’abril de 
1995), el Text refós de les ordenances reguladores del Pla parcial “Can Llong”, aprovat 
definitivament el 25 de gener de 2006 (DOGC 14 de juny de 2006) i el Text refós del 
Pla especial d’intervenció en el paisatge urbà (PE-51 TR), aprovat definitivament el 22 
de febrer de 2007 (DOGC de 3 de maig de 2007). 
 



Atès que el Servei d’Urbanisme informa favorablement l’aprovació inicial del projecte 
de referència, en data 14 de desembre de 2010 amb les següents consideracions: 
 
El projecte d’urbanització no s’ajusta a la delimitació dels sistemes feta pel 
planejament vigent, ja que no inclou la totalitat del sòl qualificat de d-1. No obstant, 
es podrà considerar compatible amb les determinacions del planejament vigent 
sempre que els terrenys no inclosos al present projecte es trobin ja urbanitzats 
conforme a les esmentades determinacions.  
 
Pel que respecta als condicionants generals (1.4) s’explica que la plaça dona servei a 
dos fronts de locals comercials. Igualment a la justificació de la solució adoptada 
(2.1) s’explica que l’espai públic es resol en funció dels diferents nivell d’ús i 
activitats, plantejant-se com a un d’aquests usos el subministrament de mercaderies 
als locals comercials que hi donen front. En aquest sentit cal dir que la Modificació 
del Pla Parcial que constitueix el planejament vigent d’aplicació (CLL-MPP4), en el 
seu article 2 regula el següent: 
“No és admesa la utilització de la zona qualificada de parc i jardí urbà (clau d1) 
com a zona de càrrega i descàrrega de vehicles. En aquest sentit, els locals 
comercials que donin als espais d’ús públic de l’interior de l’illa hauran de resoldre 
el seu accés rodat a través de l’interior del sòl privat o dels vials perimetrals a l’illa 
.” 
 
Per tant caldrà que la solució d’urbanització del l’espai sigui l’adequada per no 
permetre l’incompliment d’aquesta prohibició. 
 
Atès que la Cap del Servei d’Obres Públiques informa favorablement l’aprovació 
d’aquest projecte, en data 9 de desembre de 2010, posant de manifest que el projecte 
inclou totes les obres d’urbanització, bàsiques i complementàries i executa materialment 
les determinacions contingudes en el planejament tenint la consideració de projecte 
d’urbanització. Així mateix posa de manifest que les obres no contingudes en el projecte 
estan urbanitzades i que , els locals comercials que donin als espais d’ús públic de 
l’interior de l’illa hauran de resoldre el seu accés rodat a través de l’interior del sòl 
privat o dels vials perimetrals a l’illa. 
 
Vist l’article 72 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (en endavant TRLUC), que defineix els projectes 
d’urbanització com projectes d’obres que tenen per finalitat posar en marxa l’execució 
material de les determinacions dels plans d’ordenació urbanística municipal i dels plans 
urbanístics derivats en els àmbits d’actuació urbanística podent fer referència a totes les 
obres d’urbanització o únicament a les obres d’urbanització bàsiques. 
 
Vist el que estableixen els articles  89.6 i 119.2 del TRLU  quan a la tramitació i 
aprovació dels projectes d’urbanització. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 3977/08, de 26 de maig de 2008, que delega a la Junta de 
Govern Local determinades atribucions entre les quals la relativa a l’assumpte objecte 
d’aquest dictamen. 
 
Per la qual cosa l’Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents 



 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment  el projecte d’urbanització de la plaça Granollers, 
redactat per l’arquitecte XXXXXXX a sol·licitud de l’Ajuntament, amb una superfície 
d’actuació de 3.038,47 m2, un pressupost d’execució per contracte, imputables a quotes 
d’urbanització de 365.883,41 euros, una repercussió per m2 de 120.41 euros i amb un 
termini d’execució de 7 mesos, a l’empara del que estableix l’article 72.6 del TRLUC. 
 
SEGON- Sotmetre el projecte a informació pública per un termini d’un mes, 
transcorregut el qual sense haver-se formulat reclamacions o al·legacions, quedarà 
aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar cap altre acord de manera expressa. 
En cas contrari, quan es formulin reclamacions o al.legacions, es procedirà a la seva 
aprovació definitiva mitjançant posterior acord de l’òrgan competent 
 
TERCER.- Donar audiència a les persones interessades amb citació personal, de 
conformitat amb l’article 119.2.c del TRLUC 
 
QUART.- Facultar el regidor d’Espai Públic per què pugui signar tots els documents 
pertinents i dictar els actes que siguin necessaris per a l'efectivitat dels precedents 
acords, inclosos els de rectificació i/o esmena per possibles errors materials, si es donés 
el cas. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en 
votació ordinària. 



 
31.-Prorrogar el contracte de subministrament anomenat Adquisició de quatre 
vehicles automòbils destinats a la Policia Municipal mitjançant el sistema 
d'arrendament financer. 
 
ATÈS que en data 29 de desembre de 2006 es va adjudicar el contracte anomenat 
“Adquisició de quatre vehicles automòbils destinats a la Policia Municipal mitjançant el 
sistema d’arrendament financer” a l’empresa Caixarenting SA, per un període de 
vigència de 36 mesos, amb inici l’1 de març de 2007 i fins al 28 de febrer de 2010, i que 
el 19/03/2010 es va prorrogar per 4 mesos més. 
 
ATÈS que la data de finalització de l’anterior contracte és del mes de juny de 2010, i la 
data prevista d’inici del nou contracte era de gener de 2011, es va fer necessari 
prorrogar aquest contracte per un període de 6 mesos més, és a dir, fins el 31 de 
desembre de 2010, per un import de 19.861,56 € (IVA inclòs) per resolució del regidor 
delegat d’Espai Públic núm. 8152/2010, ratificat per la JGL del 10/09/10,  i que el 
contractista va acceptar la pròrroga del mateix, i que, de conformitat amb l’article 174 
del Text Refós de la Llei de contracte de les administracions publiques, aprovat pel Real 
Decret Legislatiu 2/2000, que és la normativa vigent en virtut de la Disposició 
transitaria primera de la Llei 30/2007 en no establir res ni el Plec del Clàusules 
Administratives Particulars ni el seu Quadre de Característiques. 
 
ATÈS que els serveis tècnics consideren necessari prorrogar aquest contracte per tal de 
no deixar desatès el servei mentre no entri en vigor el nou contracte de quatre anys i, per 
tant, la data de finalització inicialment prevista del 31.12.2010 s’ha d’ampliar fins el 
31.03.2011, en ser previst que el nou contracte s’iniciï l’1 d’abril del 2011, data en que 
es preveu disposar dels vehicles degudament equipats. 
 
ATÈS que aquesta nova pròrroga de tres mesos suposa incrementar el contracte en 
9.930,78 € (IVA inclòs), i que el contractista ha acceptat la pròrroga del mateix, la qual 
acumula amb les anteriors prorrogues un total de 13 mesos, inferior als 18 mesos a que 
equival la meitat del període del contracte objecte de prorroga. 
 
VIST  l’informe preceptiu emès per la Intervenció municipal, respecte de l’existència de 
consignació de crèdit suficient a la partida 621/1552A/20400 del Pressupost municipal 
del 2010, per poder autoritzar la despesa del cost global d’aquest contracte de serveis, 
d’import 9.930,78 € (IVA inclòs), segons proposta de despesa amb núm. d’apunt previ 
AD920109000484. 
 
VIST  el Decret d’Alcaldia 6725, de 27 de juny de 2007, modificat pel Decret 
3977/2008 de 26 de maig, que delega a la Junta de Govern Local determinades 
atribucions entre les quals la relativa a l’assumpte objecte d’aquest dictamen. 
 
Per la qual cosa l’Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Prorrogar  de mutu acord i per un període de 3 mesos, amb efectes des de 
l’ 1 de gener de 2011 i fins el 31 de març de 2011, la vigència del contracte de 



subministrament anomenat “Adquisició de quatre vehicles automòbils destinats a la 
Policia Municipal mitjançant el sistema d’arrendament financer” , adjudicat a 
l'empresa Caixarenting SA, amb NIF A586620819 d’acord amb el que disposa l’article 
1742. del Text Refós de la LCAP i amb la proposta feta pels serveis tècnics per no 
deixar desatès el servei que presten. 
 
SEGON.- Aprovar  que el preu d’aquesta pròrroga i per 3 mesos, quedi fixat en 
9.930,78 € (IVA inclòs). 
 
TERCER.- Autoritzar  que es puguin expedir ordres de pagament fraccionat del preu 
fixat per a la pròrroga anteriorment aprovada, en el sentit de fer fraccions mensuals, 
prèvia presentació de les corresponents factures i en els termes i de conformitat amb la 
clàusula 5a del Plec de clàusules administratives particulars.  
 
QUART.- Facultar el Regidor d’Espai Públic de l’Àrea de Relacions Ciutadanes i 
Espai Públic per què pugui signar tots els documents pertinents i dictar els actes que 
siguin necessaris per a l'efectivitat dels precedents acords, inclosos els de rectificació i/o 
esmena per possibles errors materials, si es donés el cas. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en 
votació ordinària. 
 


