
 
 
 

Urbanisme, Obres i Serveis 
Plaça de l’Ajuntament 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA 
Telèfon 93 635 64 03 . Fax 93 682 95 77 
urbanisme@stabarca.com 
 

 
 
 
 

PROPOSTA DEL COORDINADOR DE L’ÀREA DE SERVEIS GENERALS, 
PROMOCIÓ ECONÒMICA I SEGURETAT CIUTADANA I CIRCULACIÓ 

 
 
 
Assumpte: Encàrrec a l’empresa municipal SAB-URBÀ, SL per a la 
comercialització de la 19a. Mostra Comercial i Industrial de Sant Andreu 
de la Barca. 

 
 
 
Vist l’informe emès en data 19 de gener de 2006 pel 
Coordinador de Promoció Econòmica, José Díaz Díaz, en el que 
es posa de manifest el següent: 
 
“... 1.- Amb motiu de la 19a. Mostra Comercial i Industrial de 
Sant Andreu de la Barca, esdeveniment que se celebra anualment en 
aquest municipi, a més de les infraestructures, es fa necessari 
contractar els serveis d’una empresa externa per a realitzar les 
funcions de comercialització dels stands, difusió i publicitat de 
la 19a. Mostra Comercial i Industrial de Sant Andreu de la Barca. 
 
2.- L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca no disposa de recursos 
propis, materials i humans, per a portar a terme l’objecte 
d’aquest esdeveniment social. L’abast i característiques d’aquest 
servei evidencien la necessitat de realitzar la contractació d’una 
empresa externa...” 
 
Donat que el Ple de la Corporació en sessió de data 30 de 
setembre de 2004, va aprovar definitivament la constitució de 
la societat mercantil SAB-URBÀ, SL així com els seus 
Estatuts, constituint una de les finalitats del seu objecte 
social: 
 
“Sisé.- Utilització i gestió dels béns, tant demanials com 
patrimonials, que l’Ajuntament li encomani, i en el seu cas, la 
gestió i explotació dels serveis que sobre els mateixos es puguin 
establir, implantar i prestar”. 
 
Atès que l’empresa municipal pot realitzar les tasques 
pròpies de la comercialització de la 19. Mostra Comercial i 
Industrial de Sant Andreu de la Barca que tindrà lloc els 
propers dies 26, 27 i 28 de maig i que consistiran , entre 
d’altres en: 
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- Comercialització i lloguer dels estands de la Mostra. 
- Pancartes als carrers del municipi. 
- Pancartes a l’escenari. 
- Subministrament i instal·lació de 300 banderoles. 
- Cartelleria i distribució. 
- Publicitat i catàleg de la Mostra 
- Diari de la Mostra 
- Vídeo 
- Tub inflable. 
- Bosses propaganda. 
- Credencials. 
- Caseta-vestidor 
- Aire condicionat i generadors per a la 19. Mostra i pel 

Dinar de la Gent Gran 
- Elements de suport gràfic a l’Estand Municipal 
- Altres elements publicitaris. 

 
 
Per tot això, es proposa a la JUNTA DE GOVERN LOCAL, 
l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Encarregar a l’empresa municipal SAB-URBÀ, SL la 
comercialització dels estands, la difusió i publicitat de la 
19a. Mostra Comercial i Industrial de Sant Andreu de la Barca 
que tindrà lloc els propers dies 26, 27 i 28 de maig que 
consistirà en les tasques relacionades a la part expositiva 
de la present proposta. 
 
Segon.- Ratificar la present resolució en el proper Ple que 
es celebri i notificar-la a la societat mercantil SAB-URBÀ, 
SL a l’objecte de que sigui acceptat pel seu Consell 
d’Administració com a òrgan facultat per a la direcció, 
gestió i execució de la societat. 
 


