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La Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 16 de 
novembre de 2006, adoptà entre d'altres, l'acord següent: 
 
 
1. ALCALDIA 
 
 
1.01. ENCARREGAR A L’EMPRESA MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL LA 
REALITZACIÓ DE LES TASQUES NECESSÀRIES PER A DUR A TERME LA 
TOTALIDAD DEL “PLA D’INNOVACIÓ LOCAL DELS MUNICIPIS DEL BAIX 
LLOBREGAT. FASE I”, PER UN IMPORT DE 29.977,48 € (IVA INCLÒS) 
 
 
Vista la proposta de l’Alcaldia de data 13 de novembre de 2006. 
 
Antecedents: 
 
1. La Junta de Govern Local de data 14 de febrer de 2006 va 
adjudicar el contracte de consultoria i assistència per 
realitzar el Projecte “Pla d’innovació local dels municipis del 
Baix Llobregat. Fase I” amb l’empresa PORTAL EUROPEO 
GLOBUSBUSINESS, SL per un import de 13.557,00 euros. 
 
2. En data 15 de febrer de 2006 es va signar el contracte de 
consultoria i assistència amb l’esmentada empresa, i entre 
d’altres es concreta l’objecte del contracte i s’estableix una 
vigència de fins l’1 de gener de 2007. 
 
3. En data 8 de setembre de 2006, el coordinador de Promoció 
Econòmica informa favorablement en relació a l’inici d’expedient 
de resolució del contracte per incompliment del contractista. 
Dels antecedents exposats es desprenen irregularitats en la 
correcta execució del contracte per part del contractista, en 
relació a l’incompliment de l’objecte del contracte. 
 
4. La Junta de Govern Local en sessió duta a terme el dia 19 
de setembre de 2006 acordà la incoació de l’expedient de 
resolució del contracte de referència motivat en els 
incompliments de les obligacions del contractista descrites a 
l’informe del coordinador de Promoció Econòmica de data 8 de 
setembre de 2006. 
 
 
 
 
 
 
5. La Junta de Govern Local en sessió duta a terme el dia 7 
de novembre de 2006, acordà la resolució del contracte de 
consultoria i assistència per a la realització del projecte “Pla 
d’innovació Local de municipis del Baix Llobregat. I Fase”, 
adjudicat a l’empresa PORTAL EUROPEO GLOBUSBUSINESS, SL, en data 
14 de febrer de 2006, motivat en l’incompliment de les 
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obligacions del contractista descrites 
a l’informe del coordinador de Promoció 

Econòmica de data 8 de setembre de 2006. 
 
Dels antecedents exposats es desprèn la necessitat de prendre 
les mesures necessàries per donar compliment i dur a terme el 
contingut del projecte “Pla d’innovació local de municipis del 
Baix Llobregat. Fase I” pel qual l’Ajuntament de Sant Andreu de 
la Barca va rebre subvenció del CIDEM per import de 17.943,44 € 
per a la realització d’una despesa de 32.990,00 €. 
 
Atès que la ràpida i constant evolució de l’entorn empresarial 
incideix de forma directa en la competitivitat del teixit 
empresarial, suposa que els organismes de suport a l’empresa han 
de redefinir i actualitzar la seva missió i cartera de empreses 
i emprenedors en el nou entorn econòmic. 
 
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: 
 
“Novè.- La redacció i tramitació de tot tipus d’estudis i 
projectes relacionats amb les activitats...” 
 
Les activitats que haurà de dur a terme l’empresa municipal són 
les següents: 
 
- Direcció i coordinació del projecte. 
- Planificació de l’actuació. 
- Definició dels agents locals. 
- Seguiment i coordinació dels agents locals. 
- Creació, coordinació i seguiment del Comitè d’experts. 
- Definició, coordinació i seguiment dels tècnics 

participants     en la realització dels diagnòstics. 
- Realització de l’estudi dels sectors en 

creixement/decreixement d’àmbit local. 
- Selecció de les empreses per a la realització de la 

diagnosi de la capacitat innovadora. 
- Planificació i realització de les diagnosis de la 

capacitat innovadora de les empreses seleccionades. 
- Recollida i anàlisi de resultats de les diagnosis. 
- Elaboració d’informes de resultats per cadascuna de les 

empreses diagnosticades. 
- Elaboració d’un informe global d’àmbit local dels 

resultats del diagnòstic. 
 
 
 
 
 
- Identificació dels punts forts i febles de cada sector a 

partir dels resultats del diagnòstic. 
- Definició i planificació d’accions prèvies que justifiquin 

el pla de recomanacions posterior. 
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- Definició, planificació i 
realització d’accions de 

benchmarking. 
- Definició, planificació i realització de seminaris i 

tallers pràctics. 
- Definició, planificació i realització d’una jornada de 

workshop 
- Definició, planificació i realització d’una jornada final 

d’intercanvi d’experiències amb la participació dels 
agents locals integrats 

 
 
Vist que la despesa a justificar pel projecte de referència és 
de 32.990,00 € i que segons informe relatiu a la liquidació del 
contracte signat amb l’empresa GLOBUSBUSINESSS, SL emès pel 
coordinador de Promoció Econòmica, aquest informà favorablement 
les factures 667 i 668 per import de 1.506,26 € cadascuna, 
l’import de les tasques pendents de realitzar pugen a la 
quantitat de 29.977,48 € (IVA inclòs). 
 
Per tot això, per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Encarregar a l’empresa municipal SAB-URBÀ, SL la 
realització de les tasques necessàries per dur a terme la 
totalitat del “Pla d’innovació local de municipis del Baix 
Llobregat. Fase I” per un import de 29.977,48 € (IVA inclòs). 
 
Segon.- Notificar el present acord 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. 
 
                                                                     
I, perquè així consti, i tingui els efectes adients, d’ordre i 
amb el vistiplau del Sr. alcalde lliuro aquesta certificació. 
 
 
Sant Andreu de la Barca, 20 de novembre de 2006 
 
 
Vist i plau 
L’alcalde  
 
 
 
 
 
M. Enric LLORCA i IBÁÑEZ  


