Relació de tots els contractes formalitzats,
majors i menors
Perfil del contactant
Secretaria
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A continuació es detalla la relació contractes formalitzats amb el consistori, ordenats cronològicament segons el tipus d’organisme, la
seva denominació, tipus de contracte, procediment, estat, dates de publicació, valor econòmic pressupostat i adjudicatari final.
Per a més informació consulteu el detall de cada contractació i la seva documentació annexa al Perfil del contractant de l’Ajuntament i
Perfil del contractant de la COMU Sant Quirze, SL.
Sant Quirze del Vallès, 20 de febrer de 2018

Organisme

Denominació del contracte

Tipus de
contracte

Procedime
nt

Estat

Data
publicació a
diari oficial

Data límit
presentació
propostes

Pressupost
(licitació)

Adjudicatari

Ajuntament

Obres d'adequació i arranjament de l'edifici
de La Patronal

Obres

Obert amb
publicitat al
perfil

Resolució
contracte

-

24/01/2017

199.589,79€ (IVA
inclòs)

SERVICAN 2010, SL

Ajuntament

Obres parc de Can Feliu

Obres

Obert amb
publicitat

Adjudicat

07/04/2017

20/04/2017

300112,96 (IVA
Inclòs)

ARTIFEX INFRAESTRUCTURES,
SL

Ajuntament

Servei de control als mercats no sedentaris
setmanals de Can Torras Can Llobet i de les
Fonts

Serveis

Obert amb
publicitat

Modificat
(nou
procediment)

29/05/2017

13/06/2017

18422,25 € / anual
(IVA inclòs)

Ajuntament

Servei de control als mercats no sedentaris
setmanals de Can Torras Can Llobet i de les
Fonts

Serveis

Obert amb
publicitat

Adjudicat

13/06/2017

28/06/2017

18422,25 € / anual
(IVA inclòs)

GRUPO NORDESTE

Ajuntament

Subministrament vehicle Servei de Medi
Ambient

Subministraments

Obert amb
publicitat al
perfil

Adjudicat

--

07/06/2017

29,200 € (IVA inclòs)

T. SANTI-ENRIQUE,SAU

Ajuntament

Servei d’atenció psicològica per a dones i
infants

Serveis

Obert amb
publicitat

Adjudicat

05/07/2017

20/07/2017

43.800€ (IVA inclòs)/
anuals

ASSISTÈNCIA I GESTIÓ
INTEGRAL FUNDACIÓ PRIVADA

Transparència – Contractes majors i menors

2

Ajuntament

Serveis manteniment ascensors i portes
automàtiques

Serveis

Obert amb
publicitat al
perfil

Adjudicat

--

15/06/2017

17.186,84 € / anual
(IVA Inclòs)

Ajuntament

Obres diverses actuacions via pública 2016 pressupostos part

Obres

Obert amb
publicitat al
perfil

Desert

-

16/08/2017

54.807,27 € (IVA
Inclòs)

Ajuntament

Nou procediment de les obres de renovació i
arranjament de l'edifici de la Patronal

Obres

Obert amb
publicitat al
perfil

Adjudicat

--

13/07/2017

Ajuntament

Obres d'urbanització parcial Plaça Nova

Obres

Obert amb
publicitat al
perfil

Adjudicat

-

24/07/2017

129442,04 (IVA
Inclòs)

ISEOVA, SL

Ajuntament

Servei de monitoratge de les activitats
esportives municipals

Serveis

Obert amb
publicitat al
perfil

Adjudicat

-

04/08/2017

33.966,49 €

FERROVIAL SERVICIOS, SA

Ajuntament

Subministrament de material d'oficina

Subministraments

Obert amb
publicitat al
perfil

Adjudicat

-

03/10/2017

24448,99 €/ anuals
(IVA Inclòs)

OFFICE SOLUTIONS SL

Ajuntament

Servei de lloguer de l'enllumenat de Nadal

Serveis

Obert amb
publicitat al
perfil

Adjudicat

--

04/10/2017

30.000,00 €

PROYECTOS E INSTALACIONES
TECNICAS LED, SL

Ajuntament

Direcció d'obra i coordinació de seguretat i
salut obres vials de Castelltort

Serveis

Obert amb
publicitat al
perfil

Adjudicat

-

02/11/2017

Ajuntament

Obres per a la reparació dels vials de
Castelltort

Obres

Obert amb
publicitat al
perfil

Adjudicat

07/11/2017

20/11/2017

405.319,00 €

Ajuntament

Subministrament de l'enllumenat del Camp
de Futbol

Subministraments

Obert amb
publicitat

per adjudicar

02/11/2017

10/11/2017

92.189,11 €

Ajuntament

Servei de Manteniment aplicacions
corporatives

Serveis

Negociat
sense
publicitat

Adjudicat

-

10/11/2017

237.024,00 €
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199.589,79 €

44.681,00 €

KONE ELEVADORES, SA

ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS,
SL

ENGINYERIA I MEDI AMBIENT DE
BADALONA, SL

ROGASA CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, SAU

T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU

Ajuntament

Servei d’intervenció socioeducativa per
l’atenció a infants i adolescents en situació de
risc i les seves famílies

Serveis

Obert amb
publicitat

Adjudicat

23/11/2017

01/12/2017

67.000,00 €

E.I. L'EINA, SCCL

Ajuntament

Obres de millora de la senyalització dels
polígons del municipi de Can Canals, Can
Casablancas, Can Llobet i Can Torras

Obres

Obert amb
publicitat al
perfil

Adjudicat

-

29/03/2017

78.410,15€ (IVA
inclòs)

INTEROAD, SL

Ajuntament

Subministrament de combustible per als
vehicles i la maquinària de l'Ajuntament

Subministraments

Obert amb
publicitat

Adjudicat

20/02/2017

07/03/2017

24.000,00€ anual
(IVA inclòs) Total
48.000 €

TRANS WENCES, SL

55.700,00€ anuals
(IVA inclòs)

LOT 1:CÈL·LULA ACCIÓ
CREATIVA
LOT 2: ARTS GRÀFIQUES
GRINVER,SA
LOT 3: YOLANDA INIESTA
MARTÍNEZ

Ajuntament

Serveis de disseny, maquetació, impressió i
distribució del butlletí municipal Informem

Ajuntament

Obres de millora de la senyalització dels
polígons del municipi de Can Canals, Can
Casablancas, Can Llobet i Can Torras

Obres

Altres

Ajuntament

Serveis de disseny, maquetació, impressió i
distribució del butlletí municipal Informem

Serveis

Ajuntament

Subministrament de combustible per als
vehicles i la maquinària de l'Ajuntament

Ajuntament

Obert amb
publicitat

20/02/2017

07/03/2017

En curs

-

29/03//2017

78.410,15€ (IVA
Pendent adjudicació
inclòs)

Obert amb
publicitat

En curs

2017-02-20

07/03/2017

55.700,00€ anuals
Pendent adjudicació
(IVA inclòs)

Subministraments

Obert amb
publicitat

En curs

2017-02-20

07/03/2017

24.000,00€ anual
Pendent adjudicació
(IVA inclòs)

Obres d'adequació i arranjament de l'edifici
de La Patronal

Obres

Obert amb
publicitat

En curs

-

24/01/2017

199.589,79€ (IVA
Pendent adjudicació
inclòs)

Ajuntament

Serveis d'assistència jurídica i defensa
judicial en l'ordre contenciós administratiu

Serveis

Negociat
sense
publicitat

Adjudicat

-

03/11/2016

Ajuntament

Serveis de redacció de la revisió del Pla
d'ordenació urbanística del municipi

Serveis

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2016-08-26

28/10/2016

Subministraments

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2016-08-11

26/08/2016

Serveis

Obert amb
publicitat

Adjudicat

-

26/08/2016

Serveis

Obert amb
publicitat

Adjudicat

-

9 de setembre de
2016

Ajuntament

Ajuntament
Ajuntament

Subministrament, mitjançant arrendament
financer, de dos vehicles per a l'ús de la
Policia Local
Servei de monitors per a diverses activitats
esportives a diferents equipaments
municipals
Serveis de conservació i millora dels parcs i
jardins públics i de l'arbrat viari del municipi
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35.574,00 € anuals COMAS ADVOCATS URBANISME
(IVA inclòs) I DRET PÚBLIC, SLP
302.500,00€ (IVA
JORNET-LLOP-PASTOR, SLP
inclòs)
24.785,64€ anuals
AUTOS IGLESIAS, SL
(IVA inclòs)
37.036,85€ FERROVIAL SERVICIOS, SA
685.502,26€ (IVA PARCS I JARDINS CATALUNYA,
inclòs) SL

Ajuntament

Subministrament, mitjançant arrendament
financer, de terminals de comunicació
compatibles amb la xarxa "Rescat".

Subministraments

Obert amb
publicitat

Adjudicat

-

18 de juliol de 2016

Ajuntament

Subministrament d'edifici prefabricat modular
amb destinació a vestidor del camp de futbol

Subministraments

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2016-07-01

11 de juliol de 2016

Ajuntament

Gestió del servei d'Escola Municipal de
Música

Serveis

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2016-06-20

05/07/2016

cànon (veure annex 3 CENTRE D’EDUCACIÓ MUSICAL,
al PCAP) SL

Ajuntament

Serveis de manteniment de les instal·lacions
tèrmiques dels equipaments municipals

Serveis

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2016-06-20

05/07/2016

49.035,25€ anuals CATALANA DE CLIMA I LLONCH,
(IVA inclòs) SL

Ajuntament

Obres de reparació i conservació masia de
Can Feliu i entorn

Obres

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2016-04-29

25 de maig de 2016

219.967,97€ (IVA ARTÍFEX INFRAESTRUCTURES,
inclòs) SL

Serveis

Negociat

Adjudicat

-

12 de maig de 2016

Altres

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2016-04-20

5 de maig de 2016

Subministraments

Negociat

Adjudicat

-

22/04/2016

Serveis

Negociat

Adjudicat

-

07/04/2016 (inclòs)

54.437,46€ anuals FUNDACIO PRIVADA VALLES
(IVA inclòs) ORIENTAL

Obres

Negociat

Adjudicat

-

02/03/2016 (inclòs)

67.061,62€ (IVA COMPANYIA FORESTAL DE
inclòs) SABADELL, SL
LOT 1 i 2: ZURICH INSURANCE
81.200,00€ anuals PLC
LOT 3 i 4: FIATC SEGUROS

Ajuntament

Ajuntament

Ajuntament

Ajuntament

Ajuntament

Servei de manteniment de les instal·lacions
contra incendis, enllumenat emergència i
sistemes de seguretat contra intrusió
Gestió del servei públic, mitjançant
concessió, de la recollida selectiva de residus
al sector A de les Fonts i de la neteja viària
de tot el barri
Subministrament, en règim de lloguer, de
dues cabines sanitàries mòbils (WC) per al
mercat no sedentari de Can Torras Can
Llobet
Serveis de desbrossament d'espais públics i
d'esporga i desbrossat dels patis de les
escoles. CONTRACTE RESERVAT A
CENTRES ESPECIALS DE TREBALL.
Obres de mesures per a la prevenció
d'incendis forestals a la urbanització de
Castelltort, franja perimetral.

Ajuntament

Contracte per a la prestació de diverses
cobertures d'assegurances (nou
procediment)

Serveis

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2016-01-28

7 de març de 2016

Ajuntament

Contracte per a la prestació del servei de
diverses cobertures d'assegurances.

Serveis

Obert amb
publicitat

Desistiment

2016-01-14

---

Ajuntament

Serveis de recollida de vehicles de la via
pública i del seu posterior trasllat al dipòsit
municipal

Serveis

Negociat
amb
publicitat

Adjudicat

-

12/11/2015 (inclòs)

Serveis

Negociat

Adjudicat

-

28/10/2015 (inclòs)

Serveis

Negociat

Adjudicat

-

14 d'agost de 2015

Ajuntament
Ajuntament

Serveis d'esporga i complementaris de
l'arbrat viari del municipi
Prestació del servei de monitors per a les
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34.544,17€ (IVA
BBVA RENTING, SA
inclòs)
140.000,00€ (IVA
ELECNOR, SA
inclòs)

20.691,00€ anuals
SABICO SEGURIDAD, SA
(IVA inclòs)
84.420,50€ anuals, FOMENTO DE
IVA inclòs (repartits CONSTRUCCIONES Y
en dos lots) CONTRATAS, SA
48.000,00€ (IVA TOI TOI SANITARIOS MOBILES,
inclòs) * SA

81.200,00€ anuals
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--

21.041,95€ anuals WENCESLAO JIMENEZ
(IVA inclòs) MARTINEZ
46.415,60€ (IVA
AREA VERDA DEL VALLÈS,SL
inclòs)
36.133,23 FERROVIAL SERVICIOS, SA

activitats esportives
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament

Serveis d'intervenció socioeducativa
Serveis de manteniment de les fonts
ornamentals de Sant Quirze del Vallès
Serveis de manteniment, conservació i
reparació dels elements d'urbanització de la
via pública als polígons industrials

Negociat

Adjudicat

-

13 de juliol de 2015

Serveis

Negociat

Adjudicat

-

3 de juliol de 2015

Serveis

Negociat

Adjudicat

-

28 de maig de 2015

36.500,00€ anuals
17.484,50€ anuals
(IVA inclòs)

E.I. L’EINA, SCCL
EMINFOR, SL

65.592,26€ (IVA CONSTRUCCIONES
inclòs) FERTRES,SL

Ajuntament

Gestió del servei públic, mitjançant
concessió, del complex esportiu municipal

Altres

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2015-05-08

25 de maig de 2015

Ajuntament

Obres de reforçament i millora dels sistemes
generals de comunicació al municipi. (Nou
procediment, per desistiment de l'anterior)

Obres

Negociat
amb
publicitat

Adjudicat

-

30 d'abril de 2015

Serveis

Obert amb
publicitat

Adjudicat

-

27 d'abril de 2015

Obres

Negociat
sense
publicitat

Adjudicat

-

30/03/2015

172.228,13€ (IVA
inclòs)

Adjudicat

-

25/03/2015

121.965,76€ (IVA CONSTRUCCIONES
inclòs) FERTRES,SL

206.038,80€ (IVA CONSTRUCCIONES
inclòs) FERTRES,SL

Ajuntament

Ajuntament

Contracte per a la prestació del servei de
neteja d'edificis municipals i dels centres
d'ensenyament (infantil, primària i adults) de
Sant Quirze del Vallès
Obres de millora de la mobilitat al parc situat
davant el CEIP Purificació Salas i al situat
entre el carrer de la Ribera, la ronda Arraona
i l'avinguda de Can Pallars

-

FERROVIAL SERVICIOS, SA

GESTION DE INGENIERIA I
707.481,97 (IVA
CONSTRUCCION DE LA
inclòs)
COSTADORADA, SA
1.740.000,00€ (IVA
inclòs)

CLECE, SA

HERCAL DIGGERS, SL

Ajuntament

Obres de construcció de varis trams de
voreres a diversos carrers del municipi

Negociat
sense
publicitat

Ajuntament

Obres de supressió de barreres
arquitectòniques i de millora de la mobilitat al
municipi

Obres

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2015-02-19

17 de març de 2015
(arran d'esmena
PCAP, s'inicia de nou
el termini)

Ajuntament

Obres d'arranjament i renovació del parc de
Can Feliu

Obres

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2015-02-19

04/03/2015

299.848,65€ (IVA
inclòs)

Ajuntament

Serveis de recollida i logística de la roba
usada, el calçat i el tèxtil de la llar, d'origen
domiciliari i comercial, al municipi

Serveis

Negociat
amb
publicitat

Adjudicat

-

17/02/2015

El contracte no té
FORMACIÓ I TREBALL,
preu a càrrec de
EMPRESA D’INSERCIÓ, SLU
l'Ajuntament

Altres

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2015-01-12

02/02/2015

Obres

Negociat

Adjudicat

-

19 de gener de 2015

Ajuntament

Ajuntament

Gestió de serveis de recollida selectiva de
residus, neteja d'espais públics i gestió de la
deixalleria municipal
Millora de les instal·lacions d'enllumenat
exterior de la Ronda Arraona del municipi de
Sant Quirze del Vallès
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CONSTRUCAST 2000, SL

FOMENTO DE
1.818.517,84€ anuals
CONSTRUCCIONES Y
(IVA exclòs)
CONTRATAS, SA
99.816,33€ -IVA
inclòs)

SECE, SA

Ajuntament

Obres d'adequació pont (incloses baranes)
sobre la riera de les Arenes al terme
municipal (barri de les Fonts)

Ajuntament

Servei de manteniment de diverses
aplicacions informàtiques de l'Ajuntament

Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament

COMU Sant
Quirze, SL

Obres d'ampliació del cementiri municipal,
execució de la fase I, illa 2
Subministrament de tecnologia per a a
millora energètica i de servei integral de
manteniment de l'enllumenat públic
Servei de monitors per a les activitats
esportives municipals
Alienació per compravenda, mitjançant
concurrència d'ofertes, d'una parcel.la d'ús
residencial en règim de protecció oficial a
Mas Duran IV de Sant Quirze del Vallès amb
l'obligació de destinar-la efectivament a la
seva finalitat i d'adquirir dotze places
d'aparcament i espais vinculats a l'edifici Mas
Duran III.

3 de desembre de
2014

45.640,99€ (IVA
exclòs)

Negociat

Adjudicat

-

Serveis

Negociat

Adjudicat

-

Obres

Negociat

Adjudicat

-

Serveis

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2014-10-21

25 de novembre de
2014 (inclòs)

5.024.605,79€ (IVA
exclòs)

Serveis

Negociat

Adjudicat

-

10 de setembre de
2014

36.097,13€ (IVA
inclòs)

Altres

Altres

Desert

2014-08-04

30 dies naturals a
partir de la última
publicació (fins les
14:00h)

1290188,90€

15 dies a partir de la
recepció de la
invitació
17 de novembre de
2014

43.440,75€ anuals
(IVA inclòs)
45.767,45€ (IVA
inclòs)

RIGEL OVER, SL

T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU
CONSTRUCAST 2000, SL
SECE,SA
IGE, SL

No adjudicat

Ajuntament

Servei d'edició i impressió del butlletí
municipal "Informem"

Serveis

Obert amb
publicitat

Adjudicat

-

17 de setembre de
2014 (inclòs)

Ajuntament

Contracte d'arrendament financer de tres
motocicletes per a l'ús de la Policia Local

Subministraments

Negociat
sense
publicitat

Adjudicat

-

7 de juliol de 2014

Ajuntament

Obres d'adequació de la planta baixa de
l'Ajuntament (OAC)

Obres

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2014-06-16

30/06/2014

99.989,22€ (IVA
inclòs)

Ajuntament

Manteniment, conservació i reparació dels
elements d'urbanització de la vialitat pública
als polígons industrials de Sant Quirze del
Vallès

Serveis

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2014-05-22

06/06/2014

65.592,26€ (IVA EUROCATALANA OBRES I
inclòs) SERVEIS, SL

Ajuntament

Servei de desbrossament dels espais públics
del municipi

Serveis

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2014-05-22

06/06/2014

Serveis

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2014-04-07

Serveis

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2014-04-07

Ajuntament

Ajuntament

Serveis de redacció projecte i estudi
seguretat i salut obres de millora sistemes
generals comunicació (zona 5c)
Servei d'assistència tècnica informàtica per a
la gestió i manteniment dels sistemes
informàtics i de comunicacions
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Del dia 08/04 al dia
22/04/2014 (ambdós
inclosos)
Del dia 08/04 al
22/04/2014 (ambdós
inclosos)
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79.860,00 anuals ESTUDI DE COMUNICACIÓ
(IVA inclòs) INTUS, SL
Total contracte:
54.000,00€ IVA inclòs

COOLTRA MOTOS, SL

MAHECO, SA

125.760,38€ (IVA FUNDACIO PRIVADA VALLES
inclòs) ORIENTAL
37.008,39 € (IVA ENGINYERIA I MEDI AMBIENT
inclòs) DE BADALONA, SL
43.000,00€ anuals
(IVA inclòs)

EXPERIENTIA SYSTEMS, SL

Ajuntament

Ajuntament

Ajuntament

Serveis de prevenció de riscos laborals
Subministrament i instal·lació d'aparells de
gimnàstica "outdoor" per al seu emplaçament
a l'espai anomenat "Green Parc" al Parc de
les Morisques
Subministrament de combustible per als
vehicles i maquinària de l'Ajuntament.

Serveis

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2014-04-08

Del 09/04 al
23/04/2014 (ambdós
inclosos)

14.500,00€ anuals
(IVA inclòs) - Veure
clàusula 3.2.1. PCAP

ICESE PREVENCIONS, SL

Subministraments

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2014-02-24

11 de març de 2014
(inclòs)

73.535,94€ (IVA
inclòs)

iPLAY URBAN DESIGN, SL

Subministraments

Negociat

Adjudicat

-

27 de febrer de 2014
(inclòs)

24.800,00€ anuals
(IVA exclòs)

SOLRED, SA

2014-01-02

17 de gener de 2014

24.800,00€ anuals,
IVA exclòs

---

-

29/11/2013

30.000,00€ anuals

E.I. L’EINA, SCCL

22.000,00€ anuals
(IVA inclòs)

IDE GROUP, SA

11.500,00€, anuals
(IVA inclòs)

EXPERIENTIA SYSTEMS, SL

Ajuntament

Subministrament combustible per als
vehicles i maquinària de l'Ajuntament

Subministraments

Obert amb
publicitat

Desert

Ajuntament

Serveis d'intervenció socioeducativa.

Serveis

Negociat
sense
publicitat

Adjudicat

Ajuntament

Servei de plataforma de correu electrònic
ciutadà i del seu manteniment (servei de
hosting, d'altres relacionats i del seu
manteniment)

Serveis

Negociat
sense
publicitat

Adjudicat

-

Ajuntament

Servei d'assistència tècnica, manteniment i
desenvolupament de la xarxa informàtica,
telefonia i comunicació de veu i dades

Serveis

Negociat
sense
publicitat

Adjudicat

-

Serveis

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2013-04-30

15/05/2013

16.872,24€ anuals
(IVA inclòs)

KONE ELEVADORES, SA

Serveis

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2013-04-30

08/05/2013

65.592,26 (IVA
inclòs) anuals

ROMERO GAMERO, SAU

Valor estimat:
2.271.141,40€

CLECE, SA

Ajuntament

Ajuntament

Serveis de manteniment d'ascensors i
d'altres elements elevadors dels edificis i
instal·lacions municipals
Serveis de manteniment, conservació i
reparació de la vialitat pública dels polígons
industrials.

15 dies naturals, a
comptar des de
l'endemà de la
recepció de la
invitació a participar.
15 dies naturals, a
comptar des de
l'endemà de la
recepció de la
invitació a participar

Ajuntament

Gestió, mitjançant concessió administrativa,
del servei públic d'Escola Bressol.

Altres

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2013-03-04

25/03/2013 (inclòs)

Ajuntament

Servei de retirada, trasllat, dipòsit i
desballestament dels vehicles declarats fora
d'ús.

Serveis

Negociat

Adjudicat

-

28.02.2013

El contracte no té
cost per a
l'Ajuntament

DOMINGO GARCIA GONZALEZ

Ajuntament

Servei d'assistència psicològica per a les
dones.

Serveis

Negociat

Adjudicat

-

22.02.2013

15.903,00€ anuals

ASSISTÈNCIA I GESTIÓ
INTEGRAL, FUNDACIÓ PRIVADA

COMU Sant
Quirze, SL

Contractació d'un/a arquitecte/a per a la
direcció de l'obra d'edifici d'habitatges de
lloguer en règim de protecció oficial situat al
carrer Clementina Arderiu núm.6 de Sant
Quirze del Vallès.

Serveis

Negociat

Adjudicat

-

21/01/2013

59.500(IVA exclòs)

-

Transparència – Contractes majors i menors
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Ajuntament

Ajuntament

Ajuntament

Ajuntament

Ajuntament

Ajuntament

Ajuntament

Ajuntament

Ajuntament

Serveis de redacció del projecte de
reparcel·lació i d'urbanització del sector UA-6
"Sotavia"
Subministrament d'escenari i d'equip
audiovisual per a la Sala Històrica de La
Patronal
Arrendament d'un terreny, de propietat
municipal, situat al carrer Illa de Buda, s/núm.
Adquisició d'una aplicació informàtica
desenvolupada específicament per a la gestió
de la informació, el manteniment i els tràmits
relacionats amb la via pública
Contracte administratiu especial per a l'ús,
gestió, explotació i dinamització dels servei
de bar i del local social de la Plaça del Molí
Subministrament, mitjançant arrendament
financer amb opció a compra, de 4 vehicles
per a l'ús de la Policia Local
Gestió del servei d'Escola Municipal de
Música, en règim de concessió
administrativa
Subministrament de gas i d'energia elèctrica
per als edificis municipals i per a l'enllumenat
públic
Servei de control, de manteniment, de
socorrisme i de monitors per a la piscina
municipal del barri de les Fonts

Serveis

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2012-11-09

19/11/2012

Subministraments

Negociat

Adjudicat

-

18/07/2012

Altres

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2012-07-09

24/07/2012

35.000,00€ (IVA
inclòs)

T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU

Cànon anual de
1.500,00€

RAMON SOSTRES FERNANDEZ

Serveis

Negociat

Adjudicat

-

Altres

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2012-06-26

11/07/2012

Subministraments

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2012-06-19

27/06/2012

228.000,00€ (IVA BANCO SANTANDER, SA
inclòs) UNIDAD DE LEASING Y RENTING

Altres

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2012-06-01

18/06/2012

Valor estimat: CENTRE D’EDUCACIÓ MUSICAL,
1.428.000,00 € SL

Subministraments

Obert amb
publicitat

Adjudicat

-

30 de maig de 2012

Serveis

Altres

Adjudicat

-

24 de maig de 2012

Servei de manteniment d'aplicacions
informàtiques diverses.

Serveis

Negociat
amb
publicitat

Adjudicat

-

16/05/2012

COMU Sant
Quirze, SL

COMU Sant Quirze del Vallès S.L. Obres de
construcció d'un edifici de 43 habitatges amb
protecció oficial i aparcaments situats al
carrer Clementina Arderiu núm. 6 de Sant
Quirze del Vallès.

Obres

Altres

Adjudicat

2012-01-03

13 de gener del 2012

-

8 dies naturals, a
comptar des de
l'endemà de la
recepció de la
notificació de la
invitació a participar
en aquest
procediment

Serveis d'assistència tècnica informàtica per
a la gestió i manteniment dels sistemes
informàtics i de comunicacions de
l'Ajuntament

Transparència – Contractes majors i menors

Lots 1 i 2, import
global: 102.000,00€ KOALA PROJECTS,SL
(IVA inclòs)
Preu base licitació:
3.313,13€ mensuals, -millorable al'alça

15 dies naturals,
comptadors a partir
de l'endemà de la
recepció de la
invitació a participar

Ajuntament

Ajuntament

168.820,00€ (IVA
INGLOBA GROUP ASESORES, SL
inclòs)

Serveis

Altres

Adjudicat
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808.942,57 € (IVA
inclòs) anuals

ENDESA ENERGIA, SA

22.707,02€ (IVA INICAITIVES PER A LA GESTIÓ
inclòs) anuals ESPORTIVA, SL
20.501,20€ (IVA
T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU
exclòs) anuals

3.685.451,93 € -

40.500,00€ anuals
EXPERIENTIA SYSTEMS, SL
(IVA inclòs)

Ajuntament

Serveis de manteniment de les instal·lacions
contra incendis, de l'enllumenat d'emergència
i dels sistemes de seguretat contra intrusió
als edificis i equipaments municipals

Ajuntament

Prestació dels serveis de conservació i
millora dels parcs, dels jardins públics i de
l'arbrat viari del municipi, en tres espais de
nova incorporació.

Serveis

Negociat

Ajuntament

Servei de retirada de vehicles de la via
pública i del seu posterior trasllat al dipòsit
municipal

Serveis

Ajuntament

Servei de monitors per a la conducció
d'activitats esportives

Ajuntament

Contractació de diverses pòlisses
d'assegurances.

Serveis

Adjudicat

22.420,00€ (IVA
PUNTO Y CONTROL, SA
inclòs) anual

-

15/12/2011

Adjudicat

-

Procediment tramitat
segons article 158.b)
de la LCSP, en la
redacció donada per
la Llei 2/2011, de 4
de març

Negociat
amb
publicitat

Adjudicat

-

28/09/2011

Serveis

Negociat
amb
publicitat

Adjudicat

-

22/09/2011

Valor estimat anual
INICIATIVES PER A LA GESTIÓ
36.368,71€ (IVA
ESPORTIVA, SL
inclòs)

Altres

Obert amb
publicitat

30/09/2011

Anual: Lot. 1.
LOT 1 i 2: ZURICH INSURANCE
35.000,00€, Lot 2.
PLC
22.000,00€ i Lot 3.
LOT 3: FIATC SEGUROS
10.000,00€

Adjudicat

2011-08-04

13 dies naturals
comptadors des de
l'endemà de la
recepció de la
invitació a participar
en el concurs
18/05/2011 (inclòs) a
les 20,00 hores
10 dies naturals des
de l'endemà de la
recepció de la
notificació com a
convidats

26.246,28€, anuals
JORDI L’ESPIGOL
(IVA exclòs)

Part fixa i part
WENCESLAO JIMENEZ
variable: 20.520,20€
MARTINEZ
(IVA inclòs) anuals.

199.894,57€ (IVA IBERLAND, INMUEBLES Y
inclòs) REFORMAS, SL

Ajuntament

Obres de millora en diversos centres
escolars de Sant Quirze del Vallès

Obres

Negociat

Adjudicat

-

Ajuntament

Redacció del projecte bàsic i executiu del Pla
Parcial de la Unitat d'Actuació 6 "Sotavia"

Serveis

Negociat

Adjudicat

-

Ajuntament

Subministrament d'equipament audiovisual
pel celler del centre de desenvolupament
econòmic Masia Can Barra

Subministraments

Negociat
amb
publicitat

Adjudicat

-

Ajuntament

Obres de millora de la via pública, 2a fase

Obres

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2011-01-18

31/01/2011

530.000,00€ (IVA
inclòs)

MOVIR 30, SL

Subministraments

Negociat

Adjudicat

-

20 de gener de 2011

35.000,00 € (IVA
inclòs)

ID GROUP, SA

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2011-01-12

20 de gener de 2011

Ajuntament

Ajuntament

Subministrament d'una plataforma de correu
electrònic ciutadà
Subministrament i implantació d'una xarxa
d'interconnexió d'edificis municipals basada
en tecnologia sense fils, i l'oferiment de servei
wifi en determinats emplaçaments del terme
municipal

Transparència – Contractes majors i menors
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70.682,00 (IVA
inclòs)

51.287,99 IVA inclòs

CARLES SAEZ BURGAYA

KOALA PROJECTS,SL

170.000,00 € (IVA TELECOMUNICACIONES DE
inclòs) LEVANTE, SL

Ajuntament

Servei de recollida selectiva i de transport de
residus sòlids urbans, deixalleria, neteja
viària i d'espais públics al barri de les Fonts

Ajuntament

Serveis d’assistència tècnica informàtica en
sistemes i aplicacions de l’Ajuntament de St.
Quirze Vallès

Altres

Negociat
amb
publicitat

Adjudicat

Serveis

Negociat
amb
publicitat

Adjudicat

-

20 dies naturals,
comptadors a partir
de l'endemà de rebre
la invitació a
participar

371.356,68 € (IVA
inclòs)

-

Vuit dies a partir de la
data rebuda invitació

40.000,00€

Ajuntament

Subministrament d'un vehicle elèctric pels
Serveis Tècnics municipals de l'Àrea de
Territori

Subministraments

Negociat
amb
publicitat

Adjudicat

-

Ajuntament

Obres de senyalització horitzontal, vertical,
informativa urbana i abalisament de seguetat
viària del municipi.

Obres

Negociat

Adjudicat

-

Ajuntament

Servei de retirada, trasllat, dipòsit i
desballestament dels vehicles declarats fora
d'ús

Serveis

Negociat

Desert

2010-09-06

8 dies naturals
comptadors a partir
de l'endemà de la
recepció de la
notificació per part
dels convidats
15 dies a partir de
l'endemà de la
recepció de la
invitació a participar
21/09/2010
13 dies naturals
comptadors des de
l'endemà de la
recepció de la
invitació a participar
en el concurs
13 dies naturals
comptadors des de
l'endemà de la
recepció de la
invitació a participar
en el concurs

100.000,00 € (18 %
d'IVA inclòs)
Veure clàusula 4
PPTP

Obres d'urbanització de l'espai comprès
entre els carrers Pep Ventura, Terranova i
Av. Vallès (1a fase)

Obres

Negociat

Adjudicat

-

Ajuntament

Obres d'urbanització de l'espai comprès
entre els carrers Pep Ventura, Terranova i
Av. Vallès (2a fase)

Obres

Negociat

Adjudicat

-

Obres

Obert amb
publicitat

Adjudicat

-

24/08/2010

214.745,54 € (18 %
IVA EXCLÒS)

Obres

Obert amb
publicitat

Adjudicat

-

24/08/2010

445.000,00 (18% IVA
inclòs)

-

8 dies naturals
comptadors des de
l'endemà de la
recepció de la
invitació a participar
en el concurs

Ajuntament

Ajuntament

Obres per a la millora de la mobilitat
sostenible entre el parc de Can Feliu i
l'estació dels FGC
Obres d'adequació del gimnàs municipal i de
la ventilació dels vestidors de la piscina
municipal

Redacció projecte obres de millora de la via
pública (2a fase)
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Serveis

Negociat

Adjudicat
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EXPERIENTIA SYSTEMS, SL

34.334,00 MMMC CATALUNYA, SA

Ajuntament

Ajuntament

ECO. EQUIP, SAM

TEMAVIAL, SL

--

235.507,10€ (IVA
inclòs)

CONSTRUCCIONES A FEU, SA

174.347,51€ (IVA
inclòs)

CONSTRUCCIONES A FEU, SA

45.000,00€ (IVA
inclòs)

COIR, SA

UTE MAHECO I CLIMAESPAIS

JORDI FARRIOL VALLETTE

Ajuntament

Ajuntament

Licitació del contracte per a l'ús, gestió,
explotació i dinamització del servei barcafeteria del Casal d'Avis de Sant Quirze del
Vallès
Obres de millora de l'eficiència energètica en
l'enllumenat públic (emmarcat dins del Fons
Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat
Local)

Altres

Negociat
amb
publicitat

Adjudicat

2010-07-16

02/08/2010

Obres

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2010-07-15

28/07/2010

Ajuntament

Obres de reparació del col•lector de Can
Pallars (emmarcat dins del Fons Estatal per
l'Ocupació i la Sostenibilitat Local)

Obres

Negociat

Adjudicat

-

Ajuntament

Obres de millora de l’edifici dels vestidors de
la piscina municipal de les Fonts (emmarcat
dins dels Fons Estatal per l’Ocupació i la
Sostenibilitat Local)

Obres

Negociat

Adjudicat

-

Ajuntament

Obres de millores al Casal d'Avis (emmarcat
dins del Fons Estatal per a l'Ocupació i la
Sostenibilitat Local)

Obres

Negociat

Adjudicat

-

Ajuntament

Treballs de millora de l’eficiència energètica
de l’edifici de la biblioteca municipal
(emmarcat dins dels Fons Estatal per
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local)

Obres

Negociat

Adjudicat

-

Ajuntament

Obres de millores als centres escolars
(emmarcat dins dels Fons Estatal per
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local)

Obres

Negociat

Adjudicat

-

Ajuntament

Servei de conservació i millora dels parcs i
jardins públics i de l'arbrat viari del municipi.

Serveis

Ajuntament

Desistiment expedient contractació 110-10002 (Obres de millora via pública)

-

-

Desert

Ajuntament

Obres de millora de la via pública

-

-

Ajuntament

Redacció projecte d'adeqüació del gimnàs
municipal i de la ventilació dels vestidors de
la piscina municipal

Serveis

Transparència – Contractes majors i menors

Obert amb
publicitat

Obert amb
publicitat

Adjudicat

13 dies naturals
comptadors a partir
de l’endemà de la
data de recepció de
la notificació
13 dies naturals
comptadors a partir
de l’endemà de la
data de recepció de
la notificació
13 dies naturals
comptadors des de
l’endemà de la data
de recepció de la
notificació
13 dies naturals
comptadors a partir
de l’endemà de la
data de recepció de
la notificació
13 dies naturals
comptadors a partir
de l’endemà de la
data de recepció de
la notificació

Cànon anual de
1.500,00 euros

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
440.000,00 CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS, SA (SECE)

99.999,99 € (IVA CATALANA D’INVERSIÓ I
inclòs) CONSTRUCCIONS TRES, SL

100.000,00 € (IVA CHIMENO, OBRES I SERVEIS,
inclòs) SL

40.000,00 € (Iva
inclòs)

PUCCINI DESIGN, SL

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
60.000,00 € (IVA
CONSTRUCCIONES
inclòs)
ELECTRICAS, SA (SECE)

139.999,99 € (IVA
inclòs)

PUCCINI DESIGN, SL

Import contracte +
IVA (16%) LOT1: PARCS I JARDINS
308.172,65€. CATALUNYA, SL
(Previsió, arran LOT 2: JORDI L’ESPIGOL
increment IVA 18%: JARDINERS
313.485,96€)

2010-06-09

26/07/2010

-

Procediment arxivat

Adjudicat

2010-03-27

09/04/2010

450.000 € (IVA
inclòs)

Adjudicat

2010-03-18

26/03/2010

43.000,00 €
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SAMIOL- PUBLI, SL

0,00 €
CONSTRUCCIONES FEU, SA
PAYJECT XXI,SA

Ajuntament

Redacció del projecte d'obres per a la millora
de la mobilitat sostenible entre el Parc de
Can Feliu i l'estació dels Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya.

Ajuntament

Servei de manteniment dels ascensors i dels
aparells elevadors dels edificis i equipaments
municipals

Ajuntament

Serveis

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2010-03-18

26/03/2010

Negociat

Adjudicat

-

15 dies naturals a
partir de l'endemà de
la data de recepció
de la notificació

Subministrament d'energia elèctrica i de gas
per a la seva utilització en edificis municipals i Subministraments
per a l'enllumenat públic.

Obert amb
publicitat

Adjudicat

-

Ajuntament

Redacció estudi de mobilitat sobre la C-58,
en els trams urbans

Altres

Obert amb
publicitat

Adjudicat

Ajuntament

Serveis de manteniment de les instal·lacions
de l'enllumenat públic i dels semàfors

Serveis

Obert amb
publicitat

Adjudicat

Serveis

68.768,28 €

KONE ELEVADORES, SA

12/04/2010

868.923,82 € anuals
(IVA inclòs)

ENDESA ENERGIA, SAU

2010-03-04

12/03/2010

55.000,00€ (IVA
inclòs)

ARTUR LLANSÀ I MARTÍ

-

29/03/2010

Font: Secretaria i Economia (Perfil del contractant).
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26.101,42 € JORDI QUINTANA RODRIGUEZ
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
180.787,30 € (IVA
CONSTRUCCIONES
inclòs) anuals
ELECTRICAS, SA (SECE)

