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, 10 de març de 2017

EXERCICI 2015

Organisme

Ajuntament

Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament

Denominació del contracte

Serveis de recollida de vehicles de la via
pública i del seu posterior trasllat al dipòsit
municipal
Serveis d'esporga i complementaris de
l'arbrat viari del municipi
Prestació del servei de monitors per a les
activitats esportives
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

Tipus de
contracte

Procedime
nt

Estat

Data
publicació a
diari oficial

Data límit
presentació
propostes

Serveis

Negociat
amb
publicitat

Adjudicat

-

12/11/2015 (inclòs)

Serveis

Negociat

Adjudicat

-

28/10/2015 (inclòs)

Serveis

Negociat

Adjudicat

-

14 d'agost de 2015

Negociat

Adjudicat

-

13 de juliol de 2015

Serveis

Negociat

Adjudicat

-

3 de juliol de 2015

Serveis

Negociat

Adjudicat

-

28 de maig de 2015

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

Ajuntament

Contracte per a la prestació del servei de
neteja d'edificis municipals i dels centres

Serveis

Obert amb
publicitat

Adjudicat

-

27 d'abril de 2015
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Valor econòmic
pressupostat

Adjudicatari

21.041,95€ anuals WENCESLAO JIMENEZ
(IVA inclòs) MARTINEZ
46.415,60€ (IVA
inclòs)

AREA VERDA DEL VALLÈS,SL

36.133,23 FERROVIAL SERVICIOS, SA
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
-

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

d'ensenyament (infantil, primària i adults) de
Sant Quirze del Vallès

Ajuntament

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

Ajuntament

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

Ajuntament

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

Ajuntament

Ajuntament

Ajuntament

Ajuntament

Negociat
sense
publicitat

Adjudicat

-

30/03/2015

172.228,13€ (IVA
inclòs)

Negociat
sense
publicitat

Adjudicat

-

25/03/2015

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

Obres

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2015-02-19

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

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

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)

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

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

Obres

Font: Secretaria i Economia (Perfil del contractant).
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HERCAL DIGGERS, SL

CONSTRUCAST 2000, SL

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

SECE, SA

