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 2010

Organisme

Ajuntament

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

Tipus de
contracte

Serveis

Procedime
nt

Negociat

Estat

Desert

Data
publicació a
diari oficial

Data límit
presentació
propostes

2010-09-06

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

Valor econòmic
pressupostat
Veure clàusula 4
PPTP

Ajuntament

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)

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
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Adjudicatari

--

235.507,10€ (IVA
inclòs)

CONSTRUCCIONES A FEU, SA

174.347,51€ (IVA
inclòs)

CONSTRUCCIONES A FEU, SA

COIR, SA

UTE MAHECO I CLIMAESPAIS

Ajuntament

Ajuntament

Ajuntament

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

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)

Serveis

Negociat

Adjudicat

-

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

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.
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Serveis

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2010-06-09

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

26/07/2010
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45.000,00€ (IVA
inclòs)

JORDI FARRIOL VALLETTE

Cànon anual de
1.500,00 euros

SAMIOL- PUBLI, SL

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€)

Ajuntament

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

-

-

Desert

Ajuntament

Obres de millora de la via pública

-

-

Ajuntament

Ajuntament

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

-

Procediment arxivat

Adjudicat

2010-03-27

09/04/2010

450.000 € (IVA
inclòs)

CONSTRUCCIONES FEU, SA

Serveis

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2010-03-18

26/03/2010

43.000,00 €

Serveis

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2010-03-18

26/03/2010

26.101,42 € JORDI QUINTANA RODRIGUEZ

Serveis

Negociat

Adjudicat

-

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

Ajuntament

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

Ajuntament

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

PAYJECT XXI,SA

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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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
180.787,30 € (IVA
CONSTRUCCIONES
inclòs) anuals
ELECTRICAS, SA (SECE)

