
CONTRACTES MENORS 2019
ACTA CONSELL ADMINISTRACIÓ DATA CONSELL ADMINISTRACIÓ ADJUDICATARI CONCEPTE IMPORT + IVA

1 30/01/2019 Q14 SERVEI D’ARQUITECTURA, S.L.P Exp.18‐99 cm: “Contractació d’ Estudi i diagnosi sobre mostra del parc d’habitatges de l’àmbit del PDCSI per a la
identificació de patologies en les façanes dels edificis tipus, així com l’elaboració de propostes de nova solució

11.000,00 €

1 30/01/2019 ENERGIEHAUS ARQUITECTOS‐DISEÑO
Y FORMACIÓN DE EDIFICIOS PASIVOS,

Exp.18‐100 cm: Contractació d’estudi per analitzar la situació energètica dels edificis de l’àmbit del PDCSI a partir
d’una mostra d’edificis per tipologia, així com la realització d’una proposta arquitectònica de nova façana ventilada

13.500,00 €

2 27/02/2019 IARSA OBRES I PROMOCIONS, SL Exp.19‐05 cm: “Contractació del subministrament i col∙locació d’una canonada per tal de donar servei al futur
equipament del carrer Sevilla”

6.119,67 €

2 27/02/2019 INTEROAD, SL Exp.19‐06cm: “Contractació dels treballs de senyalització vertical i horitzontal , i d’altres en diverses zones i carrers
de Cornellà de Llobregat”

29.187,22 €

3 27/03/2019 OPCIONES VIALES, SL Exp.19‐07 cm: “Contractació dels treballs de pintura i senyalització de diversos vials de Cornellà de Llobregat” 39.568,15 €

3 27/03/2019 EDIFICACIONES POLIVISOT BCN 6000,
SL

Exp.19‐08cm: “Treballs inclosos en la MEMÒRIA VALORADA PELS TREBALLS DE CONDICIONAMENT DEL SOLAR SITUAT
AL CARRER FIVALLER 41 de Cornellà de Llobregat.”

12.187,85 €

4 24/04/2019 ELAN CITY, SL Exp.19‐11 cm: “Contractació subministrament de (4) radars pedagògics per a la pacificació del trànsit a la ciutat i la
sensibilització dels usuaris de la via”

6.006,00 €

4 24/04/2019 INSPOREL, SL (Sistemas de
Seguridad)

Exp.19‐12cm: “Contractació per la Instal∙lació de càmeres de vigilància i gestió de la seguretat viària en diversos
punts  de la ciutat de Cornellà.”

14.997,00 €

4 24/04/2019 GASCON I GUERRERO, SL Exp.19‐13 cm: “Contractació del manteniment preventiu de la instal∙lació elèctrica i de la ventilació forçada dels
aparcaments Mercat, Almogàvers i Prat de la Riba”

9.600,00 €

6 26/09/2019 EL MENÚ DEL PETIT, S.L.L Exp.19‐17 cm: “Contractació de serveis de càtering/cuina in situ Casal d’estiu del Parc Esportiu Llobregat i Complex

Aquàtic i Esportiu Can Mercader 2019”

4,2 € més 10% d’IVA per comensal.

(L’import total màxim és de 15.000)
6 26/09/2019 NUCLI ADVOCATS, S.L.P Exp.19‐18cm: “Redacció del projecte de reparcel∙lació del P.A.U 1 del sector “Tintes  14.800,00 €

6 26/09/2019 SECURMAN Protecció en Altura, SL Exp.19‐19 cm: “Contractació del subministrament i instal∙lació de “línies de vida” a les cobertes del Parc Esportiu
Llobregat”

14.687,54 €

6 26/09/2019 WISAT SOLUCIONES ENERGÈTIQUES,
S.L

Exp.19‐21 cm:“Contractació del subministrament i substitució d’un dipòsit d’ACS al Complex Aquàtic i Esportiu Can
Mercader”

11.914,62 €

6 26/09/2019 VORTAL CONNECTING BUSINESS Exp.19‐22 cm “Contractació de servei de manteniment, suport tècnic i llicència d’ús de la plataforma de licitació
electrònica VORTAL”

8.000 €

6 26/09/2019 MEDIA MARK Exp.19‐23 cm:“Contractació subministrament 30 tablets Galaxy Tab Active2 per la gestió de la zona blava per part de
la Guàrdia Urbana”

11.930,10 €

6 26/09/2019 ALVIN NETWORKS, SL Exp.19‐24 cm:Contractació del subministrament de 29 impressores tèrmiques portàtils per a la gestió de la zona
blava”

9.657,00 €

6 26/09/2019 PAVINDUS, S.A Exp.19‐25 cm:“Contractació de subministrament i instal∙lació d’un paviment nou per a la zona de vestidors de piscina
exterior (2 vestidors) Parc Esportiu Llobregat”

6.955 €

6 26/09/2019 SOLATEP, S.L Exp.19‐26 cm:“Contractació de subministrament de quatre motors i d’un quadre elèctric de comandament del
sistema de filtrat de l’aigua de la piscina interior del Parc Esportiu Llobregat”

14.890,03 €

6 26/09/2019 BEMESEME ARQUITECTURA, SCP,  Exp.19‐27 cm “Direcció d’execució d’execució material de l’obra i coordinació de la seguretat i salut dels treballs
d’impermeabilització per a la millora de l’estanqueïtat de la coberta del Pavelló Esportiu Llobregat (PELL) segons l’exp

5.300,00 €

6 26/09/2019 JORGA CONSTRUCCIONES 2008, SLU Exp.19‐31 cm:Contractació dels treballs de senyalització horitzontal a l’avinguda del Parc Cornellà de Llobregat” 9.573,61 €

6 26/09/2019 MANTENIMENT I NETEJA GRUP
SINTAGMIA 

Exp.19‐32 cm:“serveis dels treballs de detecció de fuites d’aigua a la piscina exterior del Parc Esportiu Llobregat” 9.785,00 €

6 26/09/2019 PROADIS ARQUITECTURA BCN. S.L. Exp. 19‐34 cm:“Contractació de la redacció de l’Informe d’avaluació econòmica i financera, i de l’Informe de
sostenibilitat econòmica de l’ARE RIBERA SALINES a Cornellà de Llobregat”

9.360,00 €

6 26/09/2019 IGREMAP, S.L Exp.19‐35 cm:“Realització de l’avaluació ambiental de la Modificació del PDU de l’ARE Ribera Salines al Municipi de
Cornellà de Llobregat”

13.400,00 €



6 26/09/2019 Salvador Murillo Ferrer Exp.19‐36 cm:“Redacció de la normativa urbanística del Sector Ribera Salinas a Cornellà de Llobregat” 13.650,00 €

6 26/09/2019 COTCA, SA Exp.19‐37 cm:Realització de la Proposta tècnica per a la redacció del projecte de reparació de les disfuncions
observades en la piscina exterior del Parc Esportiu Llobregat”

9.735,00 €

6 26/09/2019 AMB serveis d’Enginyeria i Consulting,
SLU

Exp.19‐39 cm:“Assessorament i col∙laboració i en la redacció de obres bàsiques corresponents a la xarxa de
drenatge, sanejament i sistemes de laminació de la modificació l’ARE ribera salines a Cornellà de Llobregat

14.900,00 €

7 24/10/2019 JOSÉ CARLOS RUBIO GÓMEZ Exp. 19‐33 cm: "Contractació la realització i la instal∙lació de l'edicle per a l'accés de vianants a l'aparcament Prat de
la Riba"

6.572,66 €

7 24/10/2019 PASCUAL HERNÁNDEZ GIL Exp. 19‐41 cm: "Redacció del projecte d'urbanització del PAU carrer Huelva de Cornellà de Llboregat 12.525,00 €

8 21/11/2019 EINSMER Exp. 19‐40 cm: "Contractació del desenvolupament d'un software pilot que actua com a corrector entre càmares de
vigilància, el seu subministrament, la instal∙lació i la gestió de la seguretat viària a l'avinguda Baix Llobregat

14.999,00 €

8 21/11/2019 PEDRO DURAN SANZ Exp 19‐46 cm: "Contractació de la dotació de les atracciones infantils per la FIRA INFANTIL DE NADA de 2019" 12.250,00 €

9 19/12/2019 SOLUCIONS GEOGRÀFIQUES, SCCL Exp. 19‐47 cm: "Contractació del servei d'actualització de cens de comerços del municipi de Cornellà de Llobregat" 9.955,00 €

9 19/12/2019 AMANO EUROPE NV, S Exp. 19‐48 cm: "Contractació serveis d'adequació dels caixers de pagament de l'aparcament Prat de la Riba a Cornellà
de Llobregat

7.100,40 €

9 19/12/2019 NEW DRIVER, SL Exp. 19‐49 cm: "Contractació de la dotació dels inflables per a la FIRA INFANTIL DE NADAL de 2019" 7.100,40 €

9 19/12/2019 FIGUERAS & SOLÉ ADVOCATS SLU Exp. 19‐53 cm: "Assessorament a la redacció de la futura modificació del PGM Silici‐Rosselló‐Caldereria i sobre
l'avançament del projecte de reparcel∙lació del polígon d'actuació urbanístic PAU5a i PAU5b"

14.750,00 €

9 19/12/2019 MS CONSULTORS ENGINYERIA I
SEGURETAT DES DE 2001, SL

Exp. 19‐57 cm: "Estudi de les franges de seguretat epl risc del transport de mercaderies perilloses al
desenvolupament urbanístic de l'ARE Ribera‐Salines"

9.500,00 €


