Contractació – mct
Gestiona 1718/2018

RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS_JGL 3r TRIMESTRE 2018
Núm. exp.
1608/2018

1616/2018

Data adjudicació
05/07/2018

05/07/2018

Duració

Adjudicatari

Objecte del contracte

15 dies

Excavacions
Vives Anguera,
SL

9 dies

Seguridad
contracte menor de serveis consistent
Hispánica de en el servei de vigilants de seguretat per
Vigilancia y
als actes programats de les Festes
Protección, SL
Majors 2018

1360/2018

05/07/2018

1 mes

1617/2018

05/07/2018

15 dies

1450/2018

05/07/2018

15 dies

536/2018

05/07/2018

2 mesos

M Y J Gruas,
SA

contracte menor d’obres consistent en
el manteniment dels camins de ribera i
carril bici
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Import adjudicació Iva inclòs
17.793,66 €

9.583,80 €

contracte menor d’obres de la «Memòria
tècnica – elements d’obra menor per a
la millora del nou Pavelló Esportiu
municipal annex al complex esportiu»

contracte menor de subministrament de
taules i cadires per a les Festes Majors
2018
Electrojulio
contracte menor de serveis de
González y Cia,
megafonia per als actes de Festes
SCR
Majors 2018
Serveis
contracte menor de serveis per portar a
Integrals del
terme activitats d’estiu
Lleure, SCP
Joan Francesc
Forcadell Llaó
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28.773,64 €

11.985,05 €

14.399,00 €

9.453,83 €
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1430/2018

12/07/2018

9 dies

“MGS
SEGUROS Y
REASEGUROS,
SA”, de
l’assessoria
d’assegurances
Comí Carcellé
Societat
d’Agència
d’Assegurances
Vinculada, SL”

1556/2018

18/07/2018

3 meos

Aluminis
Al
i i Jovi,
J i
SL

contracte menor d’obres
d obres previst en la
memòria «Millora oficines edifici
Ajuntament»

42.926,67 €

31/12/2018

Televisión
Teveon Ebre,
SL

contracte menor de serveis consistent
en la publicitat i difusió dels actes
turístics, culturals, festius i entrevistes al
mitjà de televisió «Canal 21», portal web
«Teveon» i a la revista «Un cop d’ull»

12.100,00 €

Milenials
Agency, SLU

contracte menor de serveis per portar a
terme la gestió de la comunicació online, consistent en l’estratègia a les
xarxes socials, amb la gestió i la creació
de continguts en les pàgines web
corporatives, creació de campanyes
publicitàries a Facebook, creació de
fotografia i de vídeos promocionals,
activitats d’estiu

15.609,00 €

1844/2018

1018/2018

26/07/2018

26/07/2018

31/12/2018

contracte menor de serveis consistent
en la contractació d’una assegurança de
responsabilitat civil, per danys
personals, materials, perjudicis així com
accidents, per a les Festes Majors 2018

12.757,35.-€
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1770/2018

26/07/2018

duració obres

1819/2018

26/07/2018

termini lliurament

1861/2018

26/07/2018

2 mesos

1867/2018

09/08/2018

2 mesos

1986/2018

1069/2018

24/08/2018

27/09/2018

durada festival

fetivitats 2018

Pàg. 3 de 4

coordinació de seguretat i salut, i
l’assessorament a la direcció durant
l’execució de les obres previstes al
«Projecte de reforma del Casal Cultural
El Maset»
contracte per al subministrament d’una
Jordi Lazaro
motocicleta, marca Yamaha, model XLlaó
MAX 400, ABS, més el kit policial i
matriculació
contracte menor l’execució de les obres
Arquitectura
previstes en la memòria d’obres
Textil, sl
«Reparació de la coberta de la Piscina
Municipal»
contracte menor d’obres
d obres per a la
Estellé Parquet, instal·lació de paviment de parquet als
SL
passadissos de l’edifici vell del Col·legi
Carles III
Maria Elena
Baudilio
Vallverdú

Plan 9 Cultural,
SL

contracte menor de serveis consistent
en la contractació dels diferents
intèrprets que han de realitzar les
diverses actuacions que han de tenir
lloc durant el Festival Eufònic 2018

l’Esbart
Dansaire
Rapitenc

contracte menor privat per portar a
terme activitats de dansa tradicional
(festivitat de Sant Gregori, Festival de
rondalles, Festival folklòric dels Alfacs,
Orígens) i cercaviles de gegants,
capgrossos i dolçaines (Festes del
Carme, Festes Majors, Festes de la
Mare de Déu de la Ràpita, Orígens) al
llarg del 2018

8.436,12 €

9.246,80 €

48.327,40 €

7.860,08 €

14.520,00 €

8.000,00 € (exempt d’IVA)
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2181/2018

27/09/2018

2 mesos

EXTINGIL,
INST. I MANT.
SLL

contracte menor de subministrament i
instal·lació de sistema de megafonia
d’emergència a l’Auditori Municipal

(document signat al marge)
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16.794,80 €

