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ECAS-934/2019

Contractació dels serveis per posar en funcionament quatre plataformes digitals vinculades a 

quatre dels sectors tractors que tipifica el Pla de Desenvolupament Industrial de Terrassa 

(PDIT9 que s'està executant des del Programa de Promoció Industrial, i que són les cadenes de 

valor dels sectors: químic, alimentació, tèx-l -moda i construcció

Obert Serveis 115.966,94 0,00 DESERTA

ECAU-6801/2018
Subministrament de 660 contenidors de càrrega lateral per la recollida de residus sòlids 

urbans al municipi de Terrassa
Obert Subministraments 507.000,00 417.150,00 Ros Roca SA

ECAO 7435/2018

Obres descrites en el "Projecte de la reforma de les zones de joc infantil a diverses places de 

la ciutat". D'acord amb l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat 

Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPS), modificat per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 

de desembre de control del deute comercial del sector públic, la contractació d'aquestes 

obres es considera una inversió financerament sostenible.(IFS1-17-18).L'objecte d'aquest 

projecte és definir les actuacions necessàries per a la millora de les zones de jocs infantils a 

diverses places de Terrassa.

Obert Obres 129.944,69 118.263,69 CONSCA EGARA SL  

ECAO 7211/2018

Obres descrites en la "Memòria valorada de millora del drenatge de la plaça de Frederica 

Montseny". D'acord amb l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat 

Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPS), modificat per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 

de desembre de control del deute comercial del sector públic, la contractació d'aquestes 

obres es considera una inversió financerament sostenible(IFS1-09-2018).

Obert Obres 98.814,57 88.537,85
INFRAESTRUCTURES SERVEIS OBRES 

VALLES, SL (ISEOVA)

ECAO 9166/2018

Obres descrites en la separata 1 del "Projecte executiu de telegestió de les escoles de 

Terrassa". D'acord amb l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat 

Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPS), modificat per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 

de desembre de control del deute comercial del sector públic.(IFS1-50-18).L'objecte del 

present contracte és el de dotar als centres educatius públics de Terrassa dels equipaments, 

instrumentació, sensors i instal·lacions necessàries i singulars de cadascun dels centres per 

arribar a tenir-los tots connectats a la plataforma de telegestió existent amb l'objectiu de 

millorar l'eficiència energètica, l'acompliment de la normativa vigent i aconseguir el major 

confort dels usuaris.

Obert Obres 123.937,74 92.779,78 PRICAP INSTAL LACIONS SL

ECAS-1324/2019

Serveis de missatgeria per a l'Ajuntament, i serveis de préstec interbibliotecari de llibres i 

documents per a la xarxa municipal de biblioteques públiques de Terrassa (servei de 

Boomerang).Aquest contracte comprèn els serveis de recepció, transport i lliurament a 

particulars, organismes públics i/o privats, o bé la recollida i lliurament al propi Ajuntament

Obert Serveis 24.453,00 24.453,00 SALLIDAL SL

ECAS-499/2019
Serveis professionals de Gabinet de premsa, gestió de xarxes socials i gestió de públics pel 

CAET Centre d'Arts Escèniques de Terrassa i Festival TNT ¿ Terrassa Noves Tendències
Obert Serveis 18.996,00 16.000,00 1 TO 1 COSMICA, SL

RELACIÓ D'EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ PROCEDIMENT OBERT
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ECAU-3129/2018
Subministrament de vestuari i complements d'uniformitat reglamentaris per als agents de la 

Policia Municipal de Terrassa
Obert Subministraments 261.157,00 261.157,00

PACO GARCIA UNIFORMIDAD 

SA||WATER FIRE SL|ARMERIA 

L'ISARD||WATER FIRE SL||INSIGNA 

UNIFORMES SL||MIGUEL ANGEL 

FERNANDEZ (SASTRERIA 

FERNANDEZSUMINISTROS 

ESPECIALES MILTEC SL||MIGUEL 

ANGEL FERNANDEZ (SASTRERIA 

FERNANDEZ)||SATARA SEGURIDAD 

SL||

ECAU-7489/2017

Subministrament de material d'oficina no inventariable per a l'Ajuntament de Terrassa i les 

societats municipals dependents Eco-Equip SAM, Funerària de Terrassa SAU, Egarvia SA, 

Foment SA i Societat Municipal de Comunicació

Obert Subministraments 279.377,02 279.377,02
SISTEMES D'ORGANTIZACIÓ SA 

(CONTROL)

ECAU-5705/2017

subministrament de carburant als vehicles adscrits als diferents serveis de l'Ajuntament de 

Terrassa, de l'entitat municipal EGARVIA SA i de la SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ 

SA, mitjançant l'ús de targetes de banda magnètica

Obert Subministraments 387.148,00 387.148,00 B P OIL ESPAÑA S A

ECAS 5604/2018 Serveis de formació física dels agents de la Policia Municipal de Terrassa Obert Serveis 54.400,00 53.000,00 GIMNAS ATLANTE VALLES SL

ECAO 7172/2018

Obres descrites en la "Memòria valorada de l'arranjament del camí de Terrassa a Matadepera 

per la riera de les Arenes". D'acord amb l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, 

d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPS), modificat per la Llei Orgànica 

9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial del sector públic, la contractació 

d'aquestes obres es considera una inversió financerament sostenible (IFS1-46-18)

Obert Obres 89.851,49 69.630,00 NATURAL I ART JARDINERS, S.L

ECAO 1968/2019

Obres descrites en la "Memòria valorada per a l'execució de les obres de reposicions i millores 

als sistemes de sanejament de Terrassa (2019)"L'objecte d'aquesta memòria és definir les 

actuacions necessàries per dur a terme les reposicions i millores a les següents instal·lacions:- 

Sistema de Terrassa (Amposta, Montsià, Guinea, Tanzània i Zamora)- Sistema Cadernera- 

Sistema Font del Ferro- Sistema Torrent del salt- Sistema Mas Bellver- Sistema Font de 

l'Espardenyera

Obert Obres 100.729,62 85.821,64
COMPANYIA GRAL. D'AIGÜES DE 

CATALUNYA SA

ECAO 1329/2019

Obres descrites en la "Memòria valorada per a les obres de millora de la xarxa de clavegueram 

del carrer de Colom, entre l'avda. de Jacquard i el carrer de Wagner"L'objecte del present 

contracte és definir les actuacions necessàries per a millorar la xarxa de clavegueram del 

carrer de Colom, entre l'avda. de Jacquard i el carrer de Wagner.

Obert Obres 67.792,61 53.800,00 SALVADOR SERRA, SA

ECAO 7392/2018

Obres descrites en la "Memòria valorada d'adequació paisatgística i instal¿lació de jocs 

infantils a la plaça d'Antoni Escudé i espais verds adjacents". D'acord amb l'article 32 de la Llei 

Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPS), 

modificat per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial del 

sector públic, la contractació d'aquestes obres es considera una inversió financerament 

sostenible (IFS1-18-2018).L'objecte del present contracte són les actuacions a realitzar per a 

l'adequació paisatgística i la instal·lació de jocs infantils.

Obert Obres 82.616,31 74.350,00
AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES, 

SA

ECAS-2892/2019
Servei de guies i informadors turístics per a l'Oficina de Turisme i el programa de visites 

guiades del Servei de Turisme
Obert Serveis 26.215,14 0,00 DESERTA

ECAS-2962/2018

Serveis de neteja, manteniment (podes, desbrossades, tancaments, reparació de panys, 

canonades d'aigua, portes, pintura, etc.) i millora (plantacions, obres de bioenginyeria, etc.) de 

l'entorn natural de Terrassa i de les instal.lacions municipals que són responsabilitat de Medi 

Natural

Obert Serveis 366.278,76 346.955,04 Natural I Art Jardiners SL
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ECAS-2012/2017 Serveis educatius de monitoratge a centres d'educació especial i escoles bressol Obert Serveis 1.571.996,36 1.499.267,56 ISS Facility Services SA

ECAS-0921-2017
Serveis de control periòdic de rosegadors a la ciutat, d'acord amb els principis del control 

integrat de plagues
Obert Serveis 24.400,00 19.520,00

BCN PLAGAS TRATAMIENTOS 

PROFESIONALES SL
ECAS-0922-2017 Serveis de control de la població de coloms a la ciutat de Terrassa. Obert Serveis 4.000,00 3.800,00 COLOMBA CONTROL SL

ECAS-2931-2017 Serveis d'il·luminació ornamental nadalenca de la ciutat de Terrassa. Obert Serveis 66.115,70 65.676,14
INGENIERIA Y CONTROL Y 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA SA

ECAS-3302/2017
Serveis de manteniment integral de les instal¿lacions dels edificis de Raval-Didó, Pantà i 

Glòries de l'Ajuntament de Terrassa
Obert Serveis 129.450,00 129.450,00

Comsa Service Facility Management 

SAU ||Comsa Service Facility 

Management SAU ||Comsa Service 

Facility Management SAU

ECAS-511-2017 Serveis de bar a la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa Obert Serveis 0,00 9.240,00 SRA. FRANCISCA CORTES ROJAS

ECAS-6699/2017
Serveis de manteniment del programari CITRIX que s'utilitza per a la virtualització d'entorns 

d'aplicacions informàtiques
Obert Serveis 35.537,19 29.440,00 OZONA CONSULTING SL

ECAS-6892-2016
Serveis de consergeria, central d'alarmes i custodia de claus dels mercats municipals de la 

Independència i Sant Pere, del mercadal Martí l'Humà i del Recinte Firal
Obert Serveis 97.504,00 83.105,98

INTEGRACION SOCIAL DE 

MINUSVALIDOS SL

ECAS-7208/20417
Serveis de manteniment i suport tècnic del programari Networker de EMC que l'Ajuntament 

utilitza per a la realització de les còpies de seguretat de les plataformes TIC
Obert Serveis 19.834,71 16.740,00 ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS SL

ECAS-7210/2017
Serveis de manteniment i suport del programari que s'utilitza en l'entorn del sistema de 

virtualització d'emmagatzemament
Obert Serveis 20.661,16 17.398,00

ORBAL SOLUCIONES INFORMATICAS 

SL

ECAU-0226-2017
Subministrament, en règim de lloguer, de diversos elements d'infraestructura de carrer per als 

actes organitzats o recolzats per l'Ajuntament de Terrassa
Obert Subministraments 115.289,26 105.371,90 SERVEIS DE L'ESPECTACLE FOCUS, SA

ECAU-2925-2017 Subministrament de formigó de central formigonera. Obert Subministraments 9.921,60 9.921,60 FORMIGONS MONTCAU SA

ECAU-4820/2017
subministrament d'un sistema d'avís a la població de Terrassa a l'entorn de l'empresa 

LAMIRSA, i la seva instal¿lació
Obert Subministraments 132.553,17 121.948,92 LAFCARR PROJECT & DESIGN SL

ECAS - 1747/2019
Servei de control de la població de coloms a la ciutat de Terrassa, amb un programa que 

inclogui propostes o mesures per evitar-ne el creixement.
Obert Serveis 8.000,00 8.000,00 Colomba Control SL

ECAO 1976/2019

Obres descrites en la "Memòria valorada per la rehabilitació de la coberta de la Casa Alegre de 

Sagrera".L'objecte de la indicada memòria és definir les actuacions necessàries per a 

solucionar l'entrada d'aigua a través de la coberta a la planta segona.Es concreten en les 

actuacions següents:1. La primera actuació a realitzar és la millora de la impermeabilització 

del tauler de coberta per aturar la degradació dels elements inferiors, paviments i falsos 

sostres, per l'afectació de la humitat. Per tal de garantir una correcta actuació s'haurà 

d'apuntalar tota la planta de les golfes, per poder trepitjar i actuar sense risc.2. Un cop 

realitzat l'encofrat es revisarà l'estat dels rastells i llates que suporten les teules planes i es 

procedirà a la substitució de les que estiguin en mal estat, segons el criteri de la Direcció 

Faculta-va.3. Es col·locarà un taulell d'okume ignífug i hidròfug per a exteriors entre les 

corretges de la coberta, segons detalls de plànols, i es segellaran les juntes entre taulers i 

entre tauler i corretges per tal de garan-r la impermeabilització del conjunt.4. Per acabar les feines es realitzarà una canal de recollida d'aigua interior amb làmina de PVC que conduirà les dos baixants, un a cada façana per tal de poder desguassar l'aigua que entra per la coberta de teula plana.

Obert Obres 79.786,74 69.578,52 SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL

ECAS-997/2019
Serveis de conservació i manteniment integral de lesinstal·lacions elèctriques i tèrmiques de 

varis edificis de l'Ajuntament de Terrassa
Obert Serveis 34.947,70 29.011,60 ATRIAN TECHNICAL SERVICES SA
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ECAO 8758/2018

Obres descrites en la "Memòria valorada pel subministrament i instal.lació de la tecnologia de 

RFID (Radio Frequency Identification) per a l'autopréstec de la biblioteca central de Terrassa". 

D'acord amb l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostaria i 

Sostenibilitat Financera (LOEPS), modificat per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre de 

control del deute comercial del sector públic, la contractació d'aquestes obres es considera 

una inversió financerament sostenible (IFS1-26-18)

Obert Obres 116.993,66 79.995,00 IDENTIFICATION CARE, SL

ECAS-6478/2018
Serveis professionals d'anàlisi, disseny, desenvolupament i suport de nous mòduls funcionals 

per a la plataforma SENTILO Terrassa.
Obert Serveis 33.024,00 33.024,00 Opentrends Solucions i Sistemes SL

ECAS-5377/2018

Serveis de control de legionel·la a diferents fonts ornamentals i instal·lacions d'aigua de la 

ciutat de Terrassa i d'assessorament tècnic per a la realització del pla de prevenció i control de 

legionel·la de les fonts i instal·lacions d'aigua de l'edifici del Servei de Gestió de l'Espai Públic.

Obert Serveis 16.160,68 16.160,68 Braut Eix Ambiental SL

ECAS 2558/2019

Serveis de valoració periòdica de les condicionspsicològiques per a l'ús de l'arma de foc dels 

membres de la policia local de l'Ajuntamentde Terrassa, així com la realització i lliurament de 

l'informe d'aptitud corresponent

Obert Serveis 20.750,00 0,00 DESERTA

ECAO 5771/2018

Obres descrites en el Lot 1 i Lot 2 del "Projecte de millora de paviments de 4 carrers dels 

polígons industrials de Terrassa". D'acord amb l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de 

abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPS), modificat per la Llei 

Orgànica 9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial del sector públic, la 

contractació d'aquestes obres es considera una inversió financerament sostenible (IFS1-37-

18). L'objecte del projecte és el de definir les actuacions que permetran reparar les 

deficiències detectades en el paviment, a través del reforç del paviment existent en base a un 

fressat i posterior aglomerat de la capa de rodadura, la renovació completa del paquet de 

ferms existents, si es conclou que la secció estructural està esgotada, i la reparació dels pous 

o embornals enfonsats i/o trencats en l'àmbit del projecte i nova senyalització vial.

Obert Obres 180.810,52 130.180,00
ASFALTOS BARCINO, S. 

L.||ASFALTOS AUGUSTA, S. L.

ECAS-6654/2018
Serveis de neteja superficial, tractamentsquímics i revisions de les instal·lacions de les fonts 

ornamentals i estanys de la ciutat deTerrassa
Obert Serveis 18.540,00 18.540,00

Servicios Legionella Calidad 

Ambiental SL

ECAO 9216/2018

Obres descrites en el "Projecte d'instal.lació de sistemes de seguretat per a treballs en alçada 

a diferents edificis del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa".  D'acord amb l'article 

32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat 

Financera (LOEPS), modificat per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre de control del 

deute comercial del sector públic, la contractació d'aquestes obres es considera una Inversió 

Financerament Sostenible (IFS1-52-18).

Obert Obres 66.115,71 52.315,40
SOLUCIONES EN HERRAMIENTAS 

TÉCNICAS, SL (SHERTEC)

ECAO 7210/2018

Obres descrites en el Lot 1 del "Projecte executiu de la millora de l'accessibilitat a diferents 

cruïlles a la ciutat de Terrassa" (7 Lots) D'acord amb l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 

27 de abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPS), modificat per la Llei 

Orgànica 9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial del sector públic, la 

contractació d'aquestes obres es considera una inversió financerament sostenible (IFS1-01-

18).L'objecte d'aquest projecte és realitzar una millora en les cruïlles de la ciutat de Terrassa 

per tal de fer més còmode la vida a les persones amb mobilitat reduïda. I, concretament per a 

aquest lot 1, l'àmbit d'aquestes actuacions correspon: al carrer Montserrat, número 87, situat 

al barri Centre; al carrer de l'Agricultura, cruïlla amb el carrer de Montcada, situat al barri Can 

Palet; al carrer Maria Auxiliadora, cruïlla amb la carretera d'Olesa, situat al barri Roc Blanc; al 

carrer de Solsona, cruïlla amb el carrer del Vendrell, situat al barri de Les Arenes ¿ La Grípia ¿ 

Can Montllor. I, finalment, al barri de Sant Pere, trobem: el carrer d'Egara, cruïlla amb el carrer de Bartrina; el carrer d'Emili Badiella, cruïlla amb el carrer Transversal; i, el carrer del Periodista Grané, cruïlla amb el carrer de Josep Tapiolas.

Obert Obres 149.936,19 123.667,37
INFRAESTRUCTURES SERVEIS OBRES 

VALLES, SL (ISEOVA)
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ECAO 5782/2018

Obres descrites en el Lot 1, Lot 2 i Lot 5 de la "Memòria valorada de millora de mobilitat i 

pavimentació a diferents espais de la ciutat".  D'acord amb l'article 32 de la Llei Orgànica 

2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPS), modificat 

per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial del sector 

públic, la contractació d'aquestes obres es considera una inversió financerament sostenible 

(IFS1-07-2018).L'objec-u principal és adequar aquests espais amb millores en la circulació dels 

vianants en detriment de la circulació de vehicles.

Obert Obres 259.800,77 203.463,24

CONSTRUCCIONES FERTRES, SL 

||ASFALTOS BARCINO, S. 

L.||INFRAESTRUCTURES SERVEIS 

OBRES VALLÈS, SL

ECAO 8303/2018

Obres descrites en el "Projecte executiu de magatzem i sales taller a la planta baixa del 

Condicionament Terrassenc". D'acord amb l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de 

abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPS), modificat per la Llei 

Orgànica 9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial del sector públic, la 

contractació d'aquestes obres es considera una inversió financerament sostenible (IFS1-34-

18).

Obert Obres 197.176,42 171.543,48 CONSCA EGARA, SL

ECAS-419/2019

Serveis de neteja, preparació i piscina de lespiscines de Les Arenes, La Maurina i Sant Llorenç i 

del Parc de Vallparadís la temporadad'estiu de 2019 i els serveis de manteniment d'hivern de 

la piscina del Parc de Valllparadís

Obert Serveis 392.798,39 0,00 DESERTA

ECAS-1562/2019
Serveis d'actualització, manteniment i suport tècnic del programari vSphere de VMWare que 

s'utilitza per la plataforma de virtualització de servidors.
Obert Serveis 23.140,50 21.403,36 Omega Peripherals SL

ECAU-6987/2018

Subministrament de diversos elements d'infraestructura elèctrica per a la realització de les 

diferents ac-vitats culturals, actes socials i cívics,fes-vals, festes majors, organitzades o amb el 

suport dels Serveis de Cultura, de Qualitat Democràtica i d'Estructura Territorial i Atenció 

ciutadana, i, en general, per les activitats organitzades per les entitats i associacions de la 

ciutat.

Obert Subministraments 206.524,78 0,00 DESERTA

ECAS-1051/2019
Prestació de serveis d'ensenyament d'idiomes per al Servei d'Educació de l'Ajuntament de 

Terrassa
Obert Serveis 15.897,60 15.897,60

Ponrec Assessors, SL||Ponrec 

Assessors, SL

ECAS-9307/2018

Serveis de seguiment i anàlisi informatiu de la premsa escrita i online, que és l'origen del 

dossier de premsa digital que s'utilitza en els àmbits directius i de comandament de 

l'Ajuntament. A més a més, donar suport a les xarxes socials de l'Ajuntament.Aquest servei 

consisteix en un seguiment diari de la premsa espanyola, nacional i regional de la que es fa un 

buidatge de continguts per a l'Ajuntament de Terrassa.

Obert Serveis 17.040,00 9.300,00 MY NEWS SL

ECAO 9059/2018

Obres descrites en el "Projecte executiu del sistema de telegestió per a la integració dels 

edificis principals de l'Ajuntament de Terrassa:Centres Cívics i Administratius. Telegestió 

instal.lacions crítiques. Fase I".  D'acord amb l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de 

abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPS), modificat per la Llei 

Orgànica 9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial del sector públic, la 

contractació d'aquestes obres es considera una inversió financerament sostenible (IFS1-28-

18).

Obert Obres 63.265,62 54.281,89 PRICAP INSTAL·LACIONS, S.L.

ECAU-2977/2017
Subministrament d'un sistema de registre, gestió i tramitació d'expedients digitals, i la 

prestació dels serveis d'assistència tècnica de gestió del projecte.
Obert Subministraments 895.867,77 472.000,00 T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU

ECAS-5465/2018

Serveis de transport i difusió del senyal de Televisió Digital Terrestre (TDT) local del canal 

múltiple 45 (TL12B amb denominació "Sabadell") per ones terrestres des de la Torre de 

Collserola, i el Servei d'Informació Bàsic (SI) i aplicacions avançades (HbbTV)

Obert Serveis 126.624,00 126.084,00 TRADIA TELECOM SA
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RELACIÓ D'EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ PROCEDIMENT OBERT

ECAS-2479/2019

Serveis, per part d'entitats o empreses de l'economia social, per al suport tècnic del programa 

de l'Economia Social i Solidària : la Terrassa Cooperativa, seguint les directrius municipals. 

Suport al disseny dels continguts, dinamització, execució i avaluació del programa, que inclou 

les activitats que es desenvoluparan al llarg del mes de novembre de 2019, així com la 

realització de la Fira

Obert Serveis 34.900,00 29.141,50 Sprintcoop, SCCL

ECAO 7556/2018

Obres descrites en el "Projecte d'enderroc dels blocs 3 i 4 -illa 13- de la modificació puntual 

del POUM a l'àmbit del polígon 2 de Ca n'Anglada"L'objecte del projecte és descriure els 

treballs d'enderroc dels edificis d'habitatges del passatge de la Concòrdia 1 i 3, així com dels 

elements de la urbanització afectats per l'actuació, i també contempla la urbanització 

provisional de l'àmbit fins a projectar la urbanització definitiva o l'equipament.

Obert Obres 220.230,98 138.965,74 HERCAL DIGGERS, SL

ECAO 5381/2018

Obres descrites en el "Projecte executiu de rehabilitació de les llanternes de la sala Muncunill - 

Fase 1". D'acord amb l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 

Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPS), modificat per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 

de desembre de control del deute comercial del sector públic, la contractació d'aquestes 

obres es considera una inversió financerament sostenible (IFS1-57-18).L'objecte del present 

contracte és el de definir i valorar econòmicament les actuacions de rehabilitació per a la 

conservació dels diferents elements constructius, entres les que destaquen la neteja de la 

coberta, substitució de peces trencades i de vidres que tanquen les llanternes, etc.

Obert Obres 206.611,61 183.730,00 BALDÓ SERVEIS I OBRES, SL

ECAO 8554/2018

Obres descrites en el "Projecte de climatització dels dormitoris de diverses escoles bressol 

municipals".  D'acord amb l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat 

Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPS), modificat per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 

de desembre de control del deute comercial del sector públic, la contractació d'aquestes 

obres es considera una inversió financerament sostenible (IFS1-51-18).

Obert Obres 40.289,33 28.021,21 DESHO, SA Instalaciones Industriales

ECAS 1695/2019

L'objecte del contracte es controlar la població de cotorres (Cotorreta pit gris o Myopsita 

monachus) a la ciutat de Terrassa, mitjançant la retirada dels nius que generin risc, i retirar els 

ous que continguin.

Obert Serveis 8.264,66 7.960,00 Colomba Control SL

ECAS-518-2017 Recepció de deposició controlada de residus de la construcció. Obert Serveis 20.000,00 20.000,00

UTE TRACTAMENT I DIPÒSIT 

ECOLÒGIC INDUSTRIALSAU 

(TRADEINSA) i CENTRE 

INTERCOMARCAL DE VALORITZACIO 

I RECICLATGESLU (CIVIR SL)

ECAU-2096/2019
Subministrament dels productes químics necessaris per al correcte manteniment i tractament 

de l'aigua de les piscines municipals gestionades directament per l'Ajuntament de Terrassa
Obert Subministraments 13.223,00 0,00 DESERTA

ECAS-6623/2017
Serveis d'actualització, manteniment i suporttècnic del programari VSphere de VMWARE que 

s'utilitza per a la plataforma devirtualització de servidors
Obert Serveis 22.314,05 19.390,00 ABAST SYSTEMS SL

ECAS-1110/2019 Servei d'esplai per als infants de 0 a 3 anys usuaris del servei de les escoles bressol municipals. Obert Serveis 48.000,00 0,00 DESERTA

ECAO 8533/2018
Obres descrites en la "Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de xarxa de 

clavegueram al carrer de Concepció Arenal, entre els carrers d'Albinyana i Wilson".
Obert Obres 46.722,79 36.817,56 EXCAVACIONS CACERES, SL
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RELACIÓ D'EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ PROCEDIMENT OBERT

ECAO 5185/2018

Obres descrites en el "Projecte de reforma i adequació de la planta baixa de l'edifici de 

Pantà,20". D'acord amb l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat 

Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPS), modificat per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 

de desembre de control del deute comercial del sector públic, la contractació d'aquestes 

obres es considera una inversió financerament sostenible (IFS1-48-18).L'objecte del present 

contracte és ampliar la zona de treball existent, reduint l'espai actual de vestíbul que, 

actualment, no te utilitat, mantenint els dos espais de treball actuals, però afegint dos 

despatxos, tres sales de reunions, una recepció, i configurant uns nous lavabos.

Obert Obres 102.816,47 97.910,63 SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL

ECAO 5392/2018

ECAO 5392/2018 Obres descrites en el "Projecte bàsic i d'execució de millores i reparacions de 

la pista d'atletisme de la zona esportiva municipal de Can Jofresa a Terrassa". D'acord amb 

l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostaria i 

Sostenibilitat Financera (LOEPS), modificat per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre de 

control del deute comercial del sector públic, la contractació d'aquestes obres es considera 

una inversió financerament sostenible (IFS1-29-18). L'objecte del present contracte és la 

renovació de la superfície de la pista d'atletisme i altres reparacions i operacions de 

manteniment i/o reposicions que l'envelliment de la instal·lació ha fet necessàries com les 

actuacions necessàries sobre la instal·lació de sanejament per assegurar un bon drenatge de 

la pista.

Obert Obres 538.735,89 473.837,00 AGORASPORT, SA

ECAO 5380/2018

Obres descrites en el "Projecte de millora de les condicions per l'ús i manteniment de l'edifici 

de l'antic ajuntament de Sant Pere". D'acord amb l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 

de abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPS), modificat per la Llei 

Orgànica 9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial del sector públic, la 

contractació d'aquestes obres es considera una inversió financerament sotenible (IFS1-61-18). 

L'objecte del present contracte és millorar les condicions d'ús definides per a la inspecció del 

Consell Comarcal en els espais de l'alberg, la millora de la seguretat i de les condicions 

climàtiques definides al CTE-DB-HE a tot l'edifici, la instal·lació de línies de vida per a realitzar 

el correcte manteniment de l'edifici, la reparació i rehabilitació de part de la façana de l'edifici, 

la reparació de la teulada existent i les obres necessàries per tal d'evitar una major degradació 

de l'edifici degut a la humitat.

Obert Obres 107.044,31 107.000,00 BALDÓ SERVEIS I OBRES, SL

ECAS-7582/2017
serveis de manteniment de les instal.lacions contra incendis del Servei d'Educació de 

l'Ajuntament de Terrassa
Obert Serveis 72.800,00 72.800,00 INSTAFOC BARCELONA SL

ECAU-6691/2018 Subministrament de d'equips de comunicacions LAN amb tecnologia 10G Obert Subministraments 28.925,62 25.000,00 Tecnologías Plexus, SL

ECAU-7186/2017

Subministrament, en règim de lloguer, sense opció de compra, de diversos elements 

d'infraestructura  elèctrica i serveis d'encesa i apagada de l'enllumenat públic per als actes 

organitzats pels (o amb el suport dels) serveis de Cultura i Qualitat Democràtica de 

l'Ajuntament de Terrassa, o altres serveis de l'Ajuntament que els requereixin.

Obert Subministraments 143.471,06 0,00 DESERTA

ECAS-5505/2018 Serveis de retirada de residus de la llera de la riera de les Arenes Obert Serveis 27.753,70 27.198,62 ASSOCIACIÓ ALBA
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RELACIÓ D'EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ PROCEDIMENT OBERT

ECAO 8305/2018

Obres descrites en la "Memòria  valorada d'establiment de zones 30 als barris de: Ca n'Aurell, 

Escola Industrial-Plaça de Catalunya, Cementiri Vell, Sant Pere i Torrent d'en Pere Parres".  

D'acord amb l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostaria i 

Sostenibilitat Financera (LOEPS), modificat per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre de 

control del deute comercial del sector públic, la contractació d'aquestes obres es considera 

una inversió financerament sostenible (IFS1-08-2018)L'objecte del present contracte és la 

realització de les obres necessàries per a dur a terme l'establiment de zones limitades a 30 

km/h als barris de Ca n'Aurell, Escola Industrial- Plaça Catalunya, Cementiri Vell i Sant Pere- 

Torrent d'en Pere Parres.

Obert Obres 49.576,76 37.499,86 API MOVILIDAD, SA

ECAS-7713/2017
Serveis de prevenció aliè de riscos laborals, en les especialitats de seguretat en el treball, 

higiene industrial i ergonomia i psicologia aplicada
Obert Serveis 71.243,10 57.000,00

EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA 

SALUD EN EL TRABAJO SLU 

(EGARSAT SLU)
ECAS 2115/2018 Prestació dels serveis d'edició de l'Agenda Cultural de Terrassa Obert Serveis 14.364,00 7.164,00 IMPREMTA PAGES SL

ECAO 5692/2018

Obres descrites en el lot 1, relatiu a l'escola Roser Capdevila, de la "Memòria valorada per a la 

millora del camí escolar de les escoles Roser Capdevila, La Llar i Abat Marcet a la ciutat de 

Terrassa". D'acord amb l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat 

Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPS), modificat per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 

de desembre de control del deute comercial del sector públic, la contractació d'aquestes 

obres es considera una inversió financerament sotenible (IFS1-10-18). L'objecte del lot 1 del 

present contracte és millorar el camí escolar de l'escola Roser Capdevila, i per tant millorar els 

espais públics de la ciutat de Terrassa.

Obert Obres 30.843,77 27.838,43 CURNAL INVEST, SL

ECAO 7549/2018

Obres descrites en la "Memòria valorada d'adequació d'una àrea de lliure circulació de gossos 

al barri de Can Pe-t". L'objecte de la memòria és adequació d'una àrea de lliure circulació de 

gossos al barri de Can Petit.

Obert Obres 48.465,87 41.423,82
INFRAESTRUCTURES SERVEIS OBRES 

VALLÈS, SL

ECAO 5859/2018

Obres descrites en la "Memòria valorada per a la millora de les condicions de protecció contra 

incendis, accessibilitat instal.lacions i legalització Centre de Dia Vilardell"  D'acord amb l'article 

32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat 

Financera (LOEPS), modificat per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre de control del 

deute comercial del sector públic, la contractació d'aquestes obres es considera una inversió 

financerament sostenible (IFS1-36-18)

Obert Obres 150.113,19 127.145,85
IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS, 

SL

ECAU-1011/2018 Subministrament de senyals de trànsit i pilones Obert Subministraments 93.000,68 66.609,95 LACROIX SEÑALIZACIÓN SA

ECAS-7911/2017
Servei d'assegurances de l'Ajuntament de Terrassa i de les societats municipals Eco-Equip SA i 

Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa SA
Obert Serveis 798.558,30 129.817,78

BILBAO COMPAÑÍA ANÓNIMA DE 

SEGUROS 

YREASEGUROS||GENERALI ESPAÑA 

SA DE SEGUROS Y REASEGUROS

ECAU-1327/2018
Subministrament, mitjançant rènting sense opció de compra, d'ordinadors personals de 

sobretaula.
Obert Subministraments 325.000,00 256.095,00 ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS SL

ECAS-3276/2017 Serveis de manteniment, reparació i rentat dels vehicles adscrits als serveis de l'Ajuntament Obert Serveis 301.500,00 2.110.500,00

AUTOSPORT MECÁNICA SL||RODI 

METRO SL||CBF NAVARRO 

SL||RODI METRO SL||INJECCIÓ 

AMAT SL||INJECCIÓ AMAT 

SL||INJECCIÓ AMAT SL

ECAS-7499/2017 Serveis de consergeria (Suplències i fora de l'horari habitual) als equipaments cívics municipals Obert Serveis 30.000,00 30.000,00
INTEGRACIÓN SOCIAL DE 

MINUSVÁLIDOS SL (ISM)

ECAS-7483/2017
Serveis de consergeria, neteja i manteniment bàsic i preventiu dels casals cívics municipals de 

Can Palet II, Can Palet de Vista Alegre, Can Gonteres i Xúquer
Obert Serveis 40.900,00 40.900,00

PRODISCAPACITATS FUNDACIÓ 

PRIVADA TERRASSENCA (PRODIS)
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RELACIÓ D'EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ PROCEDIMENT OBERT

ECAO 3939/2018
Obres relatives a lot 3 del carrer Colom, descrites en el "Projecte de millora de paviments de 4 

carrers dels polígons industrials de Terrassa"
Obert Obres 302.477,98 253.174,09 HERCAL DIGGERS, SL

ECAO 5856/2018

Obres descrites en la "Memòria valorada per a la rehabilitació dels sostres del soterrani de la 

casa Alegre de Sagrera". D'acord amb l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, 

d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPS), modificat per la Llei Orgànica 

9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial del sector públic, la contractació 

d'aquestes obres es considera una inversió financerament sotenible (IFS1-56-18). L'objecte 

del present contracte és definir les actuacions necessàries per a la rehabilitació dels sostres 

del soterrani de la casa Alegre de Sagrera.

Obert Obres 49.585,38 41.122,09 INDUSTRIAL OLESA, SL

ECAS-610/2018

Serveis de prevenció i control de la legionel¿losi, mitjançant l'aplicació de programes i 

activitats de manteniment higienicosanitari, neteja i desinfecció, a 45 instal¿lacions municipals 

considerades d'alt risc

Obert Serveis 40.000,00 30.150,00 EMINFOR SL

ECAO 5860/2018

Obres descrites en el "Projecte executiu de canvi de panells de coberta a l'alberg per persones 

sense sostre ANDANA". D'acord amb l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, 

d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPS), modificat per la Llei Orgànica 

9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial del sector públic, la contractació 

d'aquestes obres es considera una inversió financerament sotenible (IFS1-35-18). L'objecte del 

present contracte és  la substitució dels panells de fibrociment de l'actual coberta per uns 

nous panells de sandvitx amb aïllament tèrmic.

Obert Obres 76.100,72 72.200,00 BALDÓ SERVEIS I OBRES, SL

ECAS-1121/2019

Serveis de transport, muntatge i desmuntatge d'infraestructures, associats als processos 

electorals previstos per als exercicis 2019 i2020:· Eleccions Generals ¿ 28/4/2019· Eleccions 

Municipals ¿ Europees - 26/5/2019· Convocatòria extraordinària ¿ 2019 / 2020

Obert Serveis 31.500,00 23.700,00 Aliance Brother SL

ECAO 5186/2018

Obres descrites en la "Memòria valorada de reparació parcial del paviment de les grades de 

l'Estadi Olímpic de Terrassa". D'acord amb l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de 

abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPS), modificat per la Llei 

Orgànica 9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial del sector públic, la 

contractació d'aquestes obres es considera una inversió financerament sostenible (IFS1-59-

18).L'objecte del present contracte és sanejar i reposar el paviment de les grades, per tal de 

recuperar el seu estat de manteniment òptim.

Obert Obres 103.475,90 76.986,07 IMESAPI, SA

ECAO 8416/2018

Obres descrites en la "Memòria valorada per a la millora de l'aïllament acústic i sectorització 

del Rack, al centre cívic President Macià, de Terrassa". D'acord amb l'article 32 de la Llei 

Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPS), 

modificat per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial del 

sector públic, la contractació d'aquestes obres es considera una inversió financerament 

sostenible (IFS1-33-18).L'objecte del present contracte es condicionar i aïllar acús-cament 

despatxos i espais de recepció i espera de l'equipament.

Obert Obres 28.668,47 27.665,07 Construcciones Javier Mojal, SL

ECAU-587/2018
Subministrament mitjançant rènting sense opció de compra de cinc motocicletes de gran 

cilindrada per a la Policia Municipal
Obert Subministraments 90.958,68 89.661,60 ALPHABET ESPAÑA FLEET COOLTRA

ECAS-2257/2018 Serveis de construcció a la via pública amb vehicles especials Obert Serveis 34.560,00 28.260,00 CONTAINERS VILADECAVALLS SL

ECAS-7289/2018
Servei d'adequació i certificació del Parc de Maquinària dels Tallers del Servei de Gestió de 

l'Espai Públic (GEP).
Obert Serveis 11.665,00 0,00 DESERTA

ECAS-7712/2017 Serveis de prevenció de riscos laborals aliè, en l'especialitat de medicina del treball. Obert Serveis 90.000,00 81.600,00
EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA 

SALUD EN ELTRABAJO SLU
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RELACIÓ D'EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ PROCEDIMENT OBERT

ECAS-285/2018
Serveis auxiliars de control/zelador a la bct xarxa, a les dependències del Museu de Terrassa i 

a l'Oficina de Turisme
Obert Serveis 47.438,93 47.438,93

INTEGRACION SOCIAL DE 

MINUSVALIDOS SL

ECAU-5150/2017
Subministrament de material bibliogràfic i audiovisual per a les biblioteques públiques de 

Terrassa
Obert Subministraments 35.000,00 35.000,00

LAIETANA LLIBRETERIA 

SL||TATARANA SL

ECAO 7036/2018

Obres descrites en el "Projecte de les obres per la millora de la zona verda en la cruïlla entre el 

carrer Mare de Déu dels Socors i el carrer Mare de Déu de les Angusties al barri de Ca 

n'Anglada de Terrassa". D'acord amb l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, 

d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPS), modificat per la Llei Orgànica 

9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial del sector públic, la contractació 

d'aquestes obres es considera una inversió financerament sotenible (IFS1-16-18). L'objecte 

del present contracte és cobrir la necessitat dels treballs de remodelació de la plaça per 

millorar la zona de jocs infantils de la cruïlla entre el carrer Mare de Déu dels Socors i el carrer 

Mare de Déu de les Angusties al barri de Ca n'Anglada.

Obert Obres 57.830,24 51.408,00 COURTS INTERNATIONAL XXI, SL

ECAU-6696/2018 Subministrament de formigó de central formigonera Obert Subministraments 14.000,00 14.000,00 Formigons Tenes SL

ECAS-601/2018
Serveis d'impartició, seguiment i avaluació de cursos de conducció de bicicletes a alumnes de 

6è de primària i 1r d'ESO de Terrassa
Obert Serveis 46.281,00 46.280,99 BICICLOT SCCL

ECAS-3514/2017 Serveis de reforç i mediació escolar del servei d'educació de l'Ajuntament de Terrassa Obert Serveis 55.000,00 51.111,21 FUNDACIO MAIN||FUNDACIO MAIN

ECAS-6895/2017 Serveis de procuradoria a l'Ajuntament de Terrassa en els jutjats i tribunals deBarcelona Obert Serveis 36.529,68 73.059,38

MARIA DEL CARMEN RIBAS 

BUYO||CRISTINA CORNET 

SALAMERO

ECAS-6569/2017
Gestió del servei de préstec d'elements d'infraestructura de carrer a entitatssense ànim de 

lucre
Obert Serveis 23.140,50 23.140,49

PRODISCAPACITATS FUNDACIO 

PRIVADA TERRASSANCA (PRODIS)

ECAS-3157/2018 Serveis d'ornamentació i il·luminació nadalenca Obert Serveis 70.248,00 70.121,78
INGENIERÍA, CONTROL Y 

TRANSFERENCIA DETECNOLOGÍA SA

ECAS-7656/2017

Serveis mèdics a l'Ajuntament de Terrassa i a les societats municipals Egarvia SA, Foment de 

Terrassa SA, Societat Municipal deComunicació de Terrassa SA, Societat Municipal d'Habitatge 

de Terrassa i Eco-Equip SA.

Obert Serveis 120.000,00 114.800,00 GESEME 1996 SL

ECAS-0227-2017
Serveis d'operador de telecomunicacions de veu i dades a tots els centres de l'Ajuntament de 

Terrassa i de les societats municipals
Obert Serveis 1.218.074,00 1.030.722,32

VODAFONE ESPAÑA 

SAU||TELEFÓNICA MÓVILES 

ESPAÑA SAU||UTE TELEFÓNICA DE 

ESPAÑA SAU & TELEFÓNICA 

MÓVILES ESPAÑA SAU

ECAO 5691/2018

ECAO 5691/2018 Obres descrites en la "Memòria valorada de l'adequació dels accessos als 

jardins de Ròmul i Piñol". D'acord amb l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, 

d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPS), modificat per la Llei Orgànica 

9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial del sector públic, la contractació 

d'aquestes obres es considera una inversió financerament sotenible (IFS1-02-18). L'objecte 

del present contracte és definir les actuacions necessàries per adequar i millorar 

l'accessibilitat dels accessos als jardins esmentats i satisfer així les necessitats manifestades 

pels veïns i usuaris de l'entorn.

Obert Obres 56.292,52 46.722,79
INFRAESTRUCTURES SERVEIS OBRES 

VALLES, SL (ISEOVA)

ECAS-7718/2017
Serveis de consergeria als casals municipals de Sant Pere i del Segle XX i l'equipament 

socioesportiu La Cogullada
Obert Serveis 26.050,00 26.050,00

INTEGRACION SOCIAL DE 

MINUSVALIDOS SL

ECAS-2932/2017 Serveis d'mpartició d'ensenyaments artístics, artesans i no reglats per a les escoles municipals. Obert Serveis 99.173,56 99.173,56 ESQUEMES INFORMATICS SL
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RELACIÓ D'EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ PROCEDIMENT OBERT

ECAU-1045/2018
Dret d'ús d'una plataforma tecnològica per a la publicació dedades obertes, mitjançant la 

implantació del programari lliure CKAN en serveis de maquinari al núvol
Obert Subministraments 34.173,55

ECAU-06584/2018 Subministrament d'àrids de la construcció Obert Subministraments 16.500,00 16.500,00 ARIDS CATALUNYA, SA
ECAU-6548/2018 Subministrament de panots de formigó Obert Subministraments 28.700,00 28.700,00 PAVIMENTS MILLARET, SL

ECAS-4737/2018
Serveis de recepció de la deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó, 

ceràmics, residus barrejats i terra inerts procedents de la construcció o demolició
Obert Serveis 20.000,00 20.000,00 UTE TRADEINSA I CIVIRSL

ECAS-1838/2017

Prestació dels serveis de manteniment preventiu i correctiu dels sistemes antiintrusió 

instal¿lats en els edificis del Servei d'Educació, i la seva connexió a una central receptora 

d'alarmes (CRA)

Obert Serveis 94.120,00 83.356,16 IMAN SEGURIDAD SA

ECAS-5881-2016
Serveis d'implantació i desenvolupament de l'Oficina Tècnica de Gestió Operativa de Serveis 

(OGS) de l'Ajuntament de Terrassa
Obert Serveis 179.443,32 127.091,25 EUROCONTROL SA

ECAS-7813/2017 Serveis de gestió de viatges per motius laborals del personal de l'Ajuntament de Terrassa. Obert Serveis 34.000,00 34.000,00 AVORIS RETAIL DIVISION SL

ECAS-08253/2018
Serveis de manteniment i suport del programari que s'utilitza en l'entorn del sistema de 

virtualització d'emmagatzemament SAN-SYMPHONY (DATACORE)
Obert Serveis 20.000,00 17.896,42 COM 2002 SL

ECAS-8238/2018 Serveis de manteniment de llicències del programari Citrix XenDesktop Obert Serveis 34.000,00 30.899,00
HIBERUS SISTEMAS INFORMATICOS, 

SL

ECAS-08245/2018
Serveis de manteniment i suport tècnic del programari Networker de EMC que l'Ajuntament 

utilitza per a la realització de les còpies de seguretat de les plataformes TIC
Obert Serveis 18.000,00 15.026,00 Omega Peripherals SL

ECAO 4178/2018

Obres descrites en la "Memòria valorada del condicionament provisional del Passatge de la 

Prudència". L'objecte de l'esmentada memòria és definir les actuacions necessàries pel 

tancament i condicionament de l'espai fins a l'execució de la urbanització definitiva o 

l'equipament.

Obert Obres 81.100,53 72.520,09
INFRAESTRUCTURES SERVEIS OBRES 

VALLÈS, SL (ISEOVA)

ECAU-1362/2018

Subministrament, mitjançant rènting sense opció de compra, de 150 terminals portàtils i 3 

terminals fixos per a la Policia Municipal de Terrassa per treballar a la xarxa RESCAT de la 

Generalitat

Obert Subministraments 204.000,00 147.300,00 TRADIA TELECOM SA

ECAU-3767/2018
Subministrament de 256 contenidors de recollida posterior d'escombraries per al barri de la 

Maurina, en el marc d'actuació del Pla de Barris de la Maurina
Obert Subministraments 39.464,00 35.002,00 ENTIDAD MAYA SL

ECAS-2299/2018
Serveis d'implantació del programa "Pla d'implantació sectorial per al desenvolupament de la 

indústria 4.0 a Terrassa"
Obert Serveis 51.652,90 40.000,00

IDOM CONSULTING, ENGINEERING 

& ARCHITECTURESAU

ECAO 5551/2018

Obres descrites en la "Memòria valorada de condicionament interior d'un buc d'assaig al barri 

de la Maurina". D'acord amb l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat 

Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPS), modificat per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 

de desembre de control del deute comercial del sector públic, la contractació d'aquestes 

obres es considera una inversió financerament sotenible (IFS1-39-18). L'objecte del present 

contracte és definir les actuacions necessàries per el condicionament interior d'un buc 

d'assaig al barri de la Maurina, d'aquestes les principals són:Construcció de la solera del 

localReves-ment dels tancaments horitzontals i ver-cals per garan-r les condicions acús-ques 

adequades per l'ús previstConstrucció d'una rampa adaptada per accedir al seu 

interiorExecució de les instal·lacions necessàries pel funcionament del buc

Obert Obres 68.758,58 68.414,79
INFRAESTRUCTURES SERVEIS OBRES 

VALLÈS, SL
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