CONTRACTACIÓ ANUAL PROGRAMADA DE L'AJUNTAMENT DE VILADECANS PER A L'EXERCICI DE 2019
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OBJECTE DEL CONTRACTE
1 Serveis actualització inventari.
2 Subministrament video acta per a la sala de plens.

Serveis de manteniment i actualització de divers maquinari i programari dels Sistemes Tecnològics de l’Ajuntament de

VALOR ESTIMAT DEL
CONTRACTE (VEC)
(aproximat)

90.000,00
37.190,08

3 Viladecans. (10 lots)
389.559,94
4 Serveis consultoria per a l'elaboració del pla de carrera professional del personal de l'Ajuntament de Viladecans.
45.600,00
209.000,00
5 Servei inspecció taxa 1,5 %.
6 Subministrament de vehicles policials i per l'àrea de Medi Ambient.
105.785,12
7 Servei de manteniment dels equips multifunció de l'Ajuntament de Viladecans.
14.000,00
8 Subministrament fonts d'aigua
En fase de valoració
9 Subministrament d'equipament informàtic per a la millora de les aules de Can Calderon
65.000,00
10 Serveis de migració del padró d'habitants
25.000,00
11 Subministrament de TC i monitors
60.000,00
12 Sistema d'auditoria de Adm i millora de llicències del Servicedesk
25.000,00
13 Subministrament d'equipament informàtic per a la millora de la sala de juntes.
40.000,00
14 Millora i ampliació de la xarxa Wifi Ciutadà. Integració amb WifiEU.
80.000,00
15 Serveis consistents en l’elaboració i publicació de continguts digitals per al portal Viladecans.cat.
731.404,95
16 Servei de disseny de flayers, impressions, etc
En fase de valoració
17 Servei de project management projecte WetrEIN.
150.000,00
18 Execució de les obres en el parc de Can Guardiola.
479.256,41
Servei de manteniment de grups electrògens, extintors, boques d’incendis equipades (BIES), i sistemes d’extinció
d’incendis automàtics de les campanes de les cuines i les installacions contra incendi, en edificis, escoles, escoles bressol i
19 qualsevol altre espai de dependència municipal a la ciutat de Viladecans.
99.991,74
20 Subministrament carburant zona agricola.
13.872,00
21 Servei de recollida de residus municipals i de neteja viària de Viladecans.
En fase de valoració
22 Servei de conservació i manteniment integral de les àrees de joc infantil municipals de la ciutat de Viladecans.
449.680,00
23 Execució de les obres de manteniment i millora de l’espai públic de la ciutat de Viladecans.
833.057,84
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Servei de control de qualitat i d’avaluació de l’execució del contracte administratiu mixt de serveis d’eficiència energètica i dels
serveis de manteniment i conservació de l’enllumenat públic i semàfors del municipi de Viladecans, adjudicat per acord de la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans en data 22 de desembre de 2014 a favor de l’empresa Sociedad
50.000,00
24 Española de Construcciones Eléctricas, SA (SECE, SA).
Subministrament de materials, productes i articles de construcció, ferreteria, electricitat i installació d'aigua i reg, necessaris per
les actuacions de manteniment, reparació i adequació de la via pública, equipaments municipals, medis natural i casa d'oficis de
25 Viladecans.
360.694,21
26 Lloguer grups electrògens
En fase de valoració
27 Subministrament d'electricitat en alta i baixa tensió per a l’Ajuntament de Viladecans.
1.909.674,00
28 Subministrament de gas natural per a l’Ajuntament de Viladecans.
204.348,00
29 Serveis de neteja d'edificis municipals
7.416.758,54
30 Servei suport i assessoria jurídica Consum (OMIC).
31.100,83
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Serveis consistents en el desenvolupament del Pla d’Innovació Educativa, per impulsar la integració de les tecnologies per
31 l’aprenentatge i el coneixement en els processos educatius, dins del Pla Local per a la Millora de l'Èxit Educatiu (2015-2017).
32 Serveis veterinaris pel control sanitari i demogràfic de gats al carrer.
33 Servei d'atenció domiciliària
34 Servei d’organització i gestió del “Sopar de la gent gran” de Viladecans 2019.
35 Licitació escenaris, llum i so, mobiliari
36 Arrendament mòduls prefabricats pel camp municipal de futbol.
37 Serveis de suport tècnic al departament de Cultura.
38 Subministrament, muntatge i desmuntatge de les tres carrosses dels Reis Mags
39 Servei tècnic de suport a l'activitat comercial de la ciutat
40 Installació de Panells LED als Mercats Municipals
41 Implementació Pla Comunicació Turístic

151.704,00
23.801,66
7.030.000,00
31.812,00
En fase de valoració
35.000,00
En fase de valoració
37.190,08
En fase de valoració
50.000,00
28.000,00
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42 l’Ajuntament de Viladecans:
43 Homologació docents.
44 Adquisició llibres cursos formació.
45 Incoació projecte singular de neteja.

267.768,59
En fase de valoració
35.000,00
100.000,00

APT

46 29/12/2017 (IFS)

AEP

Serveis de suport tècnic als Serveis d’Ocupació del Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses Can Calderon de

Serveis de redacció del Pla Especial de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic i ambiental de Viladecans. Incoació DA

47 Obres arranjament Plaça Germans Lumière
48 Obres reforma parc de Can Sucre (construcció pistes esportives i zona esbarjo gossos).
IFS. Obres renovació clavegueram carrers Millenari, Frederic Mompou, Pau Casals i Dr. Fleming (IFS). S'ha de licitar

59.895,00

Encàrrec a mitjà propi
129.899,86 VIMED
Encàrrec a mitjà propi
159.678,05 VIMED

conjuntament (per lots) amb els projectes de l'acord de la JGL 5/2017/G31000 :d’obres locals ordinàries de Substitució i millora
de col•lector d’aigües residuals a l’Av. del Mil•lenari entre el carrer del Dotze d’octubre i l’Avinguda de Can Batllori (IFS Fase 1
Poblat Roca) i de substitució i millora de la xarxa de clavegueram municipal a l’Av. de la Generalitat, 10-32 i al carrer de Pablo
Encàrrec a mitjà propi
536.658,85 + 405.345,56 VIMED
49 Picasso (IFS Clavegueram Av. Generalitat i Pau Picasso) i al carrer de la Parròquia.
Projecte executiu de millora de l'accessibilitat a l'Avinguda de Francesc Macià, entre el carrer de Santa Teresa i l'Avinguda del
Encàrrec a mitjà propi
354.903,81 VIMED
50 Segle XXI, al terme municipal de Viladecans.

