CONTRACTES MENORS ANY 2015
Nº EXPEDIENT

NIF

NOM CONTRACTISTA

CONCEPTE

IMPORT AMB IVA

590

B62491329

INFOCENTRE FORMACIÓ I ESTUDIS SL

Contractació del servei de formació del personal que integra el
programa de treball i formació PANP, subvencionat pel SOC i el
FSE (ordre EMO/221/2014) - Curs d'operació de gravació i
tractament de dades i documents

591

G08171407

FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A
PRIMA FIJA

Contractació de l'assegurança d'accidents personals de les
persones participants en el programa de Treball i Formació
PANP, subvencionat pel SOC i el FSE (Ordre EMO/221/2014) Curs d'operacions de gravació i tractament de dades i
documents

60,00 €

963

B64951668

BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP

Contractació dels serveis jurídics per l'emissió d'un informe
sobre la posició a adoptar per l'Ajuntament en relació al Grup
Municipal PXC

3.025,00 €

965

B64951668

BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP

Contractació dels serveis jurídics per les actuacions en relació a
la constitució i legalització de la Junta de Compensació del PAU
05 "ROC 34" del POUM de Vic

5.445,00 €

1028

G62519343

ASSOCIACIÓ D'ESTUDIS I FORMACIÓ
D'INSTAL·LADORS (AEFI)

Contractació del servei de formació del personal que integra el
programa de Treball i Formació PANP, subvencionat pel SOC i el
FSE (Ordre EMO/221/2014) - Curs de manteniment i
acoblament de canonades

4.500,00 €
Exempts d'IVA

1052

G08171407

FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A
PRIMA FIJA

Contractació de l'assegurança d'accidents personals de les
persones participants en el programa de Treball i Formació
PANP, subvencionat pel SOC i el FSE (Ordre EMO/221/2014) Curs de manteniment i acoblament de canonades

1234

A28119220

SEGUROS CATALANA OCCIDENTE SA DE SEGUROS
Y REASEGUROS

Contractació de l'assegurança multirisc per a la Cripta de
l'Església de la Pietat

1.364,07 €

1615

Empresari
individual

MARIA DEL PILAR SAEZ LACAVE

Contractació de la redacció del Pla Museològic "Illa Cultural de
Josep Maria Sert"

20.000,00 €

Contractació dels serveis d'assistència tècnica per al seguiment
de l'estat ecològic dels cursos fluvials de Vic per l'any 2015

4.202,82 €

1.312,20 €
Exempts d'IVA

60,00 €

1670

P0811100G

AJUNTAMENT DE MANLLEU (MUSEU DEL TER)

1676

B64187073

NIDEPLAC SL

1729

B61885562

ESPECIAL INOX SL

1967

B64510480

QUOPIAM INFORMÀTICA SL

2062

B65237265

EMC ENGINYERIA I GESTIÓ DE PROJECTES
AMBIENTALS SL

2390

B64061567

ESTUDI DADÀ SL

2395

B64951668

BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP

2614

B61885562

ESPECIAL INOX SL

2672

A59160366

EUMO GRAFIC SA

Contractació dels serveis de disseny, d'identitat corporativa i de
manual d'ús d'aplicació gràfica de la nova marca Vic

11.495,00 €

21.175,00 €

Contractació del subministrament i col·locació de parquet per a
la sala annexa de la biblioteca Joan Triadú
Contractació del subministrament de tretze tanques d'acer
inoxidable per a la barana del c. Hospital d'en Cloquer i parc de
Jaume Portell
Contractació del subministrament de vint màquines (thinclients)
per virtualitzar més llocs de treball
Contractació dels treballs d'estabilització del marge d'un camí
amb la construcció d'un mur Krainer al riu Méder a Vic
Contractació de la campanya de comunicació de les votacions
dels pressupostos participatius
Contractació del servei jurídic per a la realització de diverses
actuacions com a conseqüència d'informe de l'Oficina Antifrau
de Catalunya en relació a determinades despeses de l'Alcaldia
de Vic
Contractació del subministrament i col·locació de contrapetges
metàl·liques per a la reparació de les escales del c. de l'Òmnium
Cultural

3.858,69 €
6.270,22 €
7.393,10 €
3.997,31 €
11.119,75 €

11.495,00 €

3.859,90 €

2725

Empresari
individual

PERE SOLÀ BUSQUETS

Contractació dels treballs d'assessorament par la redacció del
planejament derivat, desenvolupament i gestió del Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal

2739

B64061567

ESTUDI DADÀ SL

Contractació dels treballs de disseny, creativitat, producció i
edició de la campanya de comunicació per a la Declaració de Vic

10.887,99 €

2863

F55143630

LA FERA FEROTGE SCCL

Contractació del servei de formació en pressupostos
participatius de l'Ajuntament de Vic

5.600,00 €

3136

A08849622

CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS
AUDIOVISUALS SA

Contractació del servei d'emissió d'espots publicitaris per la
promoció del Mercat del Ram

7.471,75 €

3147

B61915062

AUSARQ ARQUITECTES SLP

Contractació dels treballs de redacció de la modificació del
projecte executiu de la "Reurbanització de la Rambla de
L'Hospital i de la Plaça del Monjo Gerbert D'Orlhac"

8.470,00 €

3149

A25027145

SERVICIOS MICROINFORMÀTICA SA

Contractació del manteniment i suport tècnic anual dels webs i
aplicacions de l'Ajuntament

10.972,28 €

3150

B60519667

CATALANA DE SOFT SL

Contractació del subministrament de 6 llicències d'Acrobat
Professional

3.891,36 €

3310

B60858982

DEPURADORES D'OSONA SL

Contractació del manteniment i explotació de les bombes del
Parc de Can Forcada per l'any 2015

6.541,68 €

3313

B60858982

DEPURADORES D'OSONA SL

3544

Empresari
individual

GUILLEM SOLDEVILA ELIAS

3724

A28007748

Contractació del manteniment i explotació de les bombes del
Torrent de Sant Jaume per l'any 2015
Contractació dels treballs de disseny i producció de l'exposició
"Polièdric Romeu"

ALLIANZ COMPANYIA DE SEGUROS I REASEGUROS Contractació de la pòlissa d'assegurança dels voluntaris adscrits
SA
a Mediació que realitzen treballs per a la comunitat
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Nº EXPEDIENT

NIF

3801

A28007748

3839

B17909540

STRATEGIC ATTENTION MANAGEMENT SL

Contractació del manteniment del programari i SAC (cercador
semàntic de les plataformes webs de l'Ajuntament)

4.138,20 €

3847

A25027145

SERVICIOS MICROINFORMÀTICA SA

Contractació del manteniment anual dels firewalls

6.733,76 €

3723

F65735714

4115

B63417950

4118

EMPRESARI
INDIVIDUAL

4120

B60187358

4121

B62137088

4135

B63697593

4274

A25027145

4287

A25027145

4393

G60703386

4414
4588

J64824451
EMPRESARI
INDIVIDUAL

4589

J61690939

NOM CONTRACTISTA

Contractació de l'assegurança de dos aparells aforadors de
ALLIANZ COMPANYIA DE SEGUROS I REASEGUROS
trànsit de vehicles per a les càmeres i tòtems destinats al control
SA
d'accés a les illes de vianants

4608

G63262323

G63262323

4654

A28007748

4684

B63736680

4743
4951

Q5855028F
B61194635

5174

B63879597

5175

EMPRESARI
INDIVIDUAL

5176

B62892039

5177

B61885562

5181

B61885562

5208

B63378525

IMPORT AMB IVA

2.123,54 €

Contractació dels treballs de redacció d'un estudi hidràulic del riu
TARPUNA SCCL
3.025,00 €
Gurri a la zona del PAU 26 "Gurri Nord 1"
Contractació del servei de retransmissió dels Plens municipals de
MITJANS AUDIOVISUALS D'OSONA SL
3.025,00 €
l'Ajuntament
Contractació del disseny de tres taules informatives per a la
MIQUEL SURIÑACH POUS
senyalització dels tres llocs d'interès turístics i de trenta plaques
5.887,20 €
indicadores de patrimoni cultural
Contractació dels treballs per a la realització dels conjunts de
TALLERS ROURA SL
monuments mecanitzats amb inox i amb bronze i de les plaques de la
13.193,05 €
ruta turística
Contractació dels treballs de producció de les tres taules de pedra de
GRANITS BARBANY SL
granit per la senyalització turística que s'instal·laran als tres punts
9.728,40 €
claus del centre històric
Contractació dels estudis previs de la carta de colors de la Ciutat
CRHOMA REHABILITACIONS INTEGRALS SL
14.520,00 €
Antiga
Contractació del manteniment de 76 llicències Microsoft Office
SERVICIOS MICROINFORMÀTICA, SA
Professional Plus Software Assurance i de 34 llicències Microsoft Office
17.454,40 €
Standard Open Value Software Assurance
Contractació del manteniment de l'allotjament dels servidors on estan
SERVICIOS MICROINFORMÀTICA, SA
8.322,33 €
ubicades les webs
Contractació del servei per portar a terme el "Programa d'atenció a
FUNDACIÓ CENTRE MÈDIC PSICOPEDAGÒGIC D'OSONA
13.500,00 € exempts d' IVA
joves amb patologia dual"
Contractació dels treballs de redacció de la documentació
CLAPAROLS ARQUITECTES SCP
corresponent a la modificació puntual del POUM en el sector 06, El
5.445,00 €
Graell
Contractació dels treballs per a la creació d'un espai museístic a
MARIA ALTAMIRA SAEZ LACAVE
10.000,00 €
l'esglèsia de la Pietat de Vic
A.R.C. SCP

4607

CONCEPTE

FUNDACIÓ PROJECTE I VIDA
FUNDACIÓ PROJECTE I VIDA
ALLIANZ COMPANYIA DE SEGUROS I REASEGUROS SA
JUDIT RAFEL SL
COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE CATALUNYA

Contractació dels serveis d'edició, administració, funcionalitat, disseny
i creació dels mapes indicadors de cada punt de la ruta turística
Contractació del servei per portar a terme el programa de suport
social i emocional adreçat a col·lectius d'alt risc social amb greus
mancances materials
Contractació del servei per portar a terme el Programa pilot per la
inserció sociolaboral d'usuaris de Serveis Socials
Pòlissa d'assegurança de les columnes de recàrrega de vehicles
elèctrics ubicats a la ciutat
Contractació dels treballs d'elaboració dels nous vestits dels gegants
de Vic
Contractació del servei per realitzar les revisions psicotècniques a la
plantilla de la Guàrdia Urbana que porten arma de foc

15.000,00 €

17.978 € exempts d'IVA
17.995,00 € exempts d'IVA
107,88 €
8.107,00 €
5.904,80 €

Contractació del lloguer del parament per a la Festa de la Primavera
MULTI SERVI CAPRI SL
3.521,10 €
de la Gent Gran 2015
Contractació del subministrament de quatre jardineres per la plaça de
SANTA & COLE NEOSERIES SL
7.063,98 €
Santa Clara
Contractació dels treballs de reparació de la màquina
ANTONI FREIXA RIFÀ
5.776,38 €
retroexcavadora de l'Àrea de Manteniment municipal
Contractació del subministrament i col·locació de contrapetges
INTERGEN-OSONA SL
metàl·liques per a la reparació de els escales del parc de Josep M.
3.552,20 €
Anglada i d'Abadal
Contractació del subministrament d'un entarimat mòbil pel centre
ESPECIAL INOX, SL
10.209,98 €
cívic Can Pau Raba
Contractació del subministrament i la instal·lació d'una porta
ESPECIAL INOX SL
automàtica per a les noves dependències de l'Àrea de Cultura,
4.699,64 €
situades a la Casa Masferrer
Contractació del lloguer, muntatge i desmuntatge de la infraestructura
CAMP BASE ORGANIZATION SL
necessària per a la celebració de la 12ª Mostra d'Entitats i Músiques
11.875,06 €
de Vic
ESPECIAL INOX SL
Contractació del subministrament de papereres pel manteniment de la ciutat
5.699,10 €
SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÀTICA APLICADA Contractació del subministrament de 15 unitats de lectors empremtes
4.537,50 €
SL
digitals USB pel sistema de control de presència
Contractació del manteniment anual de la infraestructura de
INTEGRACIONES DIGITALES GOLD SL
11.325,60 €
comunicacions i monitorització
SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÀTICA APLICADA Contractació del servei de manteniment del programari de Recursos
6.760,55 €
SL
Humans (Ginpix7)
Contractació del lloguer i muntatge d'estands modulars per a la fira
STANDS I COMPLEMENTS TOTFIRES SL
4.673,38 €
Vic Gran
Contractació dels treballs d'assessorament jurídic respecte a l
ENTRENA ABOGADOS SCP
aimplementació de la Llei 19/2015, del 29 de desembre, de
9.680,00 €
transparència, accés a la informació pública i bon govern
Contractació del subministrament i instal·lació d'equips de so,
PERE LLACH BARRIS
3.610,17 €
gravació i microfonia per a la sala de Plens, sala de la Columna i la
sala de control de so de l'Ajuntament de Vic
Contractació del servei d'interpretació en llengua de signes catalana
AGRUPACIÓ DE SORDS DE VIC I COMARCA
bidireccional entre professionals oïdors i persones sordes o
17.850,00 € exempts d'IVA
sordcegues
Contractació del servei per a l'inclusió de persones sordes i sordcegues
AGRUPACIÓ DE SORDS DE VIC I COMARCA
17.850,00 € exempts d'IVA
en activitats ciutadanes

5326

B61885562

5400

B80004732

5401

B63343156

5402

B80004732

5424

B63791115

5425

J65653149

5426

EMPRESARI
INDIVIDUAL

5438

G08758617

5439

G08758617

5440

G08758617

AGRUPACIÓ DE SORDS DE VIC I COMARCA

Contractació d'una campanya de visibilitat cultural en llenguatge de
signes català i d'un concurs de cinema en llenguatge de signes

17.850,00 € exempts d'IVA

5474

B64618713

TRENTIA CONSULTING SL

Contractació del servei pel desenvolupament d'una aplicació per al Pla
Local d'Inclusió Social

7.804,50 €
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5484

EMPRESARI
INDIVIDUAL

JORDI FIGUEROLA GARRETA

Contractació del servei per la redacció del llibre "L'Ajuntament de Vic i
els seus alcaldables durant la República i la Guerra Civil"

1.190,00 €

5559

A59046318

EUMO EDITORIAL SA

5911

B60731767

ARTS MANAGERS SL

5912

F17678640

MÚSICS DE CATALUNYA SL

Contractació de la "Selvatana Cobla-Orquestra" per a la celebració
d'un concert dins dels actes de la festa major de Vic 2015

7.865,00 €

5914

B60731767

ARTS MANAGERS SL

Contractació del grup musical "Els Old Star" per a la celebració d'un
concert dins dels actes de la Festa Major de Vic 2015

2.178,00 €

LA TROBA KUNG-FÚ SL

Contractació del grup musical "La Troba Kung-Fú" per a la celebració
d'un concert dins dels actes de la festa major de Vic 2015

6.050,00 €
4.000,00 €

7.390,68 €

5917

B64594690

Contractació de l'edició del llibre "L'Ajuntament de Vic i els seus
alcaldes durant la República i la Guerra Civil"
Contractació del grup musical "Raggatunning" que actuarà a l'acte de
La Crida de la Festa Major de Vic 2015

3.334,24 €
2.904,00 €

5919

B12361812

PIROTÈCNICA TOMÀS SL

Contractació del subministrament de material i l'execució del castell
de focs de la Festa Major de 2015

5923

B62078035

MUNTATGES 7 CASES SL

Contractació de la fabricació i instal·lació d'una estructura i d'un
tancament metàl·lics i amb vicres laminats per adequal les noves
dependències de l'Àrea de Cultura ubicades a la Casa Masferrer

5941

F17678640

MÚSICS DE CATALUNYA SL

5975

A81058927

BENTLEY SYSTEMS IBÉRICA SA

6020

B65451759

GESTIÓ DE RESIDUS, BIODIVERSITAT I SERVEIS
CARTOGRÀFICS SL

6104

B62118898

PEDRES I MARBRES DODAS

Contractació del subministrament de lloses de pedra natural per a les
obres de modificaicó de la zona de vianants de la plaça de Santa Clara

7.769,07 €

6105

A08225278

ARENES I GRAVES CASTELOT

Contractació del subministrament de formigó per a la millora de la
pavimentaicó de la zona de la plaça de Santa Clara, cruïlla amb el c. de
Sant Antoni i el c. de Sant Fidel

3.284,42 €

6323

B64618713

TRENTIA CONSULTING SL

Contractació del servei per realitzar les modificacions sobre l'aplicació
de llistes blanques, l'aplicació web i l'app d'accés temporal

3.206,50 €

BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP

Contractació de l'orquestra "Moonlight per a la celebració del ball de
tornaboda de la Festa Major de Vic 2015
Contractació del manteniment anual de les set llicències de
MircoStation
Contractació del servei de control de la població de coloms i gavians
durant el primer trimestre de 2015

Contractació dels treballs de defensa lletrada de l'Ajuntament de Vic
en el recurs de cassació contra la Sentència de la Sala del Contenciós
Administratiu del TSJC (Secció Tercera), de 31-03-15, que va anul·lar
el POUM
Pagaments i abonaments de les diferents modalitats de les targetes
socials del tansport urbà
Contractació de l'organització dels actes de la Festa Major Jove de Vic
2015
Contractació del grup musical "Guilem Albà and the All in Orchestra
Marabunta" per a la celebració d'un concert dins dels actes de la Festa
Major de Vic 2015
Contractació del servei de suport tècnic i logístic, de muntatge i
desmuntatge de les activitats que s'organitzen durant la Festa Major
de Vic 2015

4.114,00 €
9.300,06 €
3.962,75 €

6650

B64951668

7.865,00 €

6674

A08290538

25 OSONA BUS SA

6793

G64365646

ASSEMBLEA JOVE DE VIC

6796

B62713698

TALLER TEATRE SL

7380

B63378525

CAMP BASE ORGANIZATION SL

7456

B64762776

ARA SO SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ SL

Contractació del lloguer, muntatge i desmuntatge d'un equip de so i
llum per al concert a celebrar a la pl. Major el dia 4 de juliol de 2015

4.313,65 €

4.840,00 €

6.108,00 €
7.000,00 €
3.630,00 €

16.201,54 €

7466

B25789710

NAEL EVENIMENT SL

Contractació del lloguer, muntatge i desmuntatge de l'escenari a
instal·lar a la plaça Major pels concerts i activitats de la Festa Major de
Vic 2015

7224

B86010428

FERRER & OJEDA

Contractació de la pòlissa d'assegurança per climatologia en concerts
de la Festa Major 2015 i en el concert Pollastre Jove 2015

385,00 €

7663

B63378525

CAMP BASE ORGANIZATION SL

Contractació del suport tècnic, muntatge i desmuntatge de les
activitats de la 12a edició del Festival de les Nits de Cinema Oriental

5.181,22 €

7500

A58265364

PACO GARCIA PRENDAS Y ARTICULOS DE
UNIFORMIDAD SA

Contractacio del subministrament de cinquanta-sis armilles antibales
pels agents de la plantilla de la Guàrdia Urbana

21.649,32 €

7502

A80015506

TRADESEGUR SA

Contractació del manteniment anual del cinemòmetre-radar de trànsit
que gestiona la Guàrdia Urbana corresponent al període comprès
entre l'1 d'agost de 2015 a 31 de juliol de 2016

4.936,80 €

4954

B59980573

PLANES BONES SL

8091

B08794257

FUSTERIA SANTA EULÀLIA SL

8092

B62078035

MUNTATGES 7 CASES SL

Contractació dels treballs de serralleria per a la construcció de
l'estructura d'una rampa d'accés al lateral oest de la Casa Serratosa

3.818,76 €

8305

EMPRESARI
INDIVIDUAL

MONTSERRAT VILÀ I PORTET

Contractació dels treballs de coordinació i de la correcció i tutorització
de les memòries i del treball d'aprofundiment del curs per a Monitors
en el lleure infantil i juvenil que forma part de la programació de Vic
Lleure, per a l'any 2015

3.800,00 €

7288

A58492117

VICREU SA

Contractació del subministrament d'un mini dúmper elèctric pel
transport de tot tipus de material per l'interior del cementiri de Vic

7.466,79 €

8531

B64510480

QUOPIAM INFORMÀTICA, SL

Contractació de la renovació de les 150 llicències VDA de Microsoft
per escriptoris virtuals

14.374,52 €

B59360818

GESTIOR QUÍMICS SL

Contractació del servei de desratització i desinsectació del terme i de
diversos edificis municipals durant el primer semestre de l'any 2015

8.018,80 €

8773

B61678561

SERRALLERIA MECÀNICA R.
BOIXEDA, SLU

8733

B17525429

CONSULTORIA TÈCNICA NEXUS GEOGRAFICS SL,

8480

Contractació del subministrament de menús de la Festa de la
Primavera de la Gent Gran 2015
Contractació dels treballs de fusteria per a la construcció d'una rampa
d'accés al lateral oest de la Casa Serratosa

Contractació del subministrament i col·locació de tancaments
exteriors per a dues aules de P3 de l'escola Salarich
Contractació dels treballs pel desenvolupament i implantació del
Geovisor
mòbil tàctil responsive del GIS intranet i la consultoria tècnica i de
manteniment del servidor
d'aplicacions GIS municipal
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8689

B64510480

QUOPIAM INFORMATICA SL

Contractació del manteniment anual i suport de la infraestructura de
virtualització, emmagatzematge i còpies de seguretat a disc

19.602,00 €

8884

B65272577

RASES VIC SL

Contractació dels treballs de reparació dels accessos de la llera del riu
Méder en el tram comprès entre el pont de l'antiga N-152 i el pont de
"la Pista"

5.808,00 €

7891

W0049001A

ARAG SE SUCURSAL EN ESPAÑA

Contractació de la Pòlissa d'assegurança per a la defensa jurídica

3.578,21 €

9670

B96840467

ONTINET.COM SLU

4.679,68 €

9676

B33848789

ESPIRAL MICROSISTEMAS SL

9869

B62810593

MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS I SERVEIS DE VIC SL

Contractació de la renovació anual de les llicències antivirus
Contractació del manteniment anual del programari Proactivanet,
gestor d'incidències i inventari
Contractació dels treballs inclosos en el projecte de millora de les
aules de la planta soterrani de l'edifici de "La Farinera"
Contractació del subministrament d'un projector per a l'equipament
cultural ETC (Espai de Teatre i Cinema)
Contractació de la formació teòrica en matèria càrnia en el marc del
Projecte PFI-PTT "Càrnies" durant el curs 2015-2016
Contractació de la formació teòrica sobre matèries relacionades amb
la mecànica en el Projecte PFI-PTT "Mecànica" durant el curs 20152016

9806
9836

EMPRESARI
INDIVIDUAL
EMPRESARI
INDIVIDUAL

SR. XAVIER MASSÓ
SR. JORDI ROCA I PUIG

4.046,24 €
24.871,08 €
6.000,00 €
7.980,00 €

9859

B63278188

TALLER ESCOLA SERVEIS D'AUTOMOCIÓ SL

10077

EMPRESARI
INDIVIDUAL

LLUIS ALTARRIBA CASTANY

10094

B64618713

TRENTIA CONSULTING SL

10468

B64510480

QUOPIAM INFORMÀTICA, SL

10533

B12414330

BASE 10 INFORMATICA SL

10666

B66093824

VIPROVIC INFORMÀTICA SLU

10843

J60844735

VIGUÉ-SUBIRÀ, SCP Professional

10221

J62318100

CONSTRUCCIONS CAROL, SCP,

Aprovar la despesa i adjudicar els treballs d'execució d'un bany nou i
ampliació d'un rebost a la primera planta de l'escola Andersen

6.502,38 €

11499

A-63141170

D’ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, SA

Aprovar la despesa i adjudicar els treballs d'elaboració d'un estudi
organitzatiu i d'anàlisi del dimensionament del departament
d'Urbanisme de l'Ajuntament

12.623,93 €

11462

B58265240

FERRER & OJEDA ASOCIADOS, CORREDURÍA DE
SEGUROS SL

Aprovar la despesa, adjudicar i pagar l'assegurança de responsabilitat
civil per les autoritats i treballadors de l'Ajuntament

10.668,08 €

11116

A60175916

IMPRESSIONS INTERCOMARCALS SA

Aprovar la despesa i adjudicar els treballs d'impressió i transport de la
publicació mensual Vic Capital de la Cultura Catalana (ViCCC 2016)
durant 10 mesos, de gener a octubre de 2016

12.584,00 €

10746

B08480774

SELEFLOR, SL

Aprovar la despesa i adjudicar el subministrament de bulbs per a les
zones enjardinades de la ciutat

7.029,00 €

10.890,00 €

Contractació de la formació teòrica sobre sistemes elèctrics bàsics,
preparació de superficies i projecte integrat PFI-PTT "Mecànica"
Contractació de l'adquisició de dues llicències Microsoft SQL Server
2014 i la seva instal.lació i configuració
Contractació de l'adquisició d'un servidor físic i de les llicències de
servidor associades per dur a terme la fase II de la implantació del
projecte de virtualització
Aprovar la despesa i adjudicar l'adquisició de 50 llicències VDA
Windows i 50 llicències VMware per usuari amb un suport bàsic per
possibilitar la virtualització d'escriptoris
Aprovar la despesa i adjudicar l'ampliació de la memòria dels servidors
físics i els serveis associats per la instal·lació i els canvis de sistema
operatiu
Aprovar la despesa, adjudicar i pagar el servei realitzat durant el segon
i tercer trimestres de 2015 del control de la població de coloms i

11.260,00 €

7.260,00 €
7.924,29 €
18.380,02 €

18.809,75 €

7.252,74 €
7.925,50 €

11564

J65653149

ENTRENA ABOGADOS SCP

Aprovar la despesa i adjudicar la direcció lletrada, exceptuant el tràmit
de personació, en el procediment per presumptes irregularitats
comptables (Actuacions prèvies núm. 292/15) que tramita la Secció
d'Enjudiciament del Tribunal de Comptes

11453

G08974917

l’ASSOCIACIÓ TAPÍS

Aprovar despesa i adjudicar un servei pel desenvolupament d'un
projecte d'itineraris integrats d'inserció sociolaboral amb beca salari
destinat a joves amb baixos nivells formatius i indicadors de risc social
i familiars

17979,23 € exempts d'IVA

10220

B59482992

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ GIL, SL

Aprovar la despesa i adjudicar el subministrament de material per a la
distribució interior de la planta soterrani de la Farinera

5.316,98 €

12035

B64061567

ESTUDI DADÀ SL

Adjudicar els treballs per a realitzar el projecte web: Vic, Capital de la
Cultura Catalana 2016 (ViCCC 2016)

8.246,15 €

11986

EMPRESARI
INDIVIDUAL

FRANCISCO POMARES VALDIVIA

Aprovar la despesa i adjudicar el contracte menor per a la redacció de
l'estudi de senyalització urbana d'orientació de la ciutat de Vic

7.865,00 €

Contractació de la pòlissa d'assegurança per risc de mort o invalidesa
dels treballadors de l'Ajuntament

5.377,16 €

12193

A28007748

12705

A08747388

SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS SA

Contractació dels serveis d'ús i implantació del programari Geoplus
Market per a la gestió del mercats ambulants gestionats per
l’Ajuntament de Vic i el servei de manteniment corresponent

6.534,00 €

12797

A46335816

TECNICA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES

Contractació dels treballs d'embalatge, transport i instal·lació de les
obres de l'exposició "116 anys de pintura catalana", així com dels
treballs per al seu retorn a origen

21.758,46 €

12783

B65476954

GRUP MESOSONA SL

Contractació dels treballs d'edició, maquetació i distribució de la
publicació mensual Vic Capital de la Cultura Catalana (VicCCC 2016)

12.530,76 €

12778

B61747648

INFORMÀTICA FEU SL

Contractació del subministrament de tres equips informàtics per al
projecte de redacció del nou POUM

4.083,75 €

ASPY PREVENCIÓN SL

Contractació del subministrament d'un desfibril·lador extern
automàtic (DEA) per instal·lar a l'estació d'autobusos de Vic i de tres
cabines per a col·locar-hi DEAS propietat de l'Ajuntament de Vic

4.918,41 €

Contractació de les pòlisses d'assegurances d'accidents pels voluntaris
de la cavalcada de Reis i de les activitats de la diada de Reis

1.326,70 €

Contractació de la direcció lletrada en el recurs contenciós
administratiu núm. 281/2015, que se segueix davant el Jutjat
contenciós-administratiu núm. 8 de Barcelona, interposat per la
mercantil Illa Vic, SLU

16.008,30 €

12955

B64206535

13346

A28007748

ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA

ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
12121

B64951668

BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP
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CONTRACTES MENORS ANY 2015
Nº EXPEDIENT

NIF

NOM CONTRACTISTA

12729

B64618713

TRENTIA CONSULTING SL

12947

A28119220

CATALANA OCCIDENTE, SA

6101

B62118898

11898

B62810593

13199

A08757304

13200

B65272577

12193

A28007748

PEDRES I MARBRES DODAS SL
MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS I SERVEIS DE VIC SL
EXCAVACIONS CARRERA SA
RASES VIC SL

ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
MANUFACTURAS DEPORTIVAS JAVIER
GONZALEZ RUIZ SL

13381

B39554613

13420

EMPRESARI
INDIVIDUAL

13080

B08673527

NEIDA SL

13421

B65141855

DESARROLLOS EMPRESARIALES NEBRIJA SL
(DENSL)

13405

F65970733

JULEN ETXEBESTE GONZÀLEZ

PUNCH SERVEIS AUDIOVISUALS SCCL

11892

A08757304

EXCAVACIONS CARRERA SA

13068

A08757304

EXCAVACIONS CARRERA SA

13175

B65272577

RASES VIC SL

13465

B62810593

12807

G65187056

MINSVIC SL
FUNDACIÓ PRIVADA TAC OSONA

CONCEPTE
Contractació dels treballs de desenvolupament i implantació d'una
aplicació informàtica per a la gestió de casos de Convivència i per a
l'Oficina d'Intermediació Hipotecària.
Contracte menor de l'assegurança multirisc per a la Cripta (Capella
fonda) de l'església de la Pietat
Contractació del subministrament de lloses de pedra natural per al
manteniment del centre històric d’aquesta ciutat
Contractació del subministrament i instal·lació de dos punts de
recàrrega per a vehicles elèctrics
Contractació dels treballs d'execució de reductors de velocitat a la
rbla. del Bisbat amb c. de Santa Maria
Contractació dels treballs de manteniment de camins rurals
Contractació de l'assegurança per risc de mort, accident i invalidesa
permanent i absoluta del personal de l'Ajuntament de Vic
Contractació del subministrament i muntatge d'un gronxador adaptat
al parc dels Germans Maristes
Contractació dels treballs d'acompanyament per a la posada en marxa
de les iniciatives emprenedores a Diatock (Senegal)
Contractació dels treballs de neteja, reparació i impermeabilització de
la claveguera del c. de Joan Traveria
Aprovar la despesa i adjudicar el subministrament de 50 tanques
mòbils per a la Guàrdia Urbana
Contractació dels treballs de so i llum de l'espectacle inaugural de
VICCC 2016
Contractació de les obres d'adequació de la nau situada a la zona dels
horts de titularitat municipal del carrer d'en Joan de Serrallonga per a
destinar-la a magatzem d'eines i material dels hortolans
Contractació del subministrament d'àrid reciclat pel manteniment de
camins rurals
Contractació dels treballs de reparació de la vorera del carrer de la
Marinada de la Guixa

IMPORT AMB IVA

9.292,80€ €
1.400,38 €
12.317,80 €
4.259,20 €
9.041,64 €
17.561,64 €
5.377,16 €
5.862,45 €
12.234,00 €
17.600,00 €
2.813,25 €
9.317,72 €

8.201,66 €

6.862,97 €
7.147,52 €

Contractació dels treballs de reparació del grup electrogen del CPD

6.588,22 €

Contractació dels treballs d'esbrossada i neteja dels terrenys de
propietat privada de les parcel·les 141, 142 i 143 del Pla Parcial El
Nadal

3.713,49 €
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