
ADJUDICATARI OBJECTE DATA INICI DURADA MAXIMA IMPORT LICITACIO IMPORT ADJUDICACIO PROCEDIMIENT UTILITZAT ADJUDICACIO NUM.LICITADORS

Consell comarcal de l'alt empordà Servei educatiu i social de menjador del centres escolars de Garriguella i Roses 12/09/2013 4 anys (3+1) 406.392,00 € 366.036,00 €                  Procediment ordinari obert amb recurs especial amb materia de contració 4

Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L. Servei d’àpats pel centre de serveis d’àmbit rural per a gent gran 01/01/2014 6 anys (1+5) 564.000,00 €          564.000,00 €                  Procediment ordinari obert 1

Consell comarcal de l'alt empordà Servei de jardineria 01/02/2014 6 anys (4+2) 26.700,00 €             25.920,00 €                    Procediment ordinari obert 1

Ajuntament de Roses Serveis forestals per asssegurar una franja de protecció contra d'incendis forestals 01/04/2015 4 anys (4+0) 240.072,80 €          167.960,00 €                  Procediment ordinari obert 6

Ajuntament de Roses Servei de Càtering de la llar d'infants municipal el Franquet 07/04/2015 4 anys (2+2) 115.470,00 €          102.126,80 €                  Procediment ordinari obert 1

Ajuntament de l'Armentera Servei de manteniment d'arbres, jardins, zones verdes i solar municipals 11/06/2015 4 anys (4+0) 51.379,68 €             42.241,71 €                    Procediment ordinari obert negociat sense publicitat 2

Departament de Justicia Servei de neteja de les dependencies del CP Puig de les Basses (exterior) 14/09/2015 2,5 anys (1+1,5) 566.018,15 €          489.481,32 €                  Procediment ordinari obert amb reserva a Centres Especials de Treball 1

Departament d'ensenyament Servei de neteja de l NS Olivar gran 01/01/2016 1 any (1+0) 40.000,00 €             40.000,00 €                    Procediment ordinari obert 1

Ajuntament de Figueres Servei de menjador social 25/07/2016 4 anys (2+2) 697.880,00 €          697.880,00 €                  Procediment ordinari obert amb reserva a Centres Especials de Treball 1

Ajuntament de Roses Manteniment i conservació dels murs de la contraescarpa de la Ciutadella de Roses 27/02/2017 3 mesos 47.908,05 €             47.908,05 €                    Procediment ordinari obert amb reserva a Centres Especials de Treball 1

Departament d'ensenyament Servei de neteja de l NS Olivar gran 01/01/2017 1 any (1+0) 40.000,00 €             39.400,00 €                    Procediment ordinari obert 2

Departament d'ensenyament Servei de neteja de l NS Cendrassos 01/01/2017 1 any (1+0) 42.262,80 €             41.919,20 €                    Procediment ordinari obert 2

Diputació de Girona Serveis treballs per a la implantació d'una franja auxiliar de trànsit a la GI-V-6703 PPPG4 de les Gavarres 08/02/2017 4 mesos 40.957,41 € 33.990,00 € Procediment ordinari obert 2

Consell comarcal de l'alt empordà Servei de neteja de les dependències del Consell 01/05/2017 3 anys (2+1) 115.005,00 €          104.344,05 €                  Procediment ordinari obert amb recurs especial amb materia de contració 2

Ajuntament de Biure Servei de neteja d'edificis i dependències municipals 15/06/2017 4 anys (2+2) 48.000,00 €             48.000,00 €                    Procediment ordinari obert 1

Agència Catalana del Patrimioni Cultural Servei de jardineria i gestió forestal amb personal discapacitat dels centres de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural (Ruïnes empúries) 16/07/2017 5,5 mesos 14.117,10 €             13.409,09 €                    Procediment obert subjecte a regulació harmonitzada amb reserva a Centres Especials de Treball 1

MP Serveis municipals de Roses, SA Servei de manteniment de varis espais verds municipals de naturales forestal 01/03/2018 4 anys (2+2) 159.269,67 €          127.615,28 €                  Procediment ordinari obert 6

Agència Catalana del Patrimioni Cultural Servei de jardineria i gestió forestal amb personal discapacitat dels centres de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural (Ruïnes empúries) 16/09/2018 5 anys (1+4) 174.898,95 €          152.091,00 €                  Procediment obert subjecte a regulació harmonitzada amb reserva a Centres Especials de Treball 1

Ajuntament de la Jonquera Servei de càtering de la llar d'infants municipals 12/09/2018 4 anys (2+2) 60.240,00 €             55.822,40 €                    Procediment ordinari obert simplificat 1

Ajuntament de Vilajuiga Execució de la franja perimetral de prevenció d'incendis a vilajuïga 29/10/2018 3 mesos 14.953,85 €             14.199,81 €                    Contracte menor 3

Ajuntament de Perelada Servei de poda de l'arbrat municipal 01/02/2019 4 anys (2+2) 23.798,00 €             23.798,00 €                    Procediment ordinari obert 1

Diputació de Girona Servei d’eliminació de l’espècie de flora invasora en el tram superior de la riera de Vilajuïga 15/07/2019 6 mesos 17.943,47 € 15.251,87 €                    Contracte menor 3

Ajuntament de Roses Manteniment i conservació dels murs de la contraescarpa de la Ciutadella de Roses entre les contraguàrdies de Sant Genari i Sant Andreu 02/09/2019 6 mesos 56.357,85 €             56.357,85 €                    Procediment ordinari obert simplificat abreujat amb reserva a Centres Especials de Treball 1

Ajuntament de Roses Servei de neteja del pavelló esportiu i pista annexa 01/02/2020 5 anys (2+3) 114.447,96 €          97.138,77 €                    Procediment ordinari obert amb recurs especial amb materia de contració 1

Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L. Servei d’àpats pel centre de serveis d’àmbit rural per a gent gran 27/02/2020 5 anys (1+4) 739.821,60 €          709.128,00 €                  Procediment ordinari obert amb reserva a Centres Especials de Treball 1

Ajuntament de Llançà Servei de càtering de diverses instal·lacions (llar infants, casal esetiu i centre gent gran) pendent(estat alarma) 2 anys (2+0) 220.354,80 €          220.354,80 €                  Procediment ordinari obert amb recurs especial amb materia de contració 2

Ajuntament de Roses Servei de neteja de la llar d'infants municipal El Franquet pendent(estat alarma) 5 anys (2+3) 131.974,53 €          131.750,00 €                  Procediment ordinari obert amb recurs especial amb materia de contració 1


