
Codi expedient
Contracte 
(feu clic a sobre cada contracte per obtenir més informació)

Data 

publicació
Empresa adjudicatària

Import

(amb IVA)

190/2020
Contracte d'emergència pel Servei d'adequació i de gestió del dispositiu d'urgència pel confinament de la població en situació de sensellarisme 

sense condicions d'habitabilitat, higiene ni capacitat d'autonomia per accedir a una alimentació. 
09/06/2020 CREU ROJA SABADELL 122.568,80 €

189/2020 Contracte d'emergència per l'adquisició de 101 mampares de separació de vidre com a mesura bàsica per evitar la transmissió del SARS-CoV-2. 08/06/2020 Glassgourmet SL. 13.521,21 €

187/2020
Contracte d'emergència pel subministrament d'eines de tall i perforació, recanvis, 4 microones i 1 nevera per facilitar la logística als treballs 

d'adequació de la Pista Coberta d'Atletisme per instal·lar l'Hospital Temporal Salut Vallès pel COVID-19.
04/06/2020

SUMINISTRADORA DEL 

VALLÈS, SA
2.522,38 €

184/2020
Contracte d'emergència per l'adequació i reforç de l'enllumenat públic de la zona de l'aparcament de la part posterior de l'Hospital Temporal Salut 

Vallès per facilitar l'accés d'ambulàncies i operativitat pel COVID-19.
04/06/2020 UTE ENLLUMENAT SABADELL 5.927,54 €

185/2020
Contracte d'emergència pel lloguer de maquinària per realitzar treballs auxiliars d'adaptació de la Pista Coberta d'Atletisme a l'Hospital Temporal 

Salut Vallès pel COVID-19.
04/06/2020 MATERIALES CAN RULL, SL 2.049,74 €

FAÇANES ALAMO, SL 12.297,88 €

CALMET SERRALLERIA, SL 4.607,68 €
ISTEM, SLU 1.845,25 €

VALLESANA 

DEMANTENIMENTS I SERVEIS, 

SL

3.882,89 €

SBD CONSERVACIÓ, SL 1.318,09 €

181/2020
Contracte d'emergència per dotar l'Hospital Temporal Salut Vallès d'instal·lació elèctrica i reforçar el sistema de climatització segons els 

requeriments de temperatura que l'ús hospitalari requereix.
03/06/2020

KILOENERGIA GRUPS 

ELECTRÒGENS I SERVEI, SL
62.978,08 €

166,167,168,169

,170,171/2020
Contractació conjunta d'emergència per la Impressió de campanyes informatives per la ciutadania relatives al COVID-19 en diferents formats. 29/05/2020 TIENDAS IMPRIMA S L 1.046,04 €

165/2020
Contracte d'emergència per la Creació d'una aplicació mòbil per a Android i iOS per tal que els usuaris puguin trobar els comerços que ofereixen 

servei a domicili a Sabadell
28/05/2020 DAU WORKS SL 4.622,20 €

164/2020 Contracte d'emergència per l'Elaboració de material divulgatiu en diferents formats. 27/05/2020 TIENDAS IMPRIMA, SL 3.000,00 €

Contractació d'emergència relacionada amb la covid-19
(Actualització setmanal)

Contractació conjunta d'emergència per l'adequació de la superfície i eliminació del peralt de la pista d'atletisme emplaçada a l'interior de la Pista 

Coberta d'Atletisme de Catalunya per instal·lar l'Hospital Temporal Salut Vallès.
03/06/2020

176,177,178,179

,180/2020

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=63790713&lawType=2
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=63790713&lawType=2
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=63723997&lawType=2
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=63578052&lawType=2
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=63578052&lawType=2
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=63564589&lawType=2
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=63564589&lawType=2
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=63573071&lawType=2
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=63573071&lawType=2
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=63489870&lawType=2
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=63489870&lawType=2
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=63265186&lawType=2
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=63186824&lawType=2#
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=63186824&lawType=2#
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=63133673&lawType=2#
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=63478959&lawType=2
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=63478959&lawType=2
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161/2020
Contracte d'emergència d' Insercions publicitàries al Diari de Sabadell d'informació essencial per a la ciutadania davant l'estat d'alarma pel COVID-

19.
25/05/2020 NOVAPRESS, SL 14.265,90 €

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=62803983&lawType=2#
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=62803983&lawType=2#
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162/2020
Contracte d'emergència d' Insercions publicitàries al Diari de Sabadell d'informació essencial per a la ciutadania davant l'estat d'alarma pel COVID-

19.
25/05/2020 NOVAPRESS, SL 14.265,90 €

156/2020
Contracte d'emergència per l'Assessorament per posar en funcionament els dos drons propietat de Policia Municipal de Sabadell amb la finalitat de 

realitzar serveis de vigilància a aquelles zones on resulta més eficient la utilització d'aquesta tecnologia.
25/05/2020 TEACH & FLY, S.L. 3.340,00 €

155/2020 Contracte d'emergència per l'Adquisició de productes per a la neteja i desinfecció interior dels vehicles municipals i altres superfícies. 25/05/2020

PRODUCTES INDUSTRIALS 

DE.SANEJAMENT I 

MANTENIMENT,S.L.

3.211,10 €

153/2020 Contracte d'emergència per l'Adquisició de mascaretes quirúrgiques tipus UNE 0064-1. 14/05/2020 CORGRAP, S.A. 19.200,00 €

NOVAPRESS, SL 1.579,05 €

Comunicacions Audiovisuals 

de Sabadell, SLU
1.452,00 €

GEMMA CASCON RAMONEDA 338,00 €

JORDI DE ARRIBA DE LA CALLE 1.452,00 €

SCG AQUITÀNIA, SL 1.815,00 €

152/2020
Contracte d'emergència pel Servei d'orientació emocional i psicològica per a famílies amb infants de 3 a 14 anys a conseqüència de la crisi sanitària 

derivada del COVID-19.
14/05/2020

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 

BARCELONA
1.700,00 €

151/2020
Contracte d'emergència pel Subministrament de roba de treball al personal de les seccions de Parcs i Jardins, Equipaments municipals i Materials 

logístics i vehicles de l' Àrea de CohesióTerritorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme.
14/05/2020 WATERFIRE, S.L. 5.559,97 €

142/2020
Contracte d'emergència pel Subministrament d'entrepans pel personal a càrrec del muntatge de l'Hospital Temporal a la Pista Coberta pel COVID-

19
14/05/2020 Forn de Pa J. Armengol, SL, 900,00 €

143/2020 Contracte d'emergència pel Subministrament d'àpats pel personal col·laborador durant el muntatge de l'Hospital Temporal Vallès pel COVID-19 14/05/2020 Serhs Food Àrea, SL, 5.032,50 €

120/2020 Contracte d'emergència per l'Allotjament del personal col.laborador en la transformació de la Pista Coberta - Hospital Temporal Vallès 14/05/2020 Hotel Urpi, SL, 7.084,11 €

Contractacions d'emergència per la realització de 5 campanyes informatives relacionades amb el COVID-19 per mitjans de comunicació locals 14/05/2020
146,147,148,149,1

50/2020

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=62804715&lawType=2#
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=62804715&lawType=2#
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=62815120&lawType=2#
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=62815120&lawType=2#
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=62816991&lawType=2#
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=62428475&lawType=2#
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=62417820&lawType=2#
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=62417820&lawType=2#
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=62423945&lawType=2#
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=62423945&lawType=2#
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=62316982&lawType=2#
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=62316982&lawType=2#
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=62355622&lawType=2#
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=62359490&lawType=2#
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=62322614&lawType=2#
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141/2020 Contracte d'emergència per l'Avituallament d'alimentació bàsica per persones sense llar 07/05/2020 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 5.940,00 €

127/2020 Contracte d'emergència per l'Adquisició de mascaretes quirúrgiques i guants de protecció 30/04/2020
GLOBAL SOURCING 

ACTIVITIES
15.609,00 €

124/2020
Contracte d'emergència pel Servei d'abastiment de l'alimentació de subsistència de les famílies usuàries del servei d'acció social en situació de 

confinament i per evitarel contagi, mitjançant targetes d'alimentació
30/04/2020 Caprabo SA 129.050,00 €

126/2020 Contracte d'emergència pel Servei d'àpats a domicili de persones amb necessitat de suport alimentari derivat del COVID-19 30/04/2020 EUREST CATALUNYA S.L. 66.000,00 €

134/2020 
Contracte d'emergència per l' Adquisició de 370 tauletes Huawei 32GB, 370 targetes SIM de connectivitat de dades 4G, servei post-venda de 

reparacions, entrega i recollida
30/04/2020 VODAFONE ESPAÑA SAU 76.109,00 €

121/2020 Contracte d'emergència pel Subministrament de 1.000 polos per la Policia Municipal 24/04/2020  SAGRÉS, S.L. 59.725,60 €

130/2020 
Contracte d'emergència pel Subministrament de calçat (55 parells de sabates, 30 parells de botes demitja canya i 15 parells de botes altes) per la 

Policia Municipal
24/04/2020

CALZADOS CANOS GARCÍA, 

S.L. 
8.130,35 €

128/2020 Contracte d'emergència per l'Adquisició de mascaretes de tipus FFP2 24/04/2020 BEST OF TV IBERIA, S.L 7.260,00 €

122/2020 122/2020 Subministrament de 500 pantalons per la Policia Municipal 21/04/2020 SATARA SEGURIDAD, SL 31.157,50 €

123/2020 Subministrament de 20 pantalons de motorista per la Policia Municipal de Sabadell 21/04/2020 SAGRÉS, S.L. 5.380,29 €

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=62052795&lawType=2#
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=61614590&lawType=2#
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=61645555&lawType=2#
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=61645555&lawType=2#
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=61649562&lawType=2#
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=61702536&lawType=2#
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=61702536&lawType=2#
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=61611559&lawType=2#
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=61612337&lawType=2#
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=61612337&lawType=2#
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=61625618&lawType=2#
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=61520056&lawType=2#
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=61524282&lawType=2#

