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788/2020
Contracte d'emergència per la Neteja d'elements de la via pública amb els quals els ciutadans poden entrar en contacte i que són susceptibles de 

contenir càrrega vírica.
15/04/2021 SERVEIS MEDI AMBIENT S A 242.373,82 €

787/2020
Contracte d'emergència per Adaptar les condicions del local comercial n.2 del Mercat Campoamor, per dedicar-lo a l'execució del contracte a Cruz 

Roja, d'abastiment a 650 famílies.
07/04/2021 URBE SBD SL 121.638,17 €

786/2020
Contracte d'emergència pel Servei de Promotors de Salut per informar de les mesures preventives contra el contagi de la Covid-19 adreçats a les 

persones, sobretot joves, que es troben a la viapública les nits de dijous a diumenge de 19h a 22h, que poden t
07/04/2021 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 7.659,89 €

782/2020 Contracte d'emergència pel Servei d'abastiment de l'alimentació de subsistència per a 650 famílies. 21/01/2021 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 112.732,00 €

506/2020
Contracte d'emergència d'Actuacions d'emergència consistents a la intervenció d'apuntalament d'elements constructius i estructurals amb risc de 

col·lapse del sostre dels serveis del CEIP Joan Montllor.
16/11/2020

CONSTRUCCIONES JAS VALLES 

SL
1.759,06 €

509/2020
Contracte d'emergència d'Actuacions de desenrunament de coberta col·lapsada i cels rasos afectats, apuntalament d'encavallades de fusta i 

perfilats d'acer a l'equipament municipal desocupat de l'antiga maternitat (C/Illa núm.2-4, amb C/St. Llorenç).
16/11/2020 FAÇANES ALAMO SL 28.000,00 €

428/2020
Contracte d'emergència per Modificar / adaptar els sistemes de ventilació i extracció d'aire dels diferents edificis i equipaments municipals i de 

forma especial en aquells que es fan prestacions essencials.
06/11/2020 DIEGO 1 S L 36.000,00 €

427/2020
Contracte d'emergència per Modificar / adaptar el funcionament i el manteniment dels sistemes de climatització i refrigeració a les instal·lacions 

dels diferents edificis i equipaments municipals i de forma especial als de prestacions essencials.
06/11/2020

GESTION INTEGRAL DE 

INSTALACIONES SL
78.650,00 €

437/2020 Contracte d'emergència per l'Adquisició de 14.200 mascaretes FFP2/KN95 per a l'ús del personal municipal 06/11/2020
GLOBAL SOURCING 

ACTIVITIES SL
14.610,00 €

407/2020 Contracte d'emergència pel Servei de lliurament d'aliments a 650 noves famílies usuàries del servei d'Acció Social derivades al Rebost Solidari. 05/10/2020 CREU ROJA ESPANYOLA 102.933,67 €

408/2020
Contracte d'emergència pel Servei de gestió i subministrament de targetes de prepagament a 500 infants en situació de risc atesos pel servei 

d'Acció Social.
05/10/2020 CREU ROJA ESPANYOLA 55.000,00 €

416/2020
Contracte d'emergència pel Servei de Manipulació, ensobrada i distribució de 18.300 mascaretes infantils als infants entre 6 i 12 anys de la ciutat de 

Sabadell, lliurades als seus domicilis, acompanyades d'un full informatiu.
05/10/2020

RECERCA I 

DESENVOLUPAMENT 

EMPESARIAL SL

8.082,20 €
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417/2020
Contracte d'emergència per l'Adquisició de 26 mampares de separació de vidre, per instal·lar en equipaments municipals amb atenció al públic, 

concretament al Despatx Lluch (SAC)
05/10/2020 GLASSGOURMET SL, 3.803,45 €

406/2020 Contracte d'emergencia per l'Adquisició de diversos productes de neteja i desinfecció de mans i de superfícies. 02/10/2020 DISTRIBUIDORA JOAN SA 192.477,56 € 

377/2020
Contracte d'emergència d'Actuacions tàctiques en la vorera del C/ Bonaigua entre Av. Matadepera i Rda. Collsalarca per facilitar la mobilitat a peu 

durant la desescalada de la COVID-19 i afavorir el distanciament social.
18/09/2020 TEVASENYAL SA 36.225,61 €

334/2020
Actuacions tàctiques en la vorera del C. Tres Creus, entre C. St Llorenç i C. Narcís Giralt per facilitar la mobilitat a peu durant la desescadala de la 

COVID-19 i afavorir el distanciament social.
31/08/2020 API MOVILIDAD SL 11.070,53 €

272/2020
Contracte d'emergència per l'Adquisició de diversos productes de neteja i senyalística, 5.004 bobines de cel·lulosa per neteja de superfícies, 

dispensadors de cel·lulosa 50 peu i 150 paret, 300 rotlles de cinta adhesiva pel terra i 50 packs de 2 cinta ret
20/07/2020 PMC GRUP 1985 SA 27.589,89 €

269/2020 Contracte d'emergència pel servei d' Espai d'acollida per a persones sense llar. 20/07/2020 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 68.658,24 €

270/2020 Contracte d'emergència pel Lliurament de menjar preparat a persones sense llar. 20/07/2020
ASSOCIACIÓ NINGÚ SENSE 

SOSTRE
3.100,00 €

271/2020 Contracte d'emergència per la Impressió de 90.000 exemplars del Butlletí Municipal "Hola Sabadell: Edició COVID-19 juny 2020" 20/07/2020 LITOGRAFIAS ROSES, SA 4.420,00 €

237/2020 Contracte d'emergència pel Subministrament de 1.300 auriculars amb micròfon. 20/07/2020 OFFICAT, S.L. 5.127,98 €

239/2020 Contracte d'emergència per l'Adquisició de 25 dispensadors de gel hidroalcohòlic de peu accionats amb pedal. 20/07/2020 Glassgourmet SL. 4.310,63 €

240/2020 Contracte d'emergència per l'Adquisició de 300 suports per a dispensadors de gel hidroalcohòlic, 150 de paret i 150 de peu. COVID-19 20/07/2020 DISTRIBUIDORA JOAN SA 17.004,00 €

241/2020
Contracte d'emergència per l'Adquisició i distribució a diferents centres educatius de productes de neteja i desinfecció de mans, concretament 350 

garrafes de 5 litres de sabó de mans
20/07/2020

PRODUCTES INDUSTRIALS DE 

SANEJAMENT I 

MANTENIMENT,S.L.

1.304,10 €
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273/2020
Contracte d'emergència pel Subministrament de 130 terminals de telefonia mòbil per tal que el personal municipal tingui la possibilitat de fer 

teletreball com conseqüència de la crisis sanitària ocasionada pel COVID19
20/07/2020

TELEFONICA MÓVILES 

ESPAÑA SAU
14.096,50 €

221/2020 Contracte d'emergència pel Subministrament de 2.000 mascaretes higièniques reutilitzables de color negre per Policia Municipal de Sabadell. 16/07/2020 SAGRES, S.L. 10.000,00 €

235/2020
Contracte d'emergència per l'Adquisició de 6.000 litres de gel hidroalcohòlic per a la desinfecció de mans, dels quals 1.000 litres en ampolles de litre 

amb dosificador de canya i 5.000 litres en garrafes de 5 litres. COVID-19
16/07/2020 BIONITID, S.L. 19.990,00 €

220/2020
Contracte d'emergència per l'Adquisició de 13 mampares de separació de vidre, per instal·lar enequipaments municipals que tenen atenció al 

públic.
08/07/2020 Glassgourmet SL. 1.472,33 €

219/2020 Adquisició de 26.000 mascaretes reutilitzables UNE 0065, 4.000 per personal municipal i 22.000 talla infantil (COVID-19) 08/07/2020 CORGRAP, S.A 95.400,00 € 

209/2020
Contracte d'emergència per l'Adquisició de 56 mampares de separació de vidre, per instal·lar en equipaments municipals que tenen atenció al 

públic (COVID-19)
23/06/2020 Glassgourmet SL. 7.776,67 €

210/2020
Contracte d'emergència per l'Adquisició de 5 dispensadors de gel hidroalcohòlic, d'acer inoxidable i amb placa solar, per a instal·lar al carrer, per 

l'ús públic (COVID-19).
23/06/2020 INDAZON CREA, S.L. 8.772,50 €

211/2020 Contracte d'emergència per l'Adquisició 60.000 guants de nitril homologats (COVID-19). 23/06/2020
SUMINISTRADORA DEL 

VALLES SA
8.100,00 €

191/2020
Contracte d'emergència pel Serveis de repartiment de material per residències de gent gran i de disfunció mental de Sabadell, lliurament de 

mascaretes al transport i el lliurament a la població en general d'informació per preveure contagis. COVID-19
12/06/2020

Associació de protecció civil 

BRAVO de Sabadell
1.500,00 €

196/2020
Contracte d'emergència de Senyalització horitzontal i vertical per tal de recomanar als vianants que circulin per la dreta, evitant així creuaments 

amb d'altres vianants, per ajudar a minimitzar el risc de contagi de la COVID-19 durant les fases del Pla d
12/06/2020 API MOVILIDAD SA 43.013,93 €

154/2020
Contracte d'emergència per la Realització de test per diagnòstic d'anticossos de COVID19, programació dela prova, realització i anàlisi per part del 

personal sanitari, gestió de residus i entrega dels resultats.
12/06/2020 Quirón Prevención, S.L.U. 1.500,00 €

197/2020 Contracte d'emergencia per l'Adquisició de 100.000 mascaretes quirúrgiques tipus UNE 0064-1 12/06/20 CORGRAP, S.A. 36.000,00 €
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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 €

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 €

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
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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
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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 €


