
 

 

OD-04 
PRESIDÈNCIA 
Ple, de 22 de desembre de 2021 
CI, de 15 de desembre de 2021 
 
Aprovar el Pla de contractació del Consell Comarcal del Vallès Oriental per l’any 
2022 

 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. L'article 28.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual 

es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/ UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en endavant la LCSP, imposa a 
les entitats del sector públic l'obligació de planificar i publicar l'activitat contractual anual, 
almenys pels contractes subjectes a regulació harmonitzada. 

 
Aquest precepte disposa que “Les entitats del sector públic programaran l'activitat de 
contractació pública, que desenvoluparan en un exercici pressupostari o períodes pluriennals 
i donaran a conèixer el seu pla de contractació anticipadament mitjançant un anunci 
d'informació prèvia previst en l'article 134 que almenys reculli aquells contractes que 
quedaran subjectes a una regulació harmonitzada”. 
 
Aquesta és una mesura obligatòria de racionalitat i consistència de la contractació pública 
introduïda per a facilitar la concurrència de les pimes i que a més suposa un mecanisme per 
a reforçar la transparència, en fomentar la competència mitjançant la informació anticipada.  
 
A més, facilita als òrgans de contractació realitzar una adequada planificació de la seva 
activitat contractual i evitar tramitacions precipitades per la urgència dels terminis que es 
coneixen per endavant. 

 
2. El Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el Consell Comarcal, és una entitat del 

sector públic, que de conformitat amb l’article 3 de la LCSP té la consideració d’administració 
pública estant subjecte plenament a aquesta norma. 

 
3. En aquest context, el Consell Comarcal ha d’aprovar un pla anual de contractació. 
 
4. El Pla de contractació per a l’any 2022 elaborat pels serveis tècnics del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental recull la relació de contractes que el Consell Comarcal té previst licitar durant 
aquest període.  

 
El document identifica per a cada contracte una relació de dades bàsiques: l’objecte, el CPV, 
el pressupost base de licitació, el valor estimat, la durada, la font de finançament, l’àrea 
promotora i la data estimada d’inici de la licitació, entre d’altres, amb la finalitat de donar a 
conèixer anticipadament la informació mínima necessària per tal que els empresaris 
interessats puguin estar atents a la convocatòria i planificar-se per a formular les ofertes, si 
és el cas.  

 



 

 

Aquest és un pla indicatiu i que conté dades estimades i no obliga a licitar tots els contractes 
amb les condicions concretes anunciades. 
 
Així mateix, s’ha inclòs en el Pla de contractació per a l’any 2022 la relació de contractes que 
el Consell Comarcal té formalitzats la durada dels quals fineix aquest mateix any i que té 
previst prorrogar. 

 
També s’inclouen en el Pla de contractació de 2022 la relació de contractes basats que es 
preveu impulsar dels dos acords marc per a la racionalització de la contractació del servei de 
transport escolar i del servei de transport adaptat i assistit, respectivament, que el Consell 
Comarcal té la voluntat de tornar a licitar. 

 
5. D’altra banda, la Comissió Europea estableix que la contractació pública -la compra d'obres, 

béns o serveis per part d'organismes públics- suposa més del 14% del PIB de la UE. Està 
regulat per llei per assegurar-se que el sector públic obté la millor relació qualitat-preu i es 
respecten 3 principis clau: en primer lloc el principi d’igualtat de tracte, a continuació la no 
discriminació, i per últim la transparència.  

 
6. En aquest context la Comissió Europea ha establert 12 indicadors que mostren el rendiment 

de diferents països de la UE sobre aspectes clau de la contractació pública. Es tracta 
d’indicadors basats en avisos publicats a la base de dades de tendència electròniques (TED), 
en base a 4 Directives de contractació de la Unió Europea (generals, sectorials, concessions 
i defensa). 

 
7. El Pla de contractació del Consell Comarcal per a l’any 2022 es valorarà i avaluarà mitjançant 

el següents indicadors:  
 

Indicadors establerts per la Comissió Europea:  
 

1. Percentatge d’expedients amb un sol licitador  
2. Percentatge d’expedients no sotmesos a procediment de contractació pública  
3. Percentatge de publicació dels expedients de contractació  
4. Percentatge de contractació cooperativa  
5. Percentatge de procediment basats només en l’adjudicació sobre el preu més baix  
6. Període entre la presentació d’ofertes i l’adjudicació segons tipologia de contracte  
7. Percentatge d’adjudicació a PIMES  
8. Percentatge de participació de PIMES  
9. Percentatge de procediments dividits en lots  
10. Percentatge d’expedients amb objecte i necessitats del contracte amb informació 

insuficient  
11. Percentatge de licitacions adjudicades de les que no es publica informació de l’adjudicació  
12. Percentatge de licitacions sense publicitat i/o transparència  

 
Altres indicadors:  

 
1. Percentatge de contractes adjudicats (per número d’expedients i per valor estimat)  
2. Mitjana de licitadors  



 

 

3. Criteris d’adjudicació: percentatge de criteris econòmics d’adjudicació i percentatge 
d’altres criteris d’adjudicació (criteris ambientals, criteris socials, criteris tecnològics i 
millores en els serveis)  

4. Percentatge de contractes reservats  
5. Percentatge de contractes que incorporen perspectiva de gènere  
6. Reducció de la despesa (durada inicial del contracte)  
7. Procedència de les empreses adjudicatàries  

 
 
8. El 15 de desembre de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 28.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual 

es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/ UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, pel que fa a l’obligació de 
programar l’activitat contractual dels ens del sector públic. 

 
2. L’article 130 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, fa referència a l’adaptació de la normativa vigent als principis de 
bona regulació.  

 
3. L’article 12 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern, esmenta el principi de transparència com una obligació de les 
administracions públiques en matèria de planificació i programació.  

 
4. L’article 14.2 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que correspon al Ple del Consell 
Comarcal exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que 
la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple del Consell Comarcal que acordi: 
 
1. Aprovar el Pla de contractació del Consell Comarcal del Vallès Oriental per l’any 2022 d’acord 

amb el contingut següent:  



 
 
 
 

 
 

Contractes que el Consell Comarcal té previst licitar durant l’any 2022 
 

ÀREA UNITAT OBJECTE CPV TIPUS DE 
CONTRACTE 

IMPORT 
ANUAL 

APROXIM
AT (IVA 

EXCLÒS) 

PBL 
APROXIM
AT (IVA 

EXCLÒS) 

VALOR 
ESTIMAT 
APROXIM
AT  (IVA 

EXCLÒS) 

DURADA 
PRINCIP

AL 

PRÒRROG
UES 

PROPOSAD
ES 

TIPUS 
PROCEDIM

ENT 

FINANÇAME
NT 

PREVISIÓ 
D'INICI 
DE LA 

LICITACI
Ó 

Àrea de 
Transformació 
Digital i 
Innovació 
Tecnològica 

Àrea de 
Transforma
ció Digital i 
Innovació 
Tecnològic
a 

Compra de 
dockstation 
(bases per 
portàtils) 

30232000-4 Subministrament 10.000,00 
€ 

10.000,00 
€ 

10.000,00 
€ 

  Obert Pressupost 
general 
d'ingressos 
del Consell 
Comarcal 

Pendent 
del 
pressupos
t del 
CCVO, 
pot ser via 
acord 
marc 
dependrà 
del stock 

Àrea de 
Transformació 
Digital i 
Innovació 
Tecnològica 

Àrea de 
Transforma
ció Digital i 
Innovació 
Tecnològic
a 

Renovació 
sistema de 
correu 
electrònic 

30232000-4 Subministrament/
serveis 

42.000,00 
€ 

42.000,00 
€ 

42.000,00 
€ 

  Obert Pressupost 
general 
d'ingressos 
del Consell 
Comarcal 

Pendent 
del 
pressupos
t del 
CCVO, 
pot ser via 
acord 
marc 

Àrea de 
Transformació 
Digital i 
Innovació 
Tecnològica 

Àrea de 
Transforma
ció Digital i 
Innovació 
Tecnològic
a 

Compra MDM 30232000-4 Subministrament 14.400,00 
€ 

14.400,00 
€ 

14.400,00 
€ 

  Menor/Obert Pressupost 
general 
d'ingressos 
del Consell 
Comarcal 

Pendent 
del 
pressupos
t del 
CCVO 

Àrea de 
Transformació 
Digital i 
Innovació 
Tecnològica 

Àrea de 
Transforma
ció Digital i 
Innovació 
Tecnològic
a 

Sistema de 
suport al ENS 
ePulpo) 

30232000-4 Subministrament 15.000,00 
€ 

15.000,00 
€ 

15.000,00 
€ 

  Menor/Obert Pressupost 
general 
d'ingressos 
del Consell 
Comarcal 

Pendent 
del 
pressupos
t del 
CCVO 



 
 
 
 

 
 

ÀREA UNITAT OBJECTE CPV TIPUS DE 
CONTRACTE 

IMPORT 
ANUAL 

APROXIM
AT (IVA 

EXCLÒS) 

PBL 
APROXIM
AT (IVA 

EXCLÒS) 

VALOR 
ESTIMAT 
APROXIM
AT  (IVA 

EXCLÒS) 

DURADA 
PRINCIP

AL 

PRÒRROG
UES 

PROPOSAD
ES 

TIPUS 
PROCEDIM

ENT 

FINANÇAME
NT 

PREVISIÓ 
D'INICI 
DE LA 

LICITACI
Ó 

Àrea de 
Transformació 
Digital i 
Innovació 
Tecnològica 

Àrea de 
Transforma
ció Digital i 
Innovació 
Tecnològic
a 

Videoacta 30232000-4 Subministrament 28.000,00 
€ 

    Obert Pressupost 
general 
d'ingressos 
del Consell 
Comarcal 

Pendent 
del 
pressupos
t del 
CCVO, 
pot ser via 
acord 
marc 

Àrea de 
Transformació 
Digital i 
Innovació 
Tecnològica 

Àrea de 
Transforma
ció Digital i 
Innovació 
Tecnològic
a 

Compra de 
portàtils 

30213100-6 Subministrament 16.000,00 
€ 

16.000,00 
€ 

16.000,00 
€ 

  Obert Pressupost 
general 
d'ingressos 
del Consell 
Comarcal 

Pendent 
del 
pressupos
t del 
CCVO, 
pot ser via 
acord 
marc 
dependrà 
del stock 

Àrea de 
Transformació 
Digital i 
Innovació 
Tecnològica 

Àrea de 
Transforma
ció Digital i 
Innovació 
Tecnològic
a 

Compra 
PDQDeploy 

30232000-4 Subministrament 500,00 € 500,00 € 500,00 €   Menor/Obert Pressupost 
general 
d'ingressos 
del Consell 
Comarcal 

Pendent 
del 
pressupos
t del 
CCVO 

Àrea de 
Transformació 
Digital i 
Innovació 
Tecnològica 

Àrea de 
Transforma
ció Digital i 
Innovació 
Tecnològic
a 

Compra 
TeamViewer 

30232000-4 Subministrament 900,00 € 900,00 € 900,00 €   Menor/Obert Pressupost 
general 
d'ingressos 
del Consell 
Comarcal 

Pendent 
del 
pressupos
t del 
CCVO 

Àrea de 
Transformació 
Digital i 
Innovació 
Tecnològica 

Àrea de 
Transforma
ció Digital i 
Innovació 

Sistema de 
control de logs 

30232000-4 Subministrament 13.000,00 
€ 

13.000,00 
€ 

13.000,00 
€ 

  Menor/Obert Pressupost 
general 
d'ingressos 
del Consell 
Comarcal 

Pendent 
del 
pressupos
t del 
CCVO 



 
 
 
 

 
 

ÀREA UNITAT OBJECTE CPV TIPUS DE 
CONTRACTE 

IMPORT 
ANUAL 

APROXIM
AT (IVA 

EXCLÒS) 

PBL 
APROXIM
AT (IVA 

EXCLÒS) 

VALOR 
ESTIMAT 
APROXIM
AT  (IVA 

EXCLÒS) 

DURADA 
PRINCIP

AL 

PRÒRROG
UES 

PROPOSAD
ES 

TIPUS 
PROCEDIM

ENT 

FINANÇAME
NT 

PREVISIÓ 
D'INICI 
DE LA 

LICITACI
Ó 

Tecnològic
a 

Desenvolupa
ment local 

Ocupació Subministram
ent dels EPIS i 
el vestuari 
laboral per els 
treballadors/es 
del Programa 
Treball i 
Formació 

 
33735000-1  
33735100-2   
35113430-2  
35113440-5   
18142000-6   
18141000-9   
18424300-0   
18444200-5  
18830000-6  
18100000-0  
18130000-9   
35113400-3  
18143000-3  
18100000-0  
18130000-9 

Subministrament 13.015,20 
€ 

13.015,20 
€ 

28.633,44 
€ 

1 1 Obert DIBA Quart 
trimestre 

Desenvolupa
ment local 

Ocupació Formació a 
usuaris del 
TTT. 

80000000-4 
80531200-7 
80531100-6 
80500000-9 
80510000-2 
80530000-8 
80531000-5 
80400000-8 

Servei 60.000,00 
€ 

60.000,00 
€ 

252.000,00 
€ 

1 1+1+1 Obert Conveni amb 
els 
ajutaments 

Desembre 
2021 
Gener 
2022 

Desenvolupa
ment local 

Turisme Projecte 
singular: 
Cicloturisme al 
Vallès Oriental 

 Serveis 25.000,00 
€ 

25.000,00 
€ 

50.000,00 
€ 

1 any possibilitat Obert Contracte 
programa de 
la Diputació 
de Barcelona 

gener 
2022 

Gerència Comunicac
ió Externa i 
Transparèn
cia 

Contrcte de 
patrocini El 9 
Nou més petit 

79341000-6 Privat 2.403,00 € 2.403,00 € 4.806,00 € 1 any 1 any Procediment 
negociat 
sense 
publicitat 

Fons propis Segon 
trimestre 



 
 
 
 

 
 

ÀREA UNITAT OBJECTE CPV TIPUS DE 
CONTRACTE 

IMPORT 
ANUAL 

APROXIM
AT (IVA 

EXCLÒS) 

PBL 
APROXIM
AT (IVA 

EXCLÒS) 

VALOR 
ESTIMAT 
APROXIM
AT  (IVA 

EXCLÒS) 

DURADA 
PRINCIP

AL 

PRÒRROG
UES 

PROPOSAD
ES 

TIPUS 
PROCEDIM

ENT 

FINANÇAME
NT 

PREVISIÓ 
D'INICI 
DE LA 

LICITACI
Ó 

Gerència Servei de 
Millora 
Estratègica 
i 
Corporativa 

Pla Sectorial 
de l'Economia 
Circular 

79311000-7 
71222100-1  
71620000-0 
90712100-2 

Servei 15.800,00 
€ 

15.800,00 
€ 

15.800,00 
€ 

8 mesos No es 
preveu 

Obert 
simplificat 

Fitxa Oficina 
d'Estratègies 
- Catàleg 
DIBA 2021 

Primer 
trimestre 
2022 

Gerència Servei de 
Millora 
Estratègica 
i 
Corporativa 

Estudi sector 
químic 

79311000-7 
71222100-1  
71620000-0 

Servei 26.860,00 
€ 

26.860,00 
€ 

26.860,00 
€ 

7 mesos No es 
preveu 

Obert 
simplificat 

Fitxa 
Actuacions 
de suport a la 
indústria - 
Catàleg DIBA 
2021 

Primer 
trimestre 
2022 

Gerència Servei de 
Millora 
Estratègica 
i 
Corporativa 

Actualització i 
manteniment 
del Portal Web 
PAE 

72413000-8 
48612000-1      
48000000-8 

Servei 2.631,75 € 10.527,00 
€ 

10.527,00 
€ 

4 anys No es 
preveu 

Obert 
simplificat 
abreujat 

Fitxa 
Actuacions 
de suport a la 
indústria - 
Subjecte a 
Catàleg DIBA 
2022 

Juny 2022 

Intervenció Intervenció Servei de 
control intern i 
auditoria 

79212100 Serveis 18.000,00 
€ 

36.000,00 
€ 

79.200,00 
€ 

2 2 Obert Pressupost 
general 
d'ingressos 
del Consell 
Comarcal. 

Segon 
trimestre 

Medi Ambient 
i Territori 

Medi 
Ambient i 
Territori 

Servei de 
manteniment 
integral de 
l’edifici i les 
instal·lacions 
del Consell 
Comarcal del 
Vallès Oriental 

50000000-5 Servei 22.168,74 
€ 

22.168,74 
€ 

70.939,97 
€ 

1 2 Obert 
simplificat 

Pressupost 
general 
d'ingressos 
del Consell 
Comarcal 

Desembre 
2021 
Gener 
2022 

Medi Ambient 
i Territori 

Medi 
Ambient i 
Territori 

Servei de 
neteja dels 
edificis del 
Consell 
Comarcal 

90911200-8 Servei 49.688,21 
€ 

49.688,21 
€ 

159.002,27 
€ 

1 2 Obert Pressupost 
general 
d'ingressos 
del Consell 
Comarcal 

Març 2022 



 
 
 
 

 
 

ÀREA UNITAT OBJECTE CPV TIPUS DE 
CONTRACTE 

IMPORT 
ANUAL 

APROXIM
AT (IVA 

EXCLÒS) 

PBL 
APROXIM
AT (IVA 

EXCLÒS) 

VALOR 
ESTIMAT 
APROXIM
AT  (IVA 

EXCLÒS) 

DURADA 
PRINCIP

AL 

PRÒRROG
UES 

PROPOSAD
ES 

TIPUS 
PROCEDIM

ENT 

FINANÇAME
NT 

PREVISIÓ 
D'INICI 
DE LA 

LICITACI
Ó 

Medi Ambient 
i Territori 

Medi 
Ambient i 
Territori 

Subministram
ent d’un 
programa de 
comptabilitat 
energètica per 
al servei de 
gestió 
energètica i 
d’aigua del 
Consell 
Comarcal del 
Vallès Oriental 

72266000-7 Subministrament 20.842,72 
€ 

41.685,45 
€ 

70.865,26 
€ 

2 1 Obert 
simplificat 

Pressupost 
general 
d'ingressos 
del Consell 
Comarcal 

Març 2022 

Persones i 
Valors 

Persones i 
Valors 

Servei de 
prevenció de 
riscos laborals 

71317000-3  
71317200-5  
71317210-8 

Servei 4.465,00 € 8.930,00 € 21.432,00 
€ 

2 2 Negociat 
sense 
publicitat 

Pressupost 
general 
d'ingressos 
del Consell 
Comarcal 

Primer 
trimestre 
2022 

Persones i 
Valors 

Persones i 
Valors 

Servei de 
gestoria i 
assessoramen
t laboral per al 
funcionament 
ordinari del 
Consell 
Comarcal del 
Vallès Oriental 

79100000-5 
79211110-0 
79631000-6 
79110000-8 
79414000-9 

Servei 15.000,00 
€ 

30.000,00 
€ 

66.000,00 
€ 

2 2 Obert Pressupost 
general 
d'ingressos 
del Consell 
Comarcal 

Primer 
trimestre 
2022 



 
 
 
 

 
 

ÀREA UNITAT OBJECTE CPV TIPUS DE 
CONTRACTE 

IMPORT 
ANUAL 

APROXIM
AT (IVA 

EXCLÒS) 

PBL 
APROXIM
AT (IVA 

EXCLÒS) 

VALOR 
ESTIMAT 
APROXIM
AT  (IVA 

EXCLÒS) 

DURADA 
PRINCIP

AL 

PRÒRROG
UES 

PROPOSAD
ES 

TIPUS 
PROCEDIM

ENT 

FINANÇAME
NT 

PREVISIÓ 
D'INICI 
DE LA 

LICITACI
Ó 

Persones i 
Valors 

Persones i 
Valors 

Serveis 
postals 

64110000-0 
54112000-4 

Servei 7.765,10 € 15.530,20 
€ 

34.166,44 
€ 

2 2 Obert Pressupost 
general 
d'ingressos 
del Consell 
Comarcal 

Primer o 
segon 
trimestre 
2022 

Polítiques 
Socials i 
d'Igualtat 

Autonomia Servei 
d'atenció a 
domicili 

85320000-8 
85310000-5 

Servei 2.212.039,
20 € 

4.424.078,
40 € 

11.060.196
,00 € 

2 anys 1+1 Obert Contracte 
Programa 
amb Dep. 
TASD i 
Conveni SAD 
Ajuntaments 

Primer 
trimestre 

Polítiques 
Socials i 
d'Igualtat 

Cohesió 
Social 

Programa 
informàtic dels 
ajuts de 
menjador 

48800000-6 Subministrament 1.643,18 € 1.643,18 € 3.615,00 € 1 any 1 any Negociat 
sense 
publicitat 

Complementa
ri 2022 
Diputació de 
Barcelona 

Primer o 
segon 
trimestre 

Polítiques 
Socials i 
d'Igualtat 

Polítiques 
Socials i 
Atenció a 
la 
Diversitat 

Servei 
d'assessoram
ent jurídic en 
matèria 
d'estrangeria 
(SAJE): servei 
jurídic 
especialitzat 
que ofereix 
assessoramen
t a situacions 
que per la 
seva 
complexitat i 
risc social no 
han pogut ser 
resoltes des 
dels serveis 
d'informació i 
assessoramen
t d'estrangeria 
públics de la 
comarca del 

79111000-5 Servei 10.622,35 
€ 

10.622,35 
€ 

44.613,87 
€ 

1 any 1+1+1 Obert Contracte 
Progama 
amb el Dep. 
TASiF i 
Conveni 
Interadministr
atiu de 
col·laboració 
per a la 
coordinació, 
la 
programació i 
el 
finançament 
de serveis 
socials 

Segon 
trimestre 



 
 
 
 

 
 

ÀREA UNITAT OBJECTE CPV TIPUS DE 
CONTRACTE 

IMPORT 
ANUAL 

APROXIM
AT (IVA 

EXCLÒS) 

PBL 
APROXIM
AT (IVA 

EXCLÒS) 

VALOR 
ESTIMAT 
APROXIM
AT  (IVA 

EXCLÒS) 

DURADA 
PRINCIP

AL 

PRÒRROG
UES 

PROPOSAD
ES 

TIPUS 
PROCEDIM

ENT 

FINANÇAME
NT 

PREVISIÓ 
D'INICI 
DE LA 

LICITACI
Ó 

Vallès 
Oriental. 

Polítiques 
Socials i 
d'Igualtat 

Polítiques 
Socials i 
Atenció a 
la 
Diversitat 

Servei 
d'atenció i 
acolliment 
d'urgènciès a 
dones en 
situació de 
violència 
masclista i 
llurs filles i fills.  
Contracte 
finalitza el 28 
de maig de 
2022. Cal fer 
projecte tècnic 
i també estudi 
de costos per 
saber l'import . 
Per confirmar 
la resta de 
dades 

85311000-2 
Serveis 
d’assistènci
a social 
amb 
allotjament 

Servei 8.275,00 € 8.275,00 € 26.480,00 
€ 

1 any 2, d'un any 
cadascuna 

Obert 
simplificat 

Contracte 
Progama 
amb el Dep. 
TASiF i 
Conveni 
Interadministr
atiu de 
col·laboració 
per a la 
coordinació, 
la 
programació i 
el 
finançament 
de serveis 
socials 

Primer 
trimestre 

Polítiques 
Socials i 
d'Igualtat 

Autonomia Servei 
d'acompanyan
ts de les rutes 
de Centre de 
Dia del servei 
públic de 
transport 
adaptat i 
assistit 

63712000 - 
3 
85300000 - 
2 

Servei 66.291,01 
€ 

132.582,0
1 € 

291.680,43 
€ 

2 2 Obert ADDENDA 
ENSENYAM
ENT I 
CONTRACTE 
PROGRAMA 
PSI 

Primer 
trimestre 

Serveis 
Personals 

Ensenyam
ent 

Acord marc 
del servei de 
transport 
escolar 

 
60100000-9  
60112000-6  
60130000-8  
60140000-1  
60100000-9  
60112000-6  
60130000-8  

Servei 2.373.122,
40 € 

4.746.244,
80 € 

12.814.860
,96 € 

2 2 Obert Addenda 
Departament 
d'Ensenyame
nt de la 
Generalitat 
de Catalunya 

Primer 
trimestre 



 
 
 
 

 
 

ÀREA UNITAT OBJECTE CPV TIPUS DE 
CONTRACTE 

IMPORT 
ANUAL 

APROXIM
AT (IVA 

EXCLÒS) 

PBL 
APROXIM
AT (IVA 

EXCLÒS) 

VALOR 
ESTIMAT 
APROXIM
AT  (IVA 

EXCLÒS) 

DURADA 
PRINCIP

AL 

PRÒRROG
UES 

PROPOSAD
ES 

TIPUS 
PROCEDIM

ENT 

FINANÇAME
NT 

PREVISIÓ 
D'INICI 
DE LA 

LICITACI
Ó 

60140000-1  
85143000-3 

Serveis 
Personals 

Ensenyam
ent 

Prestació del 
servei de 
menjador 
escolar Escola 
Jaume Balmes 

15894210-6  
80410000-1  
55523100-3   
55524000-9 

Concessió de 
serveis 

206.467,2
2 € 

412.934,4
4 € 

825.868,88 
€ 

2 2 Restringit Tarifes Maig 2022 

Serveis 
Personals 

Joventut Servei 
mobilitat 
internacional 
de l'Oficina 
Jove del 
Vallès Oriental 

85312300-2 Servei 4.702,16 € 4.702,16 € 4.702,16 € 1 2 Obert 
simplificat 
abreujat 

Fitxa 42 
Contracte 
Programa 

Desembre 
2021/gene
r 2022 

Serveis 
Personals 

Joventut Servei 
acompanyame
nt emocional 
de l'Oficina 
Jove del 
Vallès Oriental 

85312300-2 Servei Pendent 
de 
determinar 

Pendent 
de 
determinar 

Pendent de 
determinar 

1 2 Obert Fitxa 43.1 
Contracte 
Programa 

Quart 
trimestre. 
La licitació 
d'aquest 
servei 
depèn de 
l'obtenció 
del 
finançame
nt 
correspon
ent així 
com de la 
voluntat 
de 
participaci
ó per 
parts dels 
municipis 
del Vallès 
Oriental 

Serveis 
Personals 

Joventut Tasques de 
suport en 
l’organització, 
control 
d’accés-
porteria, així 
com el 

39154100-7  
79956000-0 

Mixt 14.500,00 
€ 

14.500,00 
€ 

31.900,00 
€ 

1 1 Obert Contracte 
Programa 

Primer 
trimestre. 
Aquesta 
licitació 
únicament 
es 
promourà 



 
 
 
 

 
 

ÀREA UNITAT OBJECTE CPV TIPUS DE 
CONTRACTE 

IMPORT 
ANUAL 

APROXIM
AT (IVA 

EXCLÒS) 

PBL 
APROXIM
AT (IVA 

EXCLÒS) 

VALOR 
ESTIMAT 
APROXIM
AT  (IVA 

EXCLÒS) 

DURADA 
PRINCIP

AL 

PRÒRROG
UES 

PROPOSAD
ES 

TIPUS 
PROCEDIM

ENT 

FINANÇAME
NT 

PREVISIÓ 
D'INICI 
DE LA 

LICITACI
Ó 

subministrame
nt, sense 
opció de 
compra, del 
material 
necessari per 
a la celebració 
de la Fira 
Guia’t 

en el cas 
que la Fira 
Guia't 
sigui 
presencial 
segons la 
situació 
originada 
per la crisi 
sanitària 
de la 
COVID. 

Serveis 
Personals i 
Polítiques 
Socials i 
d'Igualtat 

Ensenyam
ent 

Acord marc 
del servei de 
transport 
adaptat i 
assistit 

60100000-9  
60112000-6  
60130000-8  
60140000-1  
85143000-3 

Servei 626.675,1
7 € 

940.012,7
5 € 

2.381.365,
64 € 

2 2 Obert Contracte 
programa 

Primer 
trimestre 

Serveis 
Personals i 
Polítiques 
Socials i 
d'Igualtat 

Ensenyam
ent 

Serveis 
d’acompanya
ment del 
Servei de 
transport 
escolar i del 
Servei de 
transport 
adaptat i 
assistit 

63712000 - 
3 85300000 
- 2 

Servei 691.357,9
2 € 

1.382.715,
84 € 

3.041.980,
77 € 

2 2 Obert Addenda 
Departament 
d'Ensenyame
nt de la 
Generalitat 
de Catalunya 

Primer 
trimestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Contractes que el Consell Comarcal té previst prorrogar durant l’any 2022 
 

ÀREA OBJECTE CPV TIPUS DE 
CONTRACTE 

CONTRACTISTA FORMALITZACIÓ-
PERFECCIO 
CONTRACTE 
/VENCIMENT 
CONTRACTE 

PÒLISSES 

DURADA 
PRINCIPAL 

PRÒRROG
UES 

POSSIBLES 

Desenvolupament 
local 

Subministrament dels EPIS i el 
vestuari laboral per els 
treballadors/es del Programa 
Treball i Formació de la 
convocatòria 2019  

 
33735000-1  
33735100-2   
35113430-2  
35113440-5   
18142000-6   
18141000-9   
18424300-0   
18444200-5  
18830000-6  
18100000-0  
18130000-9   
35113400-3  
18143000-3  
18100000-0  
18130000-9  

Subministrament Samoa Blue, SL 22/01/2020 1 any Dues 
prorrogues 
de durada 
d'un any 

Persones i Valors SUBMINISTRAMENT DE 
MATERIAL D’OFICINA AL 
CONSELL COMARCAL DEL 
VALLÈS ORIENTAL 

30192000-1  
30197000-6  

Subministrament Supplies Electronics Imaging Net 
For Offices, SL 

06/02/2020 2 anys dues 
pròrrogues 
d’una 
durada d’un 
any 
cadascuna 

Persones i Valors Lots nadal 15800000-6 Subministrament FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS 03/12/2020 1 any dues 
pròrrogues 
d’una durada 
d’un any 
cadascuna 

Polítiques Socials i 
d'Igualtat 

Supervisió del SEAIA 85312300-2 
85312310-5  
85312320-8  

Servei Jose Manuel Alonso Varea 14/12/2020 1 any El  contracte  
es  pot  
prorrogar  
tres  
vegades,  
amb una  
durada 
màxima d’un 
any per cada 
pròrroga 



 
 
 
 

 
 

ÀREA OBJECTE CPV TIPUS DE 
CONTRACTE 

CONTRACTISTA FORMALITZACIÓ-
PERFECCIO 
CONTRACTE 
/VENCIMENT 
CONTRACTE 

PÒLISSES 

DURADA 
PRINCIPAL 

PRÒRROG
UES 

POSSIBLES 

Polítiques Socials i 
d'Igualtat 

Servei de suport a la gestió dels 
ajuts de menjador 

79221000-9  
79220000-2 
79200000-6 

servei ACTIVA, ADOVATS I 
ASSESSORS, SL   

26/10/2021 1 any 2 prorrogues 
d'un any 

Polítiques Socials i 
d'Igualtat 

Servei d'informació i atenció a la 
dona (siad): prestació del servei 
d’assessorament psicològic i jurídic 
del siad per a l’àrea bàsica de 
serveis socials resta de municipis 
del vallès oriental.  

85312300 Servei Assistència i Gestió Integral, 
Fundació Privada Catalana, AGI 

20/01/2021 1 any 3 pròrrogues 
d'un any 

Polítiques Socials i 
d'Igualtat 

Servei d’interpretació lingüística del 
Consell Comarcal del Vallès 
Oriental 

79540000-1 servei Interpret Solutions SL 16/02/2021 1 any 3 pròrrogues 
d'un any 

Serveis Jurídics Pòlissa de responsabilitat càrrecs 
electes i personal al servei de 
l’Administració 

66516400-4 Privat AIG EUROPE LIMITED 
(SUCURSAL EN ESPAÑA) 

31/12/2021 Pròrroga cada 
any 

Acord marc 
relatiu al 
servei de 
pòlisses 
d’asseguran
ces i 
contractar la 
pòlissa que 
s’indica a 
continuació: 
Lot 6. 
Responsabili
tat càrrecs 
electes i 
personal al 
servei de 
l’Administrac
ió 

Serveis Jurídics Pòlissa de vida 66511000-5 Privat Vida Caixa, SA 30/06/2022 Pròrroga cada 
any 

Acord marc 
relatiu al 
servei de 
pòlisses 
d’asseguran
ces i 
contractar la 
pòlissa que 
s’indica a 



 
 
 
 

 
 

ÀREA OBJECTE CPV TIPUS DE 
CONTRACTE 

CONTRACTISTA FORMALITZACIÓ-
PERFECCIO 
CONTRACTE 
/VENCIMENT 
CONTRACTE 

PÒLISSES 

DURADA 
PRINCIPAL 

PRÒRROG
UES 

POSSIBLES 

continuació:  
Lot 2. Vida 

Serveis Jurídics Pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil i patrimonial 

66516000-0 Privat ZURICH España Cia de Seguros i 
Reaseguros, SA 

31/12/2021 Pròrroga cada 
any 

Acord marc 
relatiu al 
servei de 
pòlisses 
d’asseguran
ces i 
contractar la 
pòlissa que 
s’indica a 
continuació:  
pòlissa 
d’asseguran
ça de 
responsabilit
at civil i 
patrimonial 

Serveis Jurídics Responsabilitat civil professional 
dels tècnics de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori 

66516500-5 Privat Correduria de Seguros, C. Lorente 
SL 

06/04/2022 Pròrroga cada 
any 

Acord marc 
relatiu al 
servei de 
mediació  

Serveis Jurídics Plataforma de contractació 
electrònica en tipus "aplicació com 
a servei" ("software as a service" o 
SaaS) 

30211300-4 Subministrament Vortal Connecting Business SA 14/09/2021 1 any 2 prorrogues 
d'un any 

Serveis Jurídics Pòlissa de danys a edificacions i 
isntal·lacions 

66516500-5 Privat Catana d'Occidente 31/12/2021 Pròrroga cada 
any 

Acord mac 
ACM 2018-
08 



 
 
 
 

 
 

ÀREA OBJECTE CPV TIPUS DE 
CONTRACTE 

CONTRACTISTA FORMALITZACIÓ-
PERFECCIO 
CONTRACTE 
/VENCIMENT 
CONTRACTE 

PÒLISSES 

DURADA 
PRINCIPAL 

PRÒRROG
UES 

POSSIBLES 

Serveis Personals Prestació del servei de menjador 
escolar Escola Montbui 

15894210-6  
80410000-1  
55523100-3  
55524000-9  

Concessió de serveis Eurest Catalunya, SL 09/08/2019 2 anys El contracte 
es pot 
prorrogar 
per cursos 
lectius, fins a 
un màxim de 
dos, 
concretamen
t pel cursos 
2021-2022 i 
2022-2023. 

Serveis Personals Prestació del servei de menjador 
escolar Escola Els Quatre Vents 

15894210-6  
80410000-1  
55523100-3  
55524000-9  

Concessió de serveis Selectance Area, SL 09/08/2019 2 anys El contracte 
es pot 
prorrogar 
per cursos 
lectius, fins a 
un màxim de 
dos, 
concretamen
t pel cursos 
2021-2022 i 
2022-2023. 

Serveis Personals Prestació del servei de menjador 
escolar Escola Turo de Can Gili 

15894210-6  
80410000-1  
55523100-3  
55524000-9  

Concessió de serveis Tresmes Eco Activa, SL 08/08/2019 2 anys El contracte 
es pot 
prorrogar 
per cursos 
lectius, fins a 
un màxim de 
dos, 
concretamen
t pel cursos 
2021-2022 i 
2022-2023. 

Serveis Personals Prestació del servei de menjador 
escolar Escola Joan Solans 

15894210-6  
80410000-1  
55523100-3  
55524000-9  

Concessió de serveis Tresmes Eco Activa, SL 08/08/2019 2 anys El contracte 
es pot 
prorrogar 
per cursos 
lectius, fins a 
un màxim de 
dos, 
concretamen



 
 
 
 

 
 

ÀREA OBJECTE CPV TIPUS DE 
CONTRACTE 

CONTRACTISTA FORMALITZACIÓ-
PERFECCIO 
CONTRACTE 
/VENCIMENT 
CONTRACTE 

PÒLISSES 

DURADA 
PRINCIPAL 

PRÒRROG
UES 

POSSIBLES 

t pel cursos 
2021-2022 i 
2022-2023. 

Serveis Personals Prestació del servei de menjador 
escolar Escola del Bosc 

15894210-6  
80410000-1  
55523100-3  
55524000-9  

Concessió de serveis Tresmes Eco Activa, SL 08/08/2019 2 anys El contracte 
es pot 
prorrogar 
per cursos 
lectius, fins a 
un màxim de 
dos, 
concretamen
t pel cursos 
2021-2022 i 
2022-2023. 

Serveis Personals Prestació del servei de menjador 
escolar Escola Montseny 

15894210-6  
80410000-1  
55523100-3  
55524000-9  

Concessió de serveis Selectance Area, SL 09/08/2019 2 anys El contracte 
es pot 
prorrogar 
per cursos 
lectius, fins a 
un màxim de 
dos, 
concretamen
t pel cursos 
2021-2022 i 
2022-2023. 

Serveis Personals Prestació del servei de menjador 
escolar Escola Pau Casals 

15894210-6  
80410000-1  
55523100-3  
55524000-9  

Concessió de serveis Tresmes Eco Activa, SL 08/08/2019 2 anys El contracte 
es pot 
prorrogar 
per cursos 
lectius, fins a 
un màxim de 
dos, 
concretamen
t pel cursos 
2021-2022 i 
2022-2023. 



 
 
 
 

 
 

ÀREA OBJECTE CPV TIPUS DE 
CONTRACTE 

CONTRACTISTA FORMALITZACIÓ-
PERFECCIO 
CONTRACTE 
/VENCIMENT 
CONTRACTE 

PÒLISSES 

DURADA 
PRINCIPAL 

PRÒRROG
UES 

POSSIBLES 

Serveis Personals Prestació del servei de menjador 
escolar Escola Ronçana 

15894210-6  
80410000-1  
55523100-3  
55524000-9  

Concessió de serveis Selectance Area, SL 09/08/2019 2 anys El contracte 
es pot 
prorrogar 
per cursos 
lectius, fins a 
un màxim de 
dos, 
concretamen
t pel cursos 
2021-2022 i 
2022-2023. 

Serveis Personals Servei laboral de l’Oficina Jove del 
Vallès Oriental 

79634000-7 Servei FUNDACIÓ INTERMEDIA 31/12/2020 1 any 2 pròrrogues 
d'una 
durada d'1 
any 

 
  



 
 
 
 

 
 

Contractes basats de l’Acord marc del servei de transport escolar que el Consell Comarcal té previst licitar durant l’any 
2022 
 
ÀREA UNITAT OBJECTE TIPUS DE 

CONTRACTE 
 IMPORT 
ANUAL 
APROXIMAT 
(IVA EXCLÒS)  

 PBL 
APROXIMAT 
(IVA 
EXCLÒS)  

 VALOR 
ESTIMAT 
APROXIMAT  
(IVA 
EXCLÒS)  

DURADA 
PRINCIPAL 

PRÒRROGUES 
PROPOSADES 

TIPUS 
PROCEDIMENT 

FINANÇAMENT PREVISIÓ 
D'INICI DE 
LA 
LICITACIÓ 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL020S Servei                                                          
17.459,28 €  

                                       
17.459,28 €  

                                                            
20.951,14 €  

1 0 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar 

Addenda 
Ensenyament 

Gener 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL041S Servei                                                          
17.459,28 €  

                                       
17.459,28 €  

                                                            
20.951,14 €  

1 0 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar 

Addenda 
Ensenyament 

Gener 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL042S Servei                                                          
20.954,16 €  

                                       
20.954,16 €  

                                                            
25.144,99 €  

1 0 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar 

Addenda 
Ensenyament 

Gener 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL001A Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL002A Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL003A Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL004A Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL005A Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 



 
 
 
 

 
 

ÀREA UNITAT OBJECTE TIPUS DE 
CONTRACTE 

 IMPORT 
ANUAL 
APROXIMAT 
(IVA EXCLÒS)  

 PBL 
APROXIMAT 
(IVA 
EXCLÒS)  

 VALOR 
ESTIMAT 
APROXIMAT  
(IVA 
EXCLÒS)  

DURADA 
PRINCIPAL 

PRÒRROGUES 
PROPOSADES 

TIPUS 
PROCEDIMENT 

FINANÇAMENT PREVISIÓ 
D'INICI DE 
LA 
LICITACIÓ 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL006A Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL007A Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL008S Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL009S Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL010S Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL011S Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL012S Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL013S Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 



 
 
 
 

 
 

ÀREA UNITAT OBJECTE TIPUS DE 
CONTRACTE 

 IMPORT 
ANUAL 
APROXIMAT 
(IVA EXCLÒS)  

 PBL 
APROXIMAT 
(IVA 
EXCLÒS)  

 VALOR 
ESTIMAT 
APROXIMAT  
(IVA 
EXCLÒS)  

DURADA 
PRINCIPAL 

PRÒRROGUES 
PROPOSADES 

TIPUS 
PROCEDIMENT 

FINANÇAMENT PREVISIÓ 
D'INICI DE 
LA 
LICITACIÓ 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL014S Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL015S Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL016S Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL017S Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL018A Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL019A Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL021A Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL022A Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 



 
 
 
 

 
 

ÀREA UNITAT OBJECTE TIPUS DE 
CONTRACTE 

 IMPORT 
ANUAL 
APROXIMAT 
(IVA EXCLÒS)  

 PBL 
APROXIMAT 
(IVA 
EXCLÒS)  

 VALOR 
ESTIMAT 
APROXIMAT  
(IVA 
EXCLÒS)  

DURADA 
PRINCIPAL 
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TIPUS 
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FINANÇAMENT PREVISIÓ 
D'INICI DE 
LA 
LICITACIÓ 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL023A Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL024A Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL025A Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL026A Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL027A Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL028S Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL029S Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL030S Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 



 
 
 
 

 
 

ÀREA UNITAT OBJECTE TIPUS DE 
CONTRACTE 

 IMPORT 
ANUAL 
APROXIMAT 
(IVA EXCLÒS)  

 PBL 
APROXIMAT 
(IVA 
EXCLÒS)  

 VALOR 
ESTIMAT 
APROXIMAT  
(IVA 
EXCLÒS)  

DURADA 
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PRÒRROGUES 
PROPOSADES 

TIPUS 
PROCEDIMENT 
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D'INICI DE 
LA 
LICITACIÓ 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL031S Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL032S Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL033S Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL034S Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL035A Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL036A Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL037A Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL038A Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 



 
 
 
 

 
 

ÀREA UNITAT OBJECTE TIPUS DE 
CONTRACTE 

 IMPORT 
ANUAL 
APROXIMAT 
(IVA EXCLÒS)  

 PBL 
APROXIMAT 
(IVA 
EXCLÒS)  

 VALOR 
ESTIMAT 
APROXIMAT  
(IVA 
EXCLÒS)  

DURADA 
PRINCIPAL 

PRÒRROGUES 
PROPOSADES 

TIPUS 
PROCEDIMENT 

FINANÇAMENT PREVISIÓ 
D'INICI DE 
LA 
LICITACIÓ 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL039A Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament EOBL040S Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament POBL03 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament POBL04 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament POBL05 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament POBL08 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament POBL12 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament POBL13 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 



 
 
 
 

 
 

ÀREA UNITAT OBJECTE TIPUS DE 
CONTRACTE 

 IMPORT 
ANUAL 
APROXIMAT 
(IVA EXCLÒS)  

 PBL 
APROXIMAT 
(IVA 
EXCLÒS)  

 VALOR 
ESTIMAT 
APROXIMAT  
(IVA 
EXCLÒS)  

DURADA 
PRINCIPAL 

PRÒRROGUES 
PROPOSADES 

TIPUS 
PROCEDIMENT 

FINANÇAMENT PREVISIÓ 
D'INICI DE 
LA 
LICITACIÓ 

Serveis 
Personals 

Ensenyament POPC04A Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament POPC06A Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament POPC12 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament POPC19A Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament POPC21A Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament POPC22A Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament POPC24A Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOBL00 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 



 
 
 
 

 
 

ÀREA UNITAT OBJECTE TIPUS DE 
CONTRACTE 

 IMPORT 
ANUAL 
APROXIMAT 
(IVA EXCLÒS)  

 PBL 
APROXIMAT 
(IVA 
EXCLÒS)  

 VALOR 
ESTIMAT 
APROXIMAT  
(IVA 
EXCLÒS)  

DURADA 
PRINCIPAL 

PRÒRROGUES 
PROPOSADES 

TIPUS 
PROCEDIMENT 

FINANÇAMENT PREVISIÓ 
D'INICI DE 
LA 
LICITACIÓ 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOBL01 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOBL02 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOBL03 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOBL05 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOBL06 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOBL07 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOBL08 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOBL09 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 



 
 
 
 

 
 

ÀREA UNITAT OBJECTE TIPUS DE 
CONTRACTE 

 IMPORT 
ANUAL 
APROXIMAT 
(IVA EXCLÒS)  

 PBL 
APROXIMAT 
(IVA 
EXCLÒS)  

 VALOR 
ESTIMAT 
APROXIMAT  
(IVA 
EXCLÒS)  

DURADA 
PRINCIPAL 

PRÒRROGUES 
PROPOSADES 

TIPUS 
PROCEDIMENT 

FINANÇAMENT PREVISIÓ 
D'INICI DE 
LA 
LICITACIÓ 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOBL10 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOBL11 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOBL12 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOBL13 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOBL14 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOBL15 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOBL16 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOBL17 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 



 
 
 
 

 
 

ÀREA UNITAT OBJECTE TIPUS DE 
CONTRACTE 

 IMPORT 
ANUAL 
APROXIMAT 
(IVA EXCLÒS)  

 PBL 
APROXIMAT 
(IVA 
EXCLÒS)  

 VALOR 
ESTIMAT 
APROXIMAT  
(IVA 
EXCLÒS)  

DURADA 
PRINCIPAL 

PRÒRROGUES 
PROPOSADES 

TIPUS 
PROCEDIMENT 

FINANÇAMENT PREVISIÓ 
D'INICI DE 
LA 
LICITACIÓ 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOBL18 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOBL19 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOBL20 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOBL21 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOBL22 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOBL23 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOBL25 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOBL27 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 



 
 
 
 

 
 

ÀREA UNITAT OBJECTE TIPUS DE 
CONTRACTE 

 IMPORT 
ANUAL 
APROXIMAT 
(IVA EXCLÒS)  

 PBL 
APROXIMAT 
(IVA 
EXCLÒS)  

 VALOR 
ESTIMAT 
APROXIMAT  
(IVA 
EXCLÒS)  

DURADA 
PRINCIPAL 

PRÒRROGUES 
PROPOSADES 

TIPUS 
PROCEDIMENT 

FINANÇAMENT PREVISIÓ 
D'INICI DE 
LA 
LICITACIÓ 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOBL28 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOBL29 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOBL30 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOBL32 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOBL34 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOBL35 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOBL36 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOBL37 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 



 
 
 
 

 
 

ÀREA UNITAT OBJECTE TIPUS DE 
CONTRACTE 

 IMPORT 
ANUAL 
APROXIMAT 
(IVA EXCLÒS)  

 PBL 
APROXIMAT 
(IVA 
EXCLÒS)  

 VALOR 
ESTIMAT 
APROXIMAT  
(IVA 
EXCLÒS)  

DURADA 
PRINCIPAL 

PRÒRROGUES 
PROPOSADES 

TIPUS 
PROCEDIMENT 

FINANÇAMENT PREVISIÓ 
D'INICI DE 
LA 
LICITACIÓ 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOPC01A Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOPC02A Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOPC06A Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOPC09A Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOPC10A Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament SOPC11A Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament TENO01 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
escolar / licitació 
nou butlletí 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament PTEC03 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 0 

Pendent com 
licitar VTC 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 



 
 
 
 

 
 

ÀREA UNITAT OBJECTE TIPUS DE 
CONTRACTE 

 IMPORT 
ANUAL 
APROXIMAT 
(IVA EXCLÒS)  

 PBL 
APROXIMAT 
(IVA 
EXCLÒS)  

 VALOR 
ESTIMAT 
APROXIMAT  
(IVA 
EXCLÒS)  

DURADA 
PRINCIPAL 

PRÒRROGUES 
PROPOSADES 

TIPUS 
PROCEDIMENT 

FINANÇAMENT PREVISIÓ 
D'INICI DE 
LA 
LICITACIÓ 

Serveis 
Personals 

Ensenyament STEC01 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 0 

Pendent com 
licitar VTC 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament STEC02 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 0 

Pendent com 
licitar VTC 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament STEC03 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 0 

Pendent com 
licitar VTC 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament STEC04 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 0 

Pendent com 
licitar VTC 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament PTEC04 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 0 

Pendent com 
licitar VTC 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

Serveis 
Personals 

Ensenyament PTEC05 Servei pendent estudi 
costos amb el 
nou butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

pendent 
estudi costos 
amb el nou 
butlletí de 
l'observatori 

1 0 

Pendent com 
licitar VTC 

Addenda 
Ensenyament 

Juny-juliol 
2022 

 
  



 
 
 
 

 
 

Contractes basats de l’Acord marc del servei de transport adaptat i assistit que el Consell Comarcal té previst licitar 
durant l’any 2022 
 
ÀREA OBJECTE TIPUS DE 

CONTRACTE 
 IMPORT ANUAL 
APROXIMAT (IVA 
EXCLÒS)  

 PBL 
APROXIMAT 
(IVA EXCLÒS)  

 VALOR ESTIMAT 
APROXIMAT  (IVA 
EXCLÒS)  

DURADA 
PRINCIPAL 

PRÒRROGUES 
PROPOSADES 

TIPUS 
PROCEDIMENT 

FINANÇAMENT PREVISIÓ 
D'INICI DE LA 
LICITACIÓ 

Serveis 
Personals 

CDIA00A Servei                                                          
33.628,40 €  

                                       
33.628,40 €  

                                                            
39.630,24 €  

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
adaptat i assisitit  

Contracte 
programa 

Gener 2022 

Serveis 
Personals 

CDIA01A Servei                                                          
29.663,46 €  

                                       
29.663,46 €  

                                                            
34.957,66 €  

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
adaptat i assisitit  

Contracte 
programa 

Gener 2022 

Serveis 
Personals 

CDIA02A Servei                                                          
37.321,28 €  

                                       
37.321,28 €  

                                                            
43.982,21 €  

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
adaptat i assisitit  

Contracte 
programa 

Gener 2022 

Serveis 
Personals 

CDIA03A Servei                                                          
28.473,72 €  

                                       
28.473,72 €  

                                                            
33.552,82 €  

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
adaptat i assisitit  

Contracte 
programa 

Gener 2022 

Serveis 
Personals 

CDIA04A Servei                                                          
31.777,08 €  

                                       
31.777,08 €  

                                                            
37.445,42 €  

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
adaptat i assisitit  

Contracte 
programa 

Gener 2022 

Serveis 
Personals 

CDIA05A Servei                                                          
33.069,12 €  

                                       
33.069,12 €  

                                                            
38.967,94 €  

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
adaptat i assisitit  

Contracte 
programa 

Gener 2022 

Serveis 
Personals 

CDIA06A Servei                                                          
26.151,60 €  

                                       
26.151,60 €  

                                                            
30.816,48 €  

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
adaptat i assisitit  

Contracte 
programa 

Gener 2022 

Serveis 
Personals 

TOBL00A Servei                                                          
32.061,48 €  

                                       
32.061,48 €  

                                                            
37.784,60 €  

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
adaptat i assisitit  

Contracte 
programa 

Gener 2022 

Serveis 
Personals 

TOBL01A Servei                                                          
34.869,16 €  

                                       
34.869,16 €  

                                                            
41.093,47 €  

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
adaptat i assisitit  

Contracte 
programa 

Gener 2022 

Serveis 
Personals 

TOBL02A Servei                                                          
39.003,64 €  

                                       
39.003,64 €  

                                                            
45.965,97 €  1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 

Contracte 
programa 

Gener 2022 



 
 
 
 

 
 

de transport 
adaptat i assisitit  

Serveis 
Personals 

TOBL03A Servei                                                          
35.040,36 €  

                                       
35.040,36 €  

                                                            
41.295,23 €  

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
adaptat i assisitit  

Contracte 
programa 

Gener 2022 

Serveis 
Personals 

TOBL04A Servei                                                          
49.344,12 €  

                                       
49.344,12 €  

                                                            
58.152,28 €  

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
adaptat i assisitit  

Contracte 
programa 

Gener 2022 

Serveis 
Personals 

TOBL05A Servei                                                          
30.589,16 €  

                                       
30.589,16 €  

                                                            
36.049,47 €  

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
adaptat i assisitit  

Contracte 
programa 

Gener 2022 

Serveis 
Personals 

TOBL06A Servei                                                          
33.940,40 €  

                                       
33.940,40 €  

                                                            
39.998,92 €  

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
adaptat i assisitit  

Contracte 
programa 

Gener 2022 

Serveis 
Personals 

TOBL07A Servei                                                          
47.188,20 €  

                                       
47.188,20 €  

                                                            
55.572,34 €  

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
adaptat i assisitit  

Contracte 
programa 

Gener 2022 

Serveis 
Personals 

TOBL08A Servei                                                          
41.151,00 €  

                                       
41.151,00 €  

                                                            
48.462,48 €  

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
adaptat i assisitit  

Contracte 
programa 

Gener 2022 

Serveis 
Personals 

TOBL09A Servei                                                          
34.025,90 €  

                                       
34.025,90 €  

                                                            
40.071,43 €  

1 1 

Contracte basat 
de l'Acord Marc 
de transport 
adaptat i assisitit  

Contracte 
programa 

Gener 2022 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
2. Publicar el contingut d’aquest acord en el perfil de contractant del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental. 
 
 
 
 
Document signat electrònicament. 
 
 
 


		2021-12-16T13:07:03+0100
	Emiliano Cordero Soria -  (TCAT) - 16/12/2021 13:07:03 - Càrrec: President
	#T#President




