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Adjudicacions de contractes per procediment obert, oberts 

simplificats, derivats d’acord marc i gestions cíviques 

En el decurs del mes d’octubre de 2021, s’han adjudicat els següents contractes: 

1.- Per procediment obert 

1.1.- Serveis 

 

Producció i coordinació executiva, tècnica i artística de l’acte de 

lliurament de guardons dels Premis Sant Martí 2021 amb mesures de 

contractació pública sostenible 

Contracte adjudicat a BLANC CELEBRACIONS SL 

Import: 9.637,50€ 

Termini: Del 20/10/2021 fins a 30/11/2021 

Altres ofertes presentades: Jolssen Events SL, Eternum Events, SCP, L’espectacleria SL, 

Galcaevents SL, Alpha Entertainment SL. Exclosa Kubicco Business Solutions SLNE. 

 

 

Gestió i programa de dinamització sociocultural del centre cívic Sant 

Martí, amb mesures de contractació pública sostenible 

Contracte adjudicat a TRANSIT PROJECTES SL 

Import màxim: 384.325,46 €    

Termini: 1/1/2022  i fins el 31/12/2022. 

Única oferta presentada 

 

 

1.2.- Derivat d’acord marc 

Subministrament i instal•lació de cadires de col•lectivitat en material 

plàstic i carros portacadires a diversos equipaments del Districte de 

Sant Martí amb contractació basada de l’Acord Marc per a la contractació 

del subministrament i instal•lació de mobiliari d’oficina (exp. CSS 2017 

1 lot 11) de la Generalitat de Catalunya 

Contracte adjudicat a ACTIU BERBEGAL I FORMAS SA 

Import: 10.579,39 € 

Districte de Sant Martí 
Departament de Recursos Interns 

Pl. Valentí Almirall, 1 
08018 Barcelona 
barcelona.cat/santmarti 
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Termini: Del 30/10/2021 al 31/12/2021 

Única oferta presentada. CONTEL va presentar fora de termini 

 

 

Subministrament i instal•lació de mobiliari per a espais oberts i/o 

polivalents a diversos equipaments del Districte de Sant Martí amb 

contractació basada de l’Acord Marc per a la contractació del 

subministrament i instal•lació de mobiliari d’oficina (exp. CSS 2017 1 

lot 3) de la Generalitat de Catalunya 

Contracte adjudicat a ACTIU BERBEGAL I FORMAS SA 

Import: 11.521,98 € 

Termini: Del 30/10/2021 al 31/12/2021 

Única oferta presentada. CONTEL va presentar fora de termini 

 

Subministrament i instal•lació de mobiliari per a lloc operatiu a 

diversos equipaments del Districte de Sant Martí amb contractació basada 

de l’Acord Marc per a la contractació del subministrament i instal•lació 

de mobiliari d’oficina (exp. CSS 2017 1 lot 2) de la Generalitat de 

Catalunya 

Contracte adjudicat a COMERCIAL DE INDUSTRIAS REUNIDAS SA 

Import: 4.281,41 € 

Termini: Del 26/10/2021 al 31/12/2021 

Única oferta presentada en termini.  

 

 

 

 

Barcelona, 4 de novembre de 2021 


