
Data 

adjudicació
Objecte

Preu contracte (sense 

IVA)
Adjudicatari

23/03/2017

Contractació d’un arquitecte per a l’elaboració dels plànols 

d’ordenació dels espais necessaris per a l'organització dels XVIII Jocs 

Mediterranis i actualització dels mateixos

                           9.790,00 € Iván Martín Carreño

11/04/2017

Gestió dels desplaçaments dels membres del Comitè Internacional 

dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017 (CIJM) per a la reunió del seu 

Comitè Executiu que tindrà lloc del 20 al 21 d'abril de 2017

 14.394,42 € (IVA inclòs):

- 13287,42 € pagament a 

companyies aèrees i 

terrestres

- 567 € càrrecs d'emissió 

per a agència de viatges 

VIAJES EL CORTE 

INGLÉS, SA

11/04/2017

Servei d’allotjament i manutenció dels membres del CIJM per a la 

reunió del seu Comitè Executiu que tindrà lloc del 20 al 21 d'abril de 

2017

                         12.578,56 € 
VIAJES EL CORTE 

INGLÉS, SA

11/04/2017
Lloguer de sales de reunió i elements audiovisuals per a la reunió del 

Comitè Executiu del CIJM que tindrà  lloc del 20 al 21 d'abril de 2017
12.974,00 €

VIAJES EL CORTE 

INGLÉS, SA

09/06/2017

Treballs d’adaptació dels vídeos “Tarragona The Book” i “Passion” 

per a utilitzar-los com a material audiovisual promocional dels XVIII 

Jocs Mediterranis Tarragona 2018

                         17.900,00 € INSIDECO 2000, S.L.

26/06/2017
Servei de recollida, transport i muntatge de la carpa promocional 

dels XVIII Jocs Mediterranis

Preus unitaris: 

26,50€/hora i 0,19€/Km 

Serveis de Neteja 

Ecoimperial, SL

27/06/2017

Servei de revisió i posada apunt de les 38 estacions de treball de la 

Fundació Tarragona 2017, així com la creació d’una bases de dades 

(usuaris, ordinador, programari, ...) i suport a les incidències 

informàtiques

Preus unitaris: 

24,25€/hora i un màxim 

de 200 hores que fa un 

total de 4.850€

Empren Solucions 

Integrals per a 

l’empresa, SL

25/07/2017

Servei d'allotjament i manutenció pels assistents a la reunió de Caps 

de Missió dels XVIII Jocs Mediterranis i reunions tècniques relatives 

als mateixos i pels assistents a l'Assemblea General i reunions de 

comissions i òrgans del CIJM, i serveis de sales i elements 

audiovisuals per a part de les referides reunions

29.281,51 €
VIAJES EL CORTE 

INGLÉS, SA

25/07/2017

Serveis d'agència de viatges per a la gestió del desplaçament dels 

assistents a la reunió de caps de missió dels XVIII Jocs Mediterranis i 

reunions tècniques relatives als mateixos i pels assistents a 

l'Assemblea General i reunions de comissions i òrgans del CIJM

18040,86 (IVA inclòs):

- 16.541,36 € pagament a 

companyies aèrees i 

terrestres

- 1.499,5 € càrrecs 

d'emissió per a agència de 

viatges

VIAJES EL CORTE 

INGLÉS, SA

27/07/2017
Serveis de manteniment, actualització i evolució de l’eina tecnològica 

de gestió de l’equip de voluntaris de Tarragona 2018

 500€/mes que per 12 

mesos fa un total de 

6.000€  

STUDIOGENESIS

28/08/2017
Servei de transport local dels assistents a les reunions de caps de 

missió dels XVIII Jocs Mediterranis i a l’Assemblea General del CIJM
15.503 € Autocares NIKA, SL

07/09/2017

Lloguer dels espais necessaris per a la celebració de les reunions de 

caps de missió dels XVIII Jocs Mediterranis així com de l'Assemblea 

General del CIJM

                           3.500,00 € EMDET, S.A

19/09/2017

Traducció simultània en quatre llengües, castellà, anglès, francès i 

àrab per a l’Assemblea General del CIJM  i pel Seminari de Caps de 

Missió

                         17.370,00 € 
Origina Translation 

Services

28/09/2017
Treballs per a la realització del projecte tècnic d’adequació de les 

seus de competició dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2018
                         30.320,00 € NÜSSLI ESPAÑA, SA

04/10/2017

Subministrament i posterior retirada de 900 m2 de moqueta firal  

amb protector de plàstic per a la celebració de l'Assemblea General 

del CIJM

3.150,00 € 2003, SA

27/09/2017
Servei de material audiovisual, cabines de traducció i altres, pel 

Seminari de Caps de Missió i Assemblea General del CIJM
                         26.408,06 € 

CREATIVE RENT, 

S.L.U.

26/09/2017
Servei de càtering de l’Assembla General del CIJM i coffee break de 

les reunions de Caps de Missió i de l’Assemblea General del CIJM
                           7.240,00 € AG Planning

16/11/2017 Serveis de disseny gràfic per a la Fundació Tarragona 2017

Preus unitaris: 

25 €/hora de 0 a 10 

hores/mes

20 €/hora de 10 a 20 

hores/mes

15 €/hora a partir de 20 

hores/mes

Francesc Farré Huget

12/12/2017

Treballs per a la creació, disseny i producció de campanya 

comunicativa sobre el tancament de la borsa de voluntariat dels XVIII 

Jocs Mediterranis

                           5.000,00 € MARKETING LAND

13/12/2017
Compra de 4.000 agendes de l’any 2018 amb presència de la mascota 

dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2018 (Tarracus)
                         10.850,00 € PROMICSA

19/12/2017 Treballs de neteja de les oficines de la Fundació Tarragona 2017 5.560,51 € SERVIMPERIAL, SLU

29/12/2017
Compra de 5 ordinadors portàtils, 5 ordinadors de sobretaula i 1 

ordinador de sobretaula IMAC
7.481 € PCBOX TARRAGONA

EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ CONTRACTES MENORS (ANY 2017)

Els contractes menors de la Fundació Tarragona 2017 són aquells que no superen l'import sense IVA de 50.000 €




