
Data 

adjudicació
Objecte

Import adjudicació (sense 

IVA)
Adjudicatari

20/01/2016
Treballs de producció del vídeo de presentació de l’Àrea de Voluntaris 

de Tarragona 2017
                                800,00 € 

MEDIAFRAME 

PRODUCCIONES, SL

20/01/2016
Treballs d’impressió dels Manuals de Formació Complementària del 

Projecte de Voluntaris de Tarragona 2017
                             1.062,60 € FUNDACIÓ TOPROMI

29/01/2016
Adjudicació de treballs d'ampliació: traducció dels documents 

annexes del Pla Operatiu de la Fundació Tarragona 2017
                           10.256,03 € 

ORIGINA 

TRANSLATION 

SERVICES

02/02/2016

Treballs de de condicionament de la part dreta de la primera planta 

de les oficines de la Fundació Tarragona 2017 per a dotar-la de 

despatxos, sales polivalents i àrea de treball

                           14.474,00 € 
COMERCIAL CONTEL, 

SA

09/02/2016

Subministrament de mobiliari de la part dreta de la primera planta de 

les oficines de la Fundació Tarragona 2017 pels despatxos, les sales 

polivalents i l’àrea de treball

                           21.117,60 € 
COMERCIAL CONTEL, 

SA

10/02/2016
Treballs de creació d’un Perfil del Contractant per la Fundació 

Tarragona 2017
                             4.290,00 € SEMIC

11/02/2016
Subministrament d’equipament informàtic per a la Fundació 

Tarragona 2017
                             9.378,95 € TELEFÓNICA, SA

29/02/2016

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 30 de març a l'1 d'abril de 2016

 22.016,10€ (inclòs IVA i 

costos de gestió) 

VIAJES EL CORTE 

INGLÉS, SA

07/03/2016

Lloguer de sales de reunió i elements audiovisuals per a la reunió del 

Comitè Executiu del CIJM que tindrà lloc del 30 de març a l'1 d'abril de 

2016

8.500 €
VIAJES EL CORTE 

INGLÉS, SA

08/03/2016

Traducció dels manuals tècnics dels diferents esports i disciplines dels 

Jocs, així com dels manuals, documents i guies específiques relatives 

a l'organització dels XVIII Jocs Mediterranis

40€/hora pels manuals 

tècnics i 0,10 € per paraula 

en la resta de documents, 

amb  un pressupost 

màxim de 49.500€

Valérie Enault

15/03/2016

Servei de traducció simultània en quatre llengües (castellà, angles, 

francès i àrab)  per a la reunió del Comitè Executiu del CIJM que 

tindrà lloc del 30 de març a l'1 d'abril de 2016

                             5.840,00 € 

ORIGINA 

TRANSLATION 

SERVICES

20/04/2016
Treballs de creació del portal de transparència de la Fundació 

Tarragona 2017
                             3.546,00 € SEMIC

27/04/2016
Treballs de producció i subministrament de 3 disfresses de la mascota 

oficial dels XVIII Jocs Mediterranis  
                             6.300,00 € 

ESCOLA DE BALL NOU 

RITME, SL

28/04/2016
Servei d’allotjament i dietes dels membres del CIJM per a la reunió 

del Comitè Executiu que tindrà lloc del 30 de març a l'1 d'abril de 2016
 19.250€ (IVA INCLÒS) 

VIAJES EL CORTE 

INGLÉS, SA

03/05/2016

Treballs de redacció d’un manual de transports dels XVIII Jocs 

Mediterranis Tarragona i d’un estudi de mobilitat de l’entorn del 

Camp de futbol del Gimnàstic

                           15.000,00 € CINESI

11/05/2016

Treballs de preparació i execució de l’acte de presentació de la 

Mascota dels XVIII Jocs Mediterranis al Teatre Tarragona el 19 maig 

de 2016

                           17.800,00 € 
MARLIA 

PRODUCTIONS, SL

21/06/2016
Treballs d’implementació d'una intranet de la Fundació Tarragona 

2017 
                             2.520,00 € STUDIOGENESIS

22/06/2016 Assegurança multirisc de les oficines de la Fundació Tarragona 2017 564,39 €
SEGURCAIXA 

ADESLAS, SA

22/06/2016
Assegurança de responsabilitat civil de l'estand informatiu de la 

Rambla Nova
                                700,77 € 

SEGURCAIXA 

ADESLAS, SA

15/07/2016
Contractació de l'esdeveniment "Déjate Llevar Cadena Dial 2016" 

(gira d'estiu a la ciutat de Tarragona)
                           10.000,00 € 

SOCIEDAD ESPAÑOLA 

DE RADIOFUSIÓN, SL

27/07/2016
Treballs de coordinació de seguretat i salut de les obres de 

remodelació integral de l’estadi  d’atletisme de Camp Clar
                             5.400,00 € ARAGÓ&PORTA, SLP

29/07/2016
Treballs de conceptualització i creació de campanya publicitària de 

"street marketing" dels XVIII Jocs Mediterranis
18.000 €

PIERRE COMUNICA, 

S.L.

29/07/2016

Treballs d’assessorament jurídics-fiscals especialitzats en la Llei 

49/2002, de 23 de desembre, de Règim fiscal de les entitats sense 

ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge

                           10.000,00 € 
Juan Ramón 

Beorlegui Ibars

29/08/2016
Treballs de manteniment, actualització i evolució de l'eina tecnològica 

de gestió de l'equip de voluntaris
5.500 € STUDIOGENESIS

29/08/2016
Treballs de formació de l’equip de voluntaris 2017 en el coneixement 

de la ciutat de Tarragona i el seu Patrimoni
                                484,00 € ARGOS Tarragona

14/09/2016

Treballs de coordinació de seguretat i salut de les obres de 

remodelació de la zona de vestidors de la piscina del complex 

esportiu de Camp Clar

                             3.332,00 € ARAGÓ&PORTA, SLP

18/10/2016
Treballs de redacció del projecte de remodelació del camp de TIR 

Jordi Tarragó i posterior direcció de les obres
                             6.566,31 € Cristina Sáez de Juan

20/10/2016

Muntatge, lloguer i desmuntatge de les estructures necessàries per a 

la celebració del Trofeu Ciutat de Tarragona 2017 de Gimnàstica 

Rítmica

                           11.260,00 € Nüssli Iberia, SA 

26/10/2016
Lloguer de la instal·lació de la Tarraco Arena Plaça per a acollir el 

Trofeu Ciutat de Tarragona 2017 de Gimnàstica Rítmica
                             9.067,42 € 

Agència Publicitat 

Internacional 

Catalana, SL

26/10/2016
Treballs de redacció del projecte de rehabilitació del velòdrom de 

Camp Clar
                           17.600,00 € Carles Penalba Sedó

02/11/2016

Treballs de coordinació de seguretat i salut de les obres de la Fase I 

del projecte de reforma de l’estadi de futbol del Gimnàstic de 

Tarragona

                             1.900,00 € Ivan Muñoz Cavero

22/11/2016 Publicació de quatre articles al "Diari de Tarragona"                            18.000,00 € PROMICSA

14/12/2016

Treballs de fabricació, pintura, transport muntatge i col·locació de 

figures a l'espai públic en el marc de campanya de "street marketing" 

dels XVIII Jocs Mediterranis

18.000 €
PIERRE COMUNICA, 

S.L. 

EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ CONTRACTES MENORS (ANY 2016)

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




