
 
Pla anual de contractació 2022 
Modificat novembre 2022 

                                                 
1 Obres, serveis, subministraments. 
 

2 Obert, simplificat, simplificat sumaríssim. 
3 Ordinària, urgent o d’emergència. 
4 Pressupost base per a la durada del contracte, sense tenir en compte pròrrogues (sense IVA). 
 

5 Data prevista d’inici de la licitació.  
6 Sistema d’identificació i categorització. 

OBJECTE DESCRIPCIÓ TIPUS1 PROCEDIMENT2 TRAMITACIÓ3 DURADA PRESSUPOST ESTIMAT4 DATA5 CPV6 
Redacció del projecte bàsic i executiu, 
estudi de seguretat i salut i la direcció 
d'obres d'arquitecte/a de les obres 
Intervenció i reparació de la coberta 
plana de pedra i la coberta de zinc de 
l’escala d’accés a l’església. 
 

La licitació contempla els treballs 
d’arquitecte per a la redacció del 
projecte bàsic i executiu de l’obra 
mencionada a l’objecte així com la 
posterior direcció d’obra. Aquesta 
obra està contemplada dins del 
projecte FEDER que té aprovat el 
Consorci. 

Serveis Obert  Ordinària 3 mesos 
la 
redacció 
de 
projectes 
i la 
Direcció 
d’obres la 
durada 
de les 
mateixes 
previstes 
en 8 
mesos 

Redacció: 31.149,16 € 
Direcció obres: 
13.836,18€ 
Total: 44.985,34 € 

26/10/2022 71200000 

Direcció d’execució d’obra, redacció i 
seguiment del pla de control de qualitat 
i la coordinació de seguretat i salut en 
fase d'execució d'obra de les obres  
Intervenció i reparació de la coberta 
plana de pedra i la coberta de zinc de 
l’escala d’accés a l’església. 

La licitació contempla els treballs 
d’arquitecte tècnic per realitzar la 
direcció d’execució de l’obra 
mencionada a l’objecte. Aquesta 
obra està contemplada dins del 
projecte FEDER que té aprovat el 
Consorci. 

Serveis Obert Ordinària 8 mesos 16.822,42 € 15/12/2022 71200000 

Serveis de manteniment de jardineria i 
neteja de papereres de la Colònia Güell 

Aquest servei inclou treballs 
ordinaris de manteniment de 
jardineria i neteja de l’interior del 
recinte de l’església, l’espai del 
taller-jardí arquitectònic, els 
parterres i canals de desguàs de 
l’entorn d’aquest recinte, així com 
la pineda que envolta aquest 

Serveis. Reservat a 
centres especials de 
treball d’iniciativa social 

Obert  Ordinària 12 mesos 27.644,15 € 01/12/2022 77311000 



 
 
 

 

recinte i les papereres del nucli 
urbà de la Colònia Güell. Així com 
també treballs complementaris de 
jardineria de tipologia i periodicitat 
variables segons ordres i/o 
encàrrecs específiques del 
Consorci de la Colònia Güell. 

Servei d'inspecció, mesura i seguiment 
de les fissures estructurals existents en 
els sostres de l'interior de la Cripta de la 
Colònia Güell i de l'exterior, de la zona 
d'accés (porxo) 
 

Servei de seguiment de les 
esquerdes i fissures que presenta 
la Cripta, tant al seu interior com a 
l’exterior, zona del porxo, per tal de 
tenir un registre de mesures que 
permeti fer un seguiment de la seva 
evolució i poder actuar en el cas de 
detectar alguna evolució que 
suposi un perill per l’estructura de 
l’edifici. 

Serveis Obert  Ordinària 24 mesos 12.402,50 € 27/09/2022 7163100 


