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Sistema Dinàmic per a la contractació d'Assistència a 

projectes: Direcció d'Obra i Seguretat.
S20193292 Principat 

d'Astúries

Hulleras del Norte 

S.A. (OVIEDO)

01/04/2023 120000.00

Instal·lacions i redacció del projecte d'execució del nou 

IES Camp de Túria a LLÍRIA
S20205611 País 

Valencià

Ayuntamiento de 

Llíria

09/04/2020 8473520.03

Concurs de projectes amb intervenció de jurat per a la 

redacció del projecte de construcció d'un edifici destinat a 

la facultat de ciències de la salut de la Universitat Pública 

de Navarra. 

S20205150 Navarra Departamento de 

Universidad, 

Innovación y 

Transformación 

Digital

07/04/2020 33057.85

Contractació de Projecte d'execució, Estudi de seguretat i 

salut, i Direcció facultativa de pavelló polivalent esportiu 

de Buñuel.

S20205670 Navarra Ayuntamiento de 

Buñuel

07/04/2020 59000.00

Concurs per a la selecció de projectes bàsics que han de 

regir les concessions administratives per a la utilització 

privativa de parcel·les de domini públic amb destinació a 

construcció d'apartaments. ( Lots 4) 

S20194716 Navarra Ayuntamiento de 

Pamplona (Navarra)

01/04/2020 377766.40

Acord marc de Serveis d'Arquitectura i Enginyeria relatius 

a les obres d'edificació de la Universitat de Sevilla. (Lots 

5) 

S20205555 Andalusia Rectorado de la 

Universidad de 

Sevilla

31/03/2020

Concurs de projectes amb intervenció de Jurat per a la 

selecció de la proposta per a redacció del projecte bàsic, 

projecte d'execució i direcció facultativa per a la 

construcció de les futures oficines d'atenció al Cliente de 

AloKabide. 

S20205732 País Basc ALOKABIDE - 

Sociedad de Alquiler 

S.A.

08/06/2020 140000.00

Concurs de projectes amb intervenció de Jurado per a la 

construcció de cinc edificis d'habitatges de protecció 

pública a Palma i Marratxí. ( Lots 3) 

S20205733 Illes Balears Institut Balear de 

l'Habitatge

29/06/2020 1301324.45
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Redacció de Projecte i Direcció Facultativa (direcció 

d'obres, direcció de l'execució de les obres i la direcció 

tècnica de les instal·lacions de les obres) de les obres de 

rehabilitació de les 96 habitatges  situats en García 

Escámez, Santa Cruz de Tenerife. 

S20205646 Illes 

Canàries

Consejería 

Delegada de 

Viviendas, 

Proyectos y Obras 

Municipales de 

Santa Cruz de 

Tenerife, S.A.

13/04/2020 90336.55

 Assistència Tècnica a la direcció d'obra corresponent al 

projecte : Madrid Projecte d'execució de reforma 

d'instal·lació de lampisteria en Torre del HCD Gómez Ulla.

S20205612 Madrid Jefatura de la 

Sección Económico 

Financiera de la 

Dirección General 

de Infraestructura

03/04/2020 220000.01

 Servei d'arquitectura i enginyeria per equip facultatiu per 

a la direcció de les obres de reforma i millora del Centre 

de Salut de Montcada (València).

S20205625 Subsecretaría de la 

Consellería de 

Sanidad y Salud 

Pública

31/03/2020 30405.33

Acord marc de serveis per a la selecció d'empresa i 

subsegüent contractació dels treballs de consultoria i 

assistència tècnica complementaris de l'execució de les 

obres o relacionats amb l'estat dels edificis i el seu entorn 

que es realitzin per la Universitat Complutense de Madrid 

(9 lots).

S20205508 Madrid Rectorado de la 

Universidad 

Complutense de 

Madrid

30/03/2020 1512000.00

ESPANYA

OBRA NOVA

REFORMA, AMPLIACIÓ, MILLORA



 Redacció de Projecte Bàsic i d'Execució i Direcció 

Facultativa de les obres de consolidació de l'edificació 

destinada a cel·les del convent de Santa Catalina de 

Siena.

S20205506 Castella i 

Lleó

Ayuntamiento de 

Valladolid

30/03/2020 48849.00

Serveis de redacció del projecte bàsic i d'execució de 

reforma, reparació, ampliació de les instal·lacions 

esportives de les piscines descobertes municipals; 

direcció facultativa de les obres i coordinació de seguretat 

i salut en fase d'execució. 

S20205582 Principat 

d'Astúries

Ayuntamiento de 

Oviedo

29/03/2020 119910.00

Redacció del projecte d'obres de "Construcció de tanatori 

municipal en Sayalonga". 

S20205713 Andalusia Ayuntamiento de 

Sayalonga 

(MÀLAGA)

21/04/2020 5400.00
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Servei d'Assistència Tècnica i Servei Complementaris: 

direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de 

l'obra núm. 356 inclosa al POST 2019. 

S20205654 Castella - la 

Manxa

Ayuntamiento de 

Sotorribas

01/04/2020 4072.03

Redacció el projecte d'obres de "Pavimentació i 

infraestructures en Carrer Morals"

S20205714 Andalusia Ayuntamiento de 

Sayalonga 

(MÀLAGA)

21/04/2020 6000.00

Redacció del projecte de "Formigonada en el Camí del 

Riu de Corumbela". 

S20205715 Andalusia Ayuntamiento de 

Sayalonga 

(MÀLAGA)

23/04/2020 1400.00
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Concurs per a la presentació d'alternatives tècniques per 

al desenvolupament del programa d'actuació integrada de 

la unitat d'execució avinguda juan carlos-4. 

S20205489 País 

Valencià

Ayuntamiento de 

Jávea (ALACANT)

18/05/2020 122067.00

Redacció del Pla Director del Castell de Bunyol. 
S20205671 País 

Valencià

Ayuntamiento de 

Buñol

08/04/2020 17000.00

Contracte de serveis per a revisió de pla general 

d'ordenació urbana de Campezo. 
S20205626 País Basc Ayuntamiento de 

Campezo

30/03/2020 193114.72

Pla d'accessibilitat del municipi de Lapuebla de Labarca. 

S20205644 País Basc Ayuntamiento de 

Lapuebla de 

Labarca (ÀLABA)

28/03/2020 15000.00

Servei de consultoria i assistència tècnica per a 

l'adequació del Pla Especial OI/2 RENFE del PGOU 

d'Alacant aprovat provisionalment per l'Ajuntament 

d'Alacant. 

S20205637 País 

Valencià

Consejo de 

Administración de 

Alta Velocidad 

Alicante Nodo de 

Transporte S.A

27/03/2020 99044.00

Revisió Normes Urbanístiques Municipals. S20205695 Castella i 

Lleó

Ayuntamiento de 

Benavides

04/05/2020 72000
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Servei de direcció d'execució material de l'obra, el control 

qualitatiu i quantitatiu de la construcció i la coordinació de 

la seguretat i salut de les obres del «Projecte bàsic i 

d'execució de rehabilitació del Bastió del Governador i 

Real Alcàsser de Ciutadella de Menorca. Fase 1»

S20205675 Illes Balears Ajuntament de 

Ciutadella de 

Menorca

03/04/2020 19000.00

URBANITZACIÓ / ESPAIS PÚBLICS

PLANEJAMENT / URBANISME

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA / CONTROL DE QUALITAT
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Contractació de Projecte d'execució, Estudi de seguretat i 

salut, i Direcció facultativa de pavelló polivalent esportiu 

de Buñuel.

S20205670 Navarra Ayuntamiento de 

Buñuel

07/04/2020 59000.00

Servei de direcció d'execució material de l'obra, el control 

qualitatiu i quantitatiu de la construcció i la coordinació de 

la seguretat i salut de les obres del «Projecte bàsic i 

d'execució de rehabilitació del Bastió del Governador i 

Real Alcàsser de Ciutadella de Menorca. Fase 1»

S20205675 Illes Balears Ajuntament de 

Ciutadella de 

Menorca

03/04/2020 19000.00

 Servei d'Assistència Tècnica i Servei Complementaris: 

direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de 

l'obra núm. 356 inclosa al POST 2019. 

S20205654 Castella - la 

Manxa

Ayuntamiento de 

Sotorribas

01/04/2020 4072.03

Serveis de redacció del projecte bàsic i d'execució de 

reforma, reparació, ampliació de les instal·lacions 

esportives de les piscines descobertes municipals; 

direcció facultativa de les obres i coordinació de seguretat 

i salut en fase d'execució. 

S20205582 Principat 

d'Astúries

Ayuntamiento de 

Oviedo

29/03/2020 119910.00
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Prestació de serveis d'assessorament en matèria 

urbanística. 
S20205565 Castella i 

Lleó

Ayuntamiento de 

Huerta de Rey

30/03/2020 13200.00

Serveis d'arquitectura per a d'assessorament tècnic 

urbanístic i arquitectònic, redacció del projecte bàsic i 

d'execució i estudi de seguretat, direcció d'obra i direcció 

d'execució de les obres a realitzar per “MUTUALIA”, 

Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social Núm. 2

S20205561 País Basc Dirección Gerencia 

de Mutualia, Mutua 

Colaboradora con la 

Seguridad Social nº 

02

30/03/2020 350000.00

Contractació dels Serveis d'Assistència-Assessorament 

Urbanístic per a l'Ajuntament de Ultzama 2020-2023. 

S20205609 Navarra Ayuntamiento de 

Ultzama

27/03/2020 60000.00

INFORMES / ESTUDIS / ASSESSORAMENT

COORDINACIÓ SS


