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RESOLUCIÓ  -   

ACORD

1/2018 20170535
Resolució declarant classificades les ofertes del contracte dels serveis d'auxiliars de control als aparcaments de 

rotació horària de Collblanc i Vidrieries gestionats per aquesta Societat Municipal.
23/01/2018

2/2018 20170481 Resolució declarant classificades les ofertes del contracte del servei de neteja de la societat La Farga, GEM, S.A. 23/01/2018

3/2018 20170535
Resolució adjudicació definitiva del contracte dels serveis d'auxiliars de control als aparcaments de rotació 

horària de Collblanc i Vidrieries gestionats per aquesta Societat Municipal.
02/02/2018

4/2018 20170560
Resolució declarant classificades les ofertes del contracte del servei de suport tècnic informàtic i electrònic per a 

La Farga,GEM,S.A.
02/02/2018

5/2018 2015.12230002

Resolució de pròrroga del contracte del sevei de manteniment preventiu i correctiu dels equips informàtics i 

mecànics que permeten l'entrada i sortida dels vehicles i el pagament d'abonats i usuaris als aparcaments de 

Collblanc i Vidrieries

08/02/2018

6/2018 20170560
Resolució adjudicació definitiva del contracte del servei de suport tècnic informàtic i electrònic per a La 

Farga,GEM,S.A.
06/03/2018

7/2018 20170481 Resolució adjudicació definitiva del contracte del servei de neteja de la societat La Farga, GEM, S.A. 21/03/2018

8/2018 20180033
Resolució declarant classificades les ofertes del contracte dels serveis integrals de redacció i fotografia de la 

secció Districtes L'H per a La Farga, GEM,S.A. 04/04/2018

9/2018 20170124
Resolució de pròrroga del contracte del sevei d'edició, impressió, manipulació i lliurament de la publicació 

municipal Diari de L'Hospitalet.
11/04/2018

10/2018 20170125 Resolució de pròrroga del contracte del distribució de la publicació municipal Diari de L'Hospitalet.
19/04/2018

11/2018 20180033

Resolució adjudicació definitiva del contracte dels serveis integrals de redacció i fotografia de la secció Districtes 

L'H per a La Farga, GEM,S.A. 20/04/2018

12/2018 2010.01010038 Resolució devolució fiança GDS CORREDURÍA DE SEGUROS S.L. Contracte corredoria assegurances 2010 14/05/2018

13/2018 20160076

Resolució de pròrroga del contracte de prestació del servei d'assegurances de La Farga, GEM,S.A. (Lot 1-Danys 

materials) 14/05/2018
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14/2018 20160076

Resolució de pròrroga del contracte de prestació del servei d'assegurances de La Farga, GEM,S.A. (Lot 3-Vehicles 

a motor) 14/05/2018

15/2018 20160156

Resolució devolució fiança ALIANZAS Y SUBCONTRATAS S.A. Contracte serveis d'auxiliars control aparcaments 

Collblanc i Vidrieries 23/05/2018

16/2018 20170170

Resolució de pròrroga del contracte de  servei de realització audiovisual en directe mitjançant streaming dels 

plens municipals. 24/05/2018

17/2018 20180052
Resolució d'autorització de pagament de dietes per dinar al personal de la mesa d'eleccions sindicals.

31/05/2018

18/2018 2016.0225001

Resolució de pròrroga del constracte de serveis dels auxiliars de serveis, controladors, taquillers i serveis 

complementaris del Centre d'activitats que gestiona aquesta societat municipal. 06/06/2018

19/2018 Resolució d'autorització de la compatibilitat de M.S.B. 07/06/2018

20/2018

Resolució Atorgant al treballador J.R.B.G. l'ajut per fills amb discapacitat previst a l'article 36 apartat a) del 

Conveni Col.lectiu d'empresa. 11/06/2018

21/2018 20180152

Resolució declarant deserta l'adjudicació del contracte del servei d'immobilitzat per mitjans mecànics, la seva 

retirada de la via pública i el seu trasllat posterior al Dipòsit Municipal, de vehicles pesats i sense rodes que 

gestiona La Farga, GEM,S.A. 15/06/2018

22/2018 20180149

Resolució adjudicació contracte del servei de manteniment integral preventiu i correctiu dels gats hidràulics

destinats al servei de la grua municipal de L'Hospitalet de Llobregat que gestiona La Farga, GEM,S.A.
20/06/2018

23/2018 20180156

Resolució adjudicació contracte del servei de manteniment preventiu i correctiu del sistema d'aire condicionat 

del Dipòsit Municipal, de l'aparcament de Collblanc i de l'oficina del carrer Mas 133 20/06/2018

24/2018 20180165

Resolució adjudicació contracte del servei de manteniment preventiu i correctiu de les portes automàtiques

del Dipòsit Municipal i del solar del carrer Mas, 143 (estacionaments regulats) que gestiona La Farga,

GEM,S.A. 22/06/2018

25/2018 20180150

Resolució adjudicació contracte del Servei de manteniment preventiu i correctiu de les pales d’arrossegament,

engreixos de les pales, neteja dels vehicles i d’altres petites reparacions dels vehicles destinats al servei de

grua municipal de l’Hospitalet de Llobregat que gestiona La Farga GEM, SA 27/06/2018

26/2018

Resolució reconeixent el dret a la treballadora M.J.L.G. a acollir-se a una excedència voluntària prevista a l'article 

31 apartat 2) del Conveni Col.lectiu d'empresa. 04/07/2018

27/2018 20180189

Resolució adjudicació contracte del servei de manteniment preventiu i correctiu dels vehicles propiestat La Farga, 

GEM,S.A. 13/07/2018



28/2018 20180212

Resolució adjudicació contracte del subministrament de la senyalització vertical i horitzontal de les àrees 

integrals regulades d'estacionament (verda, blava i groga) 17/07/2018

29/2018 20160076

Resolució de pròrroga del contracte de prestació del servei d'assegurances de La Farga, GEM,S.A. (Lot 2-

Responsabilitat civil) 16/07/2018

30/2018 20170241

Resolució de pròrroga del contracte del servei de fotografia periodística i creativa per als Mitjans de Cuminicació 

de l'Hospitalet. 23/07/2018

31/2018 20180210

Resolució adjudicació contracte del servei d'immobilització per mitjans mecànics, la seva retirada de la via pública 

i el seu trasllat posterior al Dipòsit Municipal, de vehicles pesats i sense rodes que gestiona La Farga, GEM,S.A.
25/07/2018

32/2018 20180216

Resolució adjudicació contracte del servei relatiu a l’assessorament i suport legal en matèria jurídica laboral a la 

Societat Municipal La Farga Gestio d’Equipaments Municipals, S.A. 05/09/2018

33/2018 20180257

Resolució declarant deserta la licitació del contracte del servei de seguretat (sense arma) per els esdeveniments

que es celebren als diferents espais del centre d'activitats de La Farga, GEM,S.A 18/09/2018

34/2018 20180206

Resolució adjudicació contracte del servei de perruqueria i maquillatge per a la programació de la Televisió 

Municipal de l'Hospitalet. 26/09/2018

35/2018 20180215

Resolució adjudicació contracte del servei de maquetació i disseny periodistics i tancament per a la publicació 

municipal Diari de L'Hospitalet. 05/10/2018

36/2018 20180313

Resolució adjudicació contracte de subministrament per la renovació de 13 llicències d'ús del programari ADOBE 

CREATIVE CLOUD pels Mitjans de Comunicació Municipals que gestiona La Farga, GEM,S.A. 17/10/2018

37/2018 20180332

Resolució declarant classificades ofertes servei de muntatge i desmuntatge d'estands, subministrament i 

col.locació d'equipaments interior per als esdeveniments que es celebren als diferents espais del Centre 

d'activitats. 24/10/2018

38/2018 20180326

Resolució adjudicació contracte del servei de manteniment de les instal.lacions d'alta tensió, i del centre de 

transformació de La Farga, GEM,S.A. ubicat a l'edifici del c/Barcelona, 2 de l'Hospitalet de Llobregat. 26/10/2018

39/2018 20180317

Resolució adjudicació contracte del servei de muntatge, retirada i transport de mobiliari addicional, en règim de 

lloguer, per a les activitats que es celebren als diferents esdeveniments del Centre d'Activitats. 29/10/2018

40/2018 20180332

Resolució adjudicació contracte del servei de muntatge i desmuntatge d'estands, subministrament i col.locació 

d'equipaments interior per als esdeveniments que es celebren als diferents espais del Centre d'activitats.
06/11/2018

41/2018 20160180

Resolució de pròrroga del contracte de prestació dels serveis de prevenció aliè de riscos laborals per a La Farga, 

GEM,S.A. 07/11/2018



42/2018 20160184

Resolució de pròrroga del contracte de prestació dels serveis de vigilància de la salut i reconeixement mèdic per a 

La Farga, GEM,S.A. 07/11/2018

43/2018 20170535

Resolució de pròrroga del contracte de prestació del servei d'auxiliar de control als aparcaments de Collblanc i 

Vidrieries gestionats per La Farga, GEM,S.A. 13/11/2018

44/2018 20180350
Resolució adjudicació del contracte del servei de Compliance Officer per a La Farga, GEM,S.A.

15/11/2018

45/2018 2015.12230002

Resolució de pròrroga del contracte de prestació del servei de manteniment preventiu i correctiu dels equips 

informàtics i mecànics que permeten l'entrada i sortida dels vehicles i el pagament d'abonats i usuaris als 

aparcaments de Collblanc i Vidrieries 20/11/2018

46/2018 20180314

Resolució adjudicació del contracte dels serveis d'auxiliars de control per al Dipòsit Municipal de vehicles

gestionat per la societat municipal La Farga,GEM,S.A. 29/11/2018

47/2018

Resolució de Gerència en relació a la liquidació encàrrec a La Farga, GEM,S.A. de les Festes de Primavera 2018.
21/12/2018


