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1/2020 20190292
Resolució adjudicant el contracte de distribució de la publicació municipal Diari de L'Hospitalet gestionat per la 

societat municipal La Farga, GEM,S.A. a la ciutat de L'Hospitalet.
10/01/2020

2/2020 20170125 Resolució de devolució de la garantia definitiva contracte dels serveis de distribució del Diari de L'Hospitalet 10/01/2020

3/2020 20190360
Resolució declarant desert concurs de subministrament, instal.lació i explotació de màquines expenedores de 

begudes i aliments en diverses dependències de La Farga, GEM,S.A.
17/01/2020

4/2020 20190317
Resolució adjudicant el contracte de servei de prevenció i assistència sanitària per als esdeveniments/activitats 

que es celebrin al Centre d'activitats gestionat per La Farga, GEM,S.A.
20/01/2020

5/2020 20190366
Resolució adjudicant el contracte del subministrament d'un servidor de continuitat d'emissions de la 

programació de Televisió L'Hospitalet gestionada per La Farga, GEM,S.A. 
27/01/2020

6/2020 20190314
Resolució declarant classificades les ofertes presentades a l'acord marc del servei consistent en fotoperiodisme i 

fotografia creativa per als Mitjans de comunicació municipals.
29/01/2020

7/2020 CSU 1/2014
Resolució de devolució de la garantia definitiva contracte per al subministrament, instal·lació i manteniment 

d’equipament tècnic per als Mitjans de Comunicació de l’Hospitalet.
31/01/2020

8/2020 20190367
Resolució adjudicant el contracte del servei d'assessorament recurrent en matèria de drets de propietat 

intel.lectual i de la llei de la societat de serveis de la informació (LSSI) a La Farga,GEM,S.A.
05/02/2020

9/2020 20180033
Resolució de devolució de la garantia definitiva contracte dels serveis integrals de redacció i fotografia de la 

secció Districtes L’H.
06/02/2020

10/2020 20170124
Resolució de devolució de la garantia definitiva contracte dels serveis d’edició i impressió de la publicació 

municipal “L’HOSPITALET. DIARI INFORMATIU DE LA CIUTAT”. 06/02/2020

11/2020 20190314

Resolució d'adjudicació de l'acord marc del servei consistent en fotoperiodisme i fotografia creativa per als 

Mitjans de Comunicació Municipals que gestiona La Farga, GEM,S.A. (1er contracte) 10/02/2020

12/2020

Resolució reconeixent el dret a acollir-se a una excedència voluntària per conciliació de la vida personal, familiar i 

laboral a la treballadora J.P.C. 10/02/2020

13/2020 20190314

Resolució d'adjudicació de l'acord marc del servei consistent en fotoperiodisme i fotografia creativa per als 

Mitjans de Comunicació Municipals que gestiona La Farga, GEM,S.A. (2on contracte) 17/02/2020
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14/2020 20170560 Resolució de pròrroga del contracte del servei de suport tècnic i informàtic i electrònic per a La Farga, GEM, S.A. 18/02/2020

15/2020 20170241

Resolució de devolució de la garantia definitiva contracte dels servei de fotografia periodística i creativa  per als 

Mitjans de Comunicació Municipals. 03/03/2020

16/2020 20190368

Resolució d'adjudicació del contracte del subministrament d'energia elèctrica per als punts de consum de La 

Farga, GEM,S.A. 04/03/2020

17/2020 20190369

Resolució d'adjudicació del contracte del servei de vigilància de la salut i reconeixements mèdics per a la La 

Farga, GEM,S.A. 13/03/2020

18/2020 20190370
Resolució d'adjudicació del contracte del servei de prevenció aliè de riscos laborals de La Farga, GEM,S.A.

13/03/2020

19/2020 20200006
Resolució declarant desert concurs del servei de neteja de la societat municipal de La Farga, GEM,S.A.

25/05/2020

20/2020

Resolució reconeixent el dret a tornar a la jornada completa i deixar sense efecte la reducció de jornada per 

guarda legal de la treballdora M.M.C.
28/05/2020

21/2020 20180189

Resolució de pròrroga del contracte del servei de manteniment preventiu i correctiu dels vehicles propietat de la

societat municipal La Farga, GEM,S.A. 09/06/2020

22/2020 20200119

Resolució d'adjudicació del contracte del servei de manteniment correctiu i preventiu dels equips informàtics i 

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

Collblanc i Vidrieries. 09/06/2020

23/2020 2015.12230003

Resolució de devolució de la garantia definitiva del contracte 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 15/06/2020

24/2020 20200039

Resolució d'adjudicació del contracte dels serveis de manteniment de les instal.lacions dels sistemes de protecció 

contra incendis dels edificis gestionats per La Farga, GEM,S.A.
18/06/2020

25/2020 20190119

Resolució de pròrroga del contracte del serveis d'auxiliars de control als aparcaments de rotació horària de

Collblanc i Vidrieries, gestionats per La Farga, GEM,S.A. 10/07/2020

26/2020 20190136
Resolució de pròrroga del contracte del servei de delegat de protecció de dades (DPD) a La Farga, GEM,S.A. 

13/07/2020

27/2020 20180216

Resolució de pròrroga del contracte del servei relatiu a l'assessorament i suport legal en matèria jurídica laboral a

la societat municipal La Farga. GEM,S.A. 15/07/2020



28/2020 20160184

Resolució de devolució de la garantia definitiva del contracte del servei de vigilància de la salut i reconeixement

mèdic per a La Farga, GEM,S.A. 22/07/2020

29/2020 20160180

Resolució de devolució de la garantia definitiva del contracte del servei de prevenció aliè de riscos laborals per a 

La Farga, GEM,S.A. 22/07/2020

30/2020 20180039

Resolució de pròrroga del contracte dels serveis de manteniment integral preventiu i correctiu de 60

parquimetres instal.lats a la ciutat de L'Hospitalet de Llobregat 23/07/2020

31/2020 20200127 Resolució declarant desert concurs del servei de neteja de la societat municipal de La Farga, GEM,S.A. 27/07/2020

32/2020 20200151

Resolució declarant desert concurs d'arrendament no financer sense opció a compra, a la modalitat de renting, 

d'un turisme híbrid no endollable d'ús corporatiu per a La Farga, GEM,S.A. 08/09/2020

33/2020 20190273

Resolució de pròrroga del contracte del servei d'assessorament fiscal recurrent a la societat municipal La Farga, 

GEM,S.A. 09/09/2020

34/2020 20180317

Resolució de pròrroga del contracte del subministrament, 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. 07/10/2020

35/2020 20180332

Resolució de pròrroga del contracte dels serveis de muntatge, desmuntatge d'estands, subministrament i 

col.locació i equipament interior per als esdeveniments que es celebren als diferents espais del Centre 

d'activitats 08/10/2020

36/2020 20200263

Resolució d'adjudicació del contracte mitjançant arrendament no financer sense opció a compra, a la modalitat 

de renting, d'un turisme híbrid no endollable d´ús corporatiu per a La Farga, GEM,S.A. 16/10/2020

37/2020 20180326

Resolució de pròrroga del 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.
16/10/2020

38/2020 Resolució autoritzant a la treballadora L.A.P.D.T. la compatibilitat per a desenvolupar tasques periodístiques. 20/10/2020

39/2020 20200169

Resolució d'adjudicació del servei de manteniment de les instal.lacions de climatització dels edificis gestionats 

per La Farga, GEM,S.A. (LOT 1-2-3-4) 20/10/2020

40/2020 20200169

Resolució d'adjudicació del servei de manteniment de les instal.lacions de climatització dels edificis gestionats 

per La Farga, GEM,S.A. (LOT 5) 20/10/2020

41/2020 20180426

Resolució de pròrroga del contracte dels serveis professionals de sistemes i comunicacions TIC per a l'edifici

central de la Societat Municipal La Farga, GEM,S.A.
23/10/2020



42/2020 20200233

Resolució de desestiment de l'expedient de contractació de la licitació dels serveis de maquetació i disseny

periodistics i tancament per a la Publicació Municipal Diari de L'Hospitalet.
27/10/2020

43/2020

Resolució autoritzant al treballador A.C.R. la compatibilitat per a desenvolupar feines de docent al Departament 

d'Ensenyament. 28/10/2020

44/2020 20200198

Resolució d'adjudicació del servei de producció i redacció periodistiques de la secció DISTRICTES de la publicació 

municipal del Diari de L'Hospitalet que gestiona la societat municipal La Farga, GEM,S.A. 13/11/2020

45/2020 20200197

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

L'Hospitalet.
17/11/2020

46/2020 20200264

Resolució adjudicació del servei de manteniment i suport a l'explotació de la infraestructura de telefonia fixa de 

La Farga, GEM,S.A.
26/11/2020

47/2020
Resolució autoritzant mantenir la reducció de jornada per cura de fills a la treballadora A.P.A.

30/11/2020

48/2020 20190367

Resolució de pròrroga del contracte del servei d'assessorament recurrent en matèria de drets de propietat

intel.lectual i de la Llei de la societat de serveis de la informació (LSSI) a La Farga, GEM,S.A. 15/12/2020

49/2020 20180396

Resolució de la pròrroga del contracte del subministrament de vestuari del Departament de Mobilitat de La

Farga, GEM,S.A. (Lot 4 i Lot 8) 23/12/2020


