Data
Import
25/09/2017 16.600,00 €
13/06/2018
5.516,00 €
13/06/2018
6.250,00 €
28/06/2018
395,87 €
30/07/2018
412,40 €
14/09/2018
200,00 €
03/10/2018
1.965,60 €
04/10/2018
1.890,00 €
04/10/2018
3.528,90 €
04/10/2018
500,00 €
04/10/2018
500,00 €
08/10/2018
550,00 €
08/10/2018
780,00 €
10/10/2018
5.150,00 €
27/09/2019
1.640,00 €
14/09/2018
200,00 €
18/09/2019
500,00 €
08/02/2019
3.120,00 €
22/03/2019
3.000,00 €
03/05/2019
3.120,00 €
24/07/2019
3.715,00 €
08/02/2019
1.120,00 €
02/10/2019
1.555,00 €
03/10/2019
383,87 €
02/10/2019
435,92 €
07/03/2019
2.408,75 €
10/02/2019
409,48 €
28/02/2019
3.600,00 €
11/02/2019
3.461,05 €
18/09/2019
150,00 €
02/19/2019
2.370,00 €
02/10/2020
150,00 €
30/09/2020
1.496,00 €
31/08/2020
741,32 €
29/09/2020
597,50 €
30/09/2020
434,00 €
01/10/2020
2.712,34 €
05/10/2020
4.267,29 €
08/09/2020 11.750,00 €
30/09/2020
940,00 €
30/09/2020
1.410,00 €

%
21
21
21
21
21
0
0
0
21
21
21
0
0
21
21
0
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
4
21
4
21
21
21
21
21
21
21
21

Adjudicatari
Twisters Tourism& Creativity,SL
Twisters Tourism& Creativity,SL
Twisters Tourism& Creativity,SL
Carmipere S.L. (After technology)
Carmipere S.L. (After technology)
Treserisk formació, slu
Hidria Ciencia, ambiente y desarrollo
Tretze Cultura, SL
Hidria Ciencia, ambiente y desarrollo
Lluis Pareras i Mont (Lupagrafics)
Lluis Pareras i Mont (Lupagrafics)
Jaume Badias Mata
Jaume Badias Mata
Jaume Badias Mata
Lluis Martí Pages (Reclampubli)
Treserisk formació, slu
Lluis Pareras i Mont (Lupagrafics)
Oriol Alsina Español
Oriol Alsina Español
Oriol Alsina Español
Oriol Alsina Español
Gérard Le Barz (impacteRètols)
Lluis Pareras i Mont (Lupagrafics)
Gérard Le Barz (impacteRètols)
tradumots -translation company since 2009
Lampisteria Albó Valls
electricitat industrial Josep Mateu,SL
plei audiovisuals
dos_punt_zero (Josep MªCosta)
Lluis Pareras i Mont (Lupagrafics)
Impremta aubert
Lluis Pareras i Mont (Lupagrafics)
Impremta aubert
Carmipere S.L. (After technology)
Gérard Le Barz (impacteRètols)
Carles Brull Casadevall
electricitat industrial Josep Mateu,SL
dos_punt_zero (Josep MªCosta)
digital tangible SL (Nubart)
Lluis Pareras i Mont (Lupagrafics)
Jordi Amagat Sau

Objecte de contracte
Tipus contracte
Estudi per la difusió i comunicació del Peix de Palamós
Serveis
Muntatge i Fira
Serveis
organització
Serveis
Adquisició d'una tablet
Serveis
ordinador portatil Acer lenovo V110-15isk
Serveis
formació per a pescadors sobre gastronomia marinera, sessió de 3h manipulació d'aliments
Serveis
3 sessions formatives del projecte "Masterpeix.Formació per a pescadors sobre gastronomina
Serveis marinera"
27 Sessions educatives dins del marc del projecte
Serveis
20 sessions del projecte "Divulgació del peix fresc desembarcat al port Palamós
Serveis
Disseny i maquetació.Divulgació del peix fresc desembarcat al port de Palamós per a una
Serveis
pesca i un consum responsable
Disseny i maquetació de material divulgatiu"Guia de bones pràctiques format 297 x 420
Serveis
mm"
Feines d'assessorament en la definició, localització i tasques preparatòries per la diagnosi
Serveis
del patrimoni marítim i pesquer immoble
redacció dels informes parcials i informe final de diagnosi del patrimoni marítim i pesquer
Serveis
immoble de la C.B.
treball de camp s/el territori per a l'obtenció d'informació s/l'estat del patrimoni marítim
Serveis
i pesquer immoble de la C.B.
Equipament textil per la formació ocupacional per pescadors en el sector de la gastronomia
Serveis
formació per a pescadors sobre gastronomia marinera, sessió de 3h manipulació d'aliments
Serveis
Formació ocupacional per a pescadors en el sector de la gastronomia
Serveis
Assessorament estratègic per al desenvolupament sostenible del sector pesquer des d'una
Serveis
perspectiva patrimonial (Fase1)
Assessorament estratègic per al desenvolupament sostenible del sector pesquer des d'una
Serveis
perspectiva patrimonial (Fase2)
Assessorament estratègic per al desenvolupament sostenible del sector pesquer des d'una
Serveis
perspectiva patrimonial (Fase3)
Assessorament estratègic per al desenvolupament sostenible del sector pesquer des d'una
Serveis
perspectiva patrimonial (Fase4)
Retirada gràfiques i neteja de retolació sobre vidres (58,95m2)
Serveis
Instal.lació d'equipaments audiovisuals II. Actualitz etiquetes i cartells
Serveis
etiquetes impressió digital ECO pel Museu de la Pesca
Serveis
traducció especialitzada en castellà
Serveis
subministre,col.locació i muntatge luminaries fluorescents led, cablejat, fixacions
Serveis
extractor bany decor-300-cz 35w 2200rpm
Serveis
4 audiovisuals de curta durada, realització audiovisuals entrega dels 4 màsters full hd optimitzats
Serveis
impressió s/vinil transparent fondejat translúcid i col.locació al Museu. Coordinació i control
Serveisde la producció i el muntatge
ordinacions de la Pesquera de Roses -disseny de les cobertes del llibre.
Serveis
llibre "ordinacions Roses" portada, cartolina, interior impres paper estucat enquadernació
Serveis
disseny de les cobertes del llibre dels manunscrits de Francesc Villanueva
Serveis
llibre "manuscrits Francesc Villanueva" portada, cartolina, interior impres paper estucat
Serveis
enquadernació
equip all-n-on HP (23,8")ordinador tàctil
Serveis
actualització gràfica. Retirada i neteja de retolació sobre vidres (26,45m2)
Serveis
treball de desmuntar 8 vidres i tornar-los a muntar
Serveis
transformar 10focos,transformar 19 caixes de 3 fluorescents,transformar a led 5 pantalles
Serveis
dobles
impressió s/vinil transparent fondejat translúcid i col.locació al Museu. Coordinació i control
Serveisde la producció i el muntatge
10000 targetes biodegradables, 500 auriculars tous i grabació i elaboració de videos enServeis
llenguatge de signes
les titulacions de pesca (disseny de la lamina amb recursos infogràfics per descriure deServeis
forma visual i maleta pedagògica
audivisuals sobre els estudis de l'ofici de la pesca
Serveis

