
Data 

adjudicació
Referència Objecte

Pressupost 

licitació

(IVA exclòs)

Import

adjudicatari

(IVA exclòs)

Regulació Procediment Adjudicatari DNI/NIF

13/11/2019 2017PATSA154CAL03P001

Pròrroga contracte relatiu als serveis d'espectacles de 

mascotes, personatges, cloenda i animació del Parc 

d'Atraccions del Tibidabo, SAU. Lot C Maquillatge i perruqueria

61.600,00 € 61.600,00 €
Contractació 

harmonitzada
Obert

ASSOCIACIÓ 

CULTURAL VIU EL 

TEATRE

G64167877

20/11/2019 2017PATSA168CAL01P002

Pròrroga contracte relatiu al servei d'assistència mèdica i 

primers auxilis als visitants del Parc d'Atraccions del Tibidabo i 

al personal de PATSA

62.341,96 € 62.341,96 €
Contractació no 

harmonitzada
Obert Geseme 1996 SL B-61193124

20/11/2019 2016PATSA142SL01M003

Contracte relatiu a la Redacció del projecte mecànic, adaptació 

a la màquina existent i al sofware i al hardware, redacció del 

projecte de dissent de la imatge i estètcia, fabricació, 

subministrament i transport dels nous vehicles i del manterial 

electromecànic, la retirada dels antics vehicles, l'instal.lació i 

posada en sevei de nous vehicles i per a l'assessorament 

tècnic durant les fases de redacció de projecte i execució 

d'obra de la nova plataforma del funicular de Patsa

387.320,00 € 387.320,00 €
Contractació 

harmonitzada
Obert

TELEFÉRICOS Y 

NIEVE, S.L.
B62742192

20/11/2019 2019AJCC125CAL02
Contracte relatiu al servei de lloguer, instal·lació i manteniment 

de lavabos químics per BSM, PATSA i CBSA.
2.000,00 € 2.000,00 €

Contractació 

harmonitzada
Obert Vallas & Toilettes B12528543

27/11/2019 2017PATSA206CAL01P001
Pròrroga contracte relatiu al servei d'espectacles i exposició de 

titelles al Parc d'Atraccions del Tibidabo
276.500,00 € 276.500,00 €

Contractació 

harmonitzada

Negociat sense 

publicitat

Marionetas Herta 

Frankel, SC
J61190252

27/11/2019 2016PATSA139CAL01P002

Pròrroga del contracte relatiu al servei de venda de fotografies, 

instal.lació i posta en marxa i Manteniment dels sistemes 

fotogràfics digitals i subministraments connexes dels materials 

necessaris per a la venda al recinte del Parc d'Atraccions del 

Tibidabo

70.000,00 € 70.000,00 €
Contractació no 

harmonitzada
Obert

Pegaso Control 

System s. r. l.
02516100233

27/11/2019 2017PATSA144SL01P002

Pròrroga contracte relatiu al subministrament d'aliments, 

matèries primes i productes d'un sol ús i el seu transport per 

atendre els serveis de restauració del Parc d'Atraccions del 

Tibidabo SA Lot A Subministrament d'aliments i matèries 

primes 

730.000,00 € 730.000,00 €
Contractació 

harmonitzada
Obert Central Bar, SA A08375735
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