
 
Modificacions de contractes 2018 
Actualitzat el dia 13 de desembre de 2018 

 
1) Obra Actuacions de millora de l’espai públic 2017. Plaça del Pare Oriol   
 
Número d’expedient contractació CONLIA2017000027 

Número d’expedient modificació CONEXE2018000004 

Tipologia de contracte Obra 

Adjudicatari Ingeniería Constructora Manresana, SL 

Objecte de la modificació 
Ampliació i disminució d’amidaments i noves 
partides 

Data d’aprovació de la modificació 27 de febrer de 2018 

Data d’efectes de la modificació 27 de febrer de 2018 

Import de la modificació, IVA no inclòs 8.126,50 €  

Nou import del contracte, IVA no inclòs 62.475,58 € 

 
2) Obra Projecte d’urbanització del tram inicial de la carretera de Santpedor i de la rotonda 
de la Bonavista (tercera modificació)   

 
Número d’expedient contractació CONLIA2017000003 

Número d’expedient modificació CONEXE2018000018 

Tipologia de contracte Obra 

Adjudicatari Grupmas Constructors, SLU 

Objecte de la modificació 
Ampliació i disminució d’amidaments i noves 
partides 

Data d’aprovació de la modificació 17 d’abril de 2018 

Data d’efectes de la modificació 17 d’abril de 2018 

Import de la modificació, IVA no inclòs 55.101,41 €  

Nou import del contracte, IVA no inclòs 1.722.419,35 € 

 
3) Obra Projecte d’urbanització del tram inicial de la carretera de Santpedor i de la rotonda 
de la Bonavista (quarta modificació)   
 
Número d’expedient contractació CONLIA2017000003 

Número d’expedient modificació CONEXE2018000028 

Tipologia de contracte Obra 

Adjudicatari Grupmas Constructors, SLU 

Objecte de la modificació Noves partides 

Data d’aprovació de la modificació 24 d’abril de 2018 

Data d’efectes de la modificació 24 d’abril de 2018 

Import de la modificació, IVA no inclòs 3.656,93 €  

Nou import del contracte, IVA no inclòs 1.726.076,28 € 

 
4) Servei de manteniment de les instal·lacions tèrmiques (calefacció, climatització i 
producció d’aigua calenta sanitària) i de protecció contra la legionel·la dels edificis 
municipals 
 
Número d’expedient contractació SE 04/16 

Número d’expedient modificació CONEXE2018000030 

Tipologia de contracte Serveis 

Adjudicatari Vyc Industrial, SA 

Objecte de la modificació 

Incorporació de quatre edificis (CNL Passeig 
Pere III, local Sant Francesc, AV Passeig i 
Rodalies i Mercat Puigmercadal) i baixa d’un 
(CNL Jaume I) 



 
Data d’aprovació de la modificació 15 de maig de 2018 

Data d’efectes de la modificació 15 de maig de 2018 

Import del contracte anterior a la modificació, IVA 
no inclòs (serveis bàsics) 

143.655,73 € / any 

Import de la modificació, IVA no inclòs (serveis 
bàsics) 

3.851,48 € / any 

Nou import del contracte, IVA no inclòs (serveis 
bàsics) 

147.507,21 € / any 

 
5) Concessió administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de recollida de 
residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de Manresa 
 
Número d’expedient contractació SP 03/10 

Tipologia de contracte Servei públic 

Adjudicatari UTE Sanejament Manresa  

Objecte de la modificació 

Augmentar el servei de baldeig i 
aiguabatiment durant l’agost, augmentar el 
servei d’escombrada mixta durant el mes 
d’agost i augmentar la consignació en 
concepte de despeses extraordinàries. 

Data d’aprovació de la modificació 15 de maig de 2018 

Data d’efectes de la modificació 1 de juny de 2018 

Import del contracte, IVA inclòs (preus origen) 5.772.225,99 € / any 

Import de la modificació, IVA inclòs 30.478,29 € / any 

Nou import del contracte, IVA inclòs 5.802.704,28 € / any 

Nou import del contracte revisat, IVA inclòs (kt 
2017) 

6.016.689,94 € / any 

 
6) Concessió administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de transport urbà de 
viatgers del municipi de Manresa 
 
Número d’expedient contractació SP 02/13 

Tipologia de contracte Servei públic 

Adjudicatari Manresa Bus SA 

Objecte de la modificació 
Modificació dels recorreguts de les línies 4, 5 i 
8 

Data d’aprovació de la modificació 15 de maig de 2018 

Data d’efectes de la modificació 21 de maig de 2018 

Import del contracte (preus origen) 2.788.746,92 € / any 

Import de la modificació 114.110,27 € / any 

Nou import del contracte 2.902.857,19 € / any 

 
7) Servei que consisteix en la neteja de les dependències municipals 
 
Número d’expedient SE 12/12 

Tipologia de contracte Serveis 

Adjudicatari OHL Servicios Ingesan, SA 

Objecte de la modificació Incorporació escola les Bases 

Data d’aprovació de la modificació 25 de setembre de 2018 

Data d’efectes de la modificació 1 d’octubre de 2018 

Import del contracte anterior a la modificació, IVA 
no inclòs 

1.475.200,64 € / any 

Import de la modificació, IVA no inclòs 31.510,80 € / any 

Nou import del contracte, IVA no inclòs 1.506.711,44 € / any 

 



 
8) Concessió administrativa del servei d’ajut a domicili municipal 
 
Número d’expedient contractació SP 02/15 

Número d’expedient modificació CONEXE2018000055 

Tipologia de contracte Servei públic 

Adjudicatari Sant Andreu Salut Fundació Privada 

Objecte de la modificació 

a) Increment de 1.532 hores anuals en els 
anys successius, fixant-se el global 
d’hores màximes anuals en 38.015 hores. 

b) Una ampliació, amb caràcter puntual i 
extraordinari, i únicament per a la present 
anualitat contractual, d’un màxim de 
3.666 hores, per fer front a necessitats 
improrrogables, el que comporta un 
global d’hores màximes per a la present 
anualitat contractual de 41.681 hores. 

Data d’aprovació de la modificació 25 de setembre de 2018 

Import del contracte anterior a la modificació, 
exempt d’IVA 

713.972,31 € / any 

Import de la modificació, exempt d’IVA  
Modificació a) 30.000,00 € 
Modificació b) 71.743,62 € 

Nou import del contracte, exempt d’IVA 
743.953,55 € / any (amb modificació a)) i 
815.697,17 € / any (amb modificacions a) i b))  

 
9) Obra fase del passatge Torre d’en Vinyes del Projecte d’Urbanització del carrer Bisbe 
Ricomà i del passatge de Torre d’en Vinyes   
 
Número d’expedient contractació CONLIA2017000035 

Número d’expedient modificació CONEXE2018000060 

Tipologia de contracte Obra 

Adjudicatari Grupmas Constructors, SLU 

Objecte de la modificació Noves partides 

Data d’aprovació de la modificació 16 d’octubre de 2018 

Data d’efectes de la modificació 16 d’octubre de 2018 

Import de la modificació, IVA no inclòs 8.253,56 €  

Nou import del contracte, IVA no inclòs 105.257,32 € 

 
10) Concessió administrativa del servei públic municipal de les llars d’infants l’Estel, la Lluna 
i el Petit Príncep 
  
Número d’expedient contractació SP 01/16L1 

Número d’expedient modificació CONEXE2018000066 

Tipologia de contracte Servei públic 

Adjudicatari Serveis a les Persones Encís, SCCL 

Objecte de la modificació 

Ampliar el personal de la llar d’infants l’Estel 
amb un/a tècnic/a d’educació infantil amb una 
dedicació de 10 hores setmanals, per al 
període de gener a juliol de 2019. 

Data d’aprovació de la modificació 30 d’octubre de 2018 

Data d’efectes de la modificació 1 de gener de 2019 

Import del contracte anterior a la modificació, 
exempt d’IVA 

645.505,67 € / curs de servei escolar 

Import de la modificació, exempt d’IVA  6.055,20 € 

Nou import del contracte, exempt d’IVA 651.560,87 € / curs 2018-2019 

  
11) Servei de prevenció aliè en matèria de medicina de treball de l'Ajuntament de Manresa) 



 
Número d’expedient contractació CONLIA2016000004 

Número d’expedient modificació CONEXE2018000062 

Tipologia de contracte Serveis 

Adjudicatari Serviprein Sociedad de Prevención, SL 

Objecte de la modificació 
Incorporar al contracte la realització de les 
revisions ginecològiques a les treballadores 
de l’Ajuntament de Manresa 

Data d’aprovació de la modificació 13 de novembre de 2018 

Data d’efectes de la modificació 15 de novembre de 2018 

Import del contracte màxim anual anterior a la 
modificació, exempt d’IVA 

35.630,00 € 

Import màxim de la modificació, exempt d’IVA  12.250,00 € 

Nou import màxim del contracte, exempt d’IVA 47.880,00 € 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


