
Modificacions de contractes 2021 
Actualitzat el dia 11 de gener de 2022 

 
1) Modificació del contracte del servei educatiu de llars d’infants (lot la Llum i 
Bressolvent) 
 

Número d’expedient contractació CONLIA2020000016 

Número d’expedient modificació CONEXE2021000006 

Tipologia de contracte Serveis 

Adjudicatari Suara Serveis, SCCL 

Objecte de la modificació 
Ampliació de personal a la Llum a causa del 
Covid (temporal) 

Data d’aprovació de la modificació 9 de febrer de 2021 

Data d’efectes de la modificació 9 de febrer de 2021 

Import de la modificació, IVA no inclòs 6.477,48 € 

Nou import del contracte, IVA no inclòs --- 

 
2) Obra Projecte d’urbanització dels espais complementaris del pla especial del sector 
Fàbrica Nova PE10 
  

Número d’expedient contractació CONLIA2020000016 

Número d’expedient modificació CONEXE2021000011 

Tipologia de contracte Obra 

Adjudicatari Grupmas Edificació, SL 

Objecte de la modificació Disminució d’amidaments i noves partides 

Data d’aprovació de la modificació 2 de març de 2021 

Import de la modificació, IVA no inclòs 205,27 €  

Nou import del contracte, IVA no inclòs 732.218,44 € 

 
3) Servei de mediació inclusiu “Entre Tothom” 
 

Número d’expedient contractació CONLIA2019000041 

Número d’expedient modificació CONEXE2021000014 

Tipologia de contracte Serveis 

Adjudicatari Fundació Apip-Acam 

Objecte de la modificació 
Ampliació de les tasques vinculades al 
projecte arran de la pandèmia pel covid19 

Data d’aprovació de la modificació 2 de març de 2021 

Import de la modificació, IVA no inclòs Sense cost 

 
4) Obra Centre d'interpretació de la Manresa ignasiana. Ampliació de l'espai 1522" (2a. 
licitació) 
  

Número d’expedient contractació CONLIA2019000061 

Número d’expedient modificació CONEXE2021000033 

Tipologia de contracte Obra 

Adjudicatari Constructora de Solsona, SCCL 

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

Data d’aprovació de la modificació 4 de maig de 2021 

Import de la modificació, IVA no inclòs -0,34 €  

Nou import del contracte, IVA no inclòs 82.399,66 € 

 

 
 



5) Obra Projecte de millora de la urbanització del carrer del Balç, inclosa en un ajut del 
Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) de la Unió Europea 
  

Número d’expedient contractació CONLIA2020000023 

Número d’expedient modificació CONEXE2021000039 

Tipologia de contracte Obra 

Adjudicatari Infraestructures Serveis Obres Vallès, SL 

Objecte de la modificació Ampliació del termini d’execució 

Data d’aprovació de la modificació 4 de maig de 2021 

Import de la modificació, IVA no inclòs Sense efectes econòmics 

 
6) Obra inclosa als projectes “Ascensor passeig Pere III – carrer Circumval·lació i 
Actuacions de millora de l’espai públic 2019 – vorera Circumval·lació” 
  

Número d’expedient contractació CONLIA2019000053 

Número d’expedient modificació CONEXE2021000038 

Tipologia de contracte Obra 

Adjudicatari Grupmas Constructors, SLU 

Objecte de la modificació Disminució d’amidaments i noves partides 

Data d’aprovació de la modificació 18 de maig de 2021 

Import de la modificació, IVA no inclòs 881,03 € 

Nou import del contracte, IVA no inclòs 128.220,41 € 

 
7) Servei de xarxa corporativa de comunicacions de dades i connexió a internet 
 

Número d’expedient contractació CONLIA2018000032 

Número d’expedient modificació CONEXE2021000016 

Tipologia de contracte Serveis 

Adjudicatari Alta Tecnologia en Comunicacions, SL 

Objecte de la modificació Incorporació de dos espais 

Data d’aprovació de la modificació 25 de maig de 2021 

Data d’efectes de la modificació 1 de juny de 2021 i 1 de gener de 2022 

Import de la modificació, IVA no inclòs 2.505,67 € 

Nou import del contracte, IVA no inclòs 86.551,67 € 

 
8) Obra Actuacions de millora de l’espai públic 2020. Actuacions en espais de vianants  
  

Número d’expedient contractació CONLIA2020000030 

Número d’expedient modificació CONEXE2021000053 

Tipologia de contracte Obra 

Adjudicatari Bigas Grup, SL 

Objecte de la modificació Noves partides 

Data d’aprovació de la modificació 20 de juliol de 2021 

Import de la modificació, IVA no inclòs 24.065,15 € 

Nou import del contracte, IVA no inclòs 293.234,88 € 

 
9) Modificació del contracte del servei educatiu de llars d’infants (lot la Llum i 
Bressolvent) per Covid 
 

Número d’expedient contractació CONLIA2020000016 

Número d’expedient modificació CONEXE2021000058 

Tipologia de contracte Serveis 

Adjudicatari Suara Serveis, SCCL 

Objecte de la modificació Ampliació de personal a la Llum i Bressolvent 

 
 



a causa del Covid (temporal) 

Data d’aprovació de la modificació 27 de juliol de 2021 

Data d’efectes de la modificació 1 de setembre de 2021 

Import de la modificació, exempt d’IVA 28.467,24 € 

 
10) Modificació del contracte del servei educatiu de llars d’infants (lot l’Estel, la Lluna i 
el Petit Príncep) per Covid 
 

Número d’expedient contractació CONLIA2020000015 

Número d’expedient modificació CONEXE2021000062 

Tipologia de contracte Serveis 

Adjudicatari Fundació Pere Tarrés 

Objecte de la modificació 
Ampliació de personal a les tres llars a causa 
del Covid (temporal) 

Data d’aprovació de la modificació 27 de juliol de 2021 

Data d’efectes de la modificació 1 de setembre de 2021 

Import de la modificació, exempt d’IVA 17.276,59 € 

 
11) Modificació del contracte del servei educatiu de llars d’infants (lot l’Estel, la Lluna i 
el Petit Príncep) per atendre alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu 
 

Número d’expedient contractació CONLIA2020000015 

Número d’expedient modificació CONEXE2021000063 

Tipologia de contracte Serveis 

Adjudicatari Fundació Pere Tarrés 

Objecte de la modificació 
Ampliació de personal a la Lluna i Petit 
Príncep per atendre alumnes amb necessitats 
específiques de suport educatiu 

Data d’aprovació de la modificació 27 de juliol de 2021 

Data d’efectes de la modificació 1 de setembre de 2021 

Import de la modificació, exempt d’IVA 23.185,69 € 

 
12) Obra corresponent al Projecte d’enderroc de la Carpa del passeig del Riu  
  

Número d’expedient contractació CONLIA2020000034 

Número d’expedient modificació CONEXE2021000066 

Tipologia de contracte Obra 

Adjudicatari Urcotex Inmobiliaria, SLU 

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

Data d’aprovació de la modificació 24 d’agost de 2021 

Import de la modificació, IVA no inclòs 24.970,15 € 

Nou import del contracte, IVA no inclòs 77.322,25 € 

 
13) Servei que consisteix en el repartiment d’àpats a domicili al municipi de Manresa 
 

Número d’expedient contractació CONLIA2018000003 

Número d’expedient modificació CONEXE2021000087 

Tipologia de contracte Serveis 

Adjudicatari Fundació Privada President Torres Falguera 

Objecte de la modificació 
Augment del nombre d’àpats mensuals 
màxims fins a 2.800  

Data d’aprovació de la modificació 23 de novembre de 2021 

Data d’efectes de la modificació 1 de desembre de 2021 

 
 



Import de la modificació, IVA no inclòs 67.760,25 € 

Nou pressupost màxim del contracte, IVA no inclòs 168.336,00 € 

 
14) Obra ‘Àrea de gossos al Passatge Dante’  
  

Número d’expedient contractació CONLIA2021000004 

Número d’expedient modificació CONEXE2021000093 

Tipologia de contracte Obra 

Adjudicatari Infraestructures, Serveis i Obres Vallès 

Objecte de la modificació Noves partides 

Data d’aprovació de la modificació 9 de desembre de 2021 

Import de la modificació, IVA no inclòs 11.077,52 € 

Nou import del contracte, IVA no inclòs 78.511,52 € 

 
15) Obra Actuacions de millora de l’espai públic 2020. Parcs infantils  
  

Número d’expedient contractació CONLIA2020000055 

Número d’expedient modificació CONEXE2021000099 

Tipologia de contracte Obra 

Adjudicatari Urbe SBD, SL 

Objecte de la modificació Noves partides 

Data d’aprovació de la modificació 9 de desembre de 2021 

Import de la modificació, IVA no inclòs 13.685,75 € 

Nou import del contracte, IVA no inclòs 67.605,41 € 

 
16) Servei de xarxa corporativa de comunicacions de dades i connexió a internet  
 

Número d’expedient contractació CONLIA2018000032 

Número d’expedient modificació CONEXE2021000092 

Tipologia de contracte Serveis 

Adjudicatari Alta Tecnologia en Comunicacions, SL 

Objecte de la modificació Incorporació de serveis 

Data d’aprovació de la modificació 28 de desembre de 2021 

Data d’efectes de la modificació 1 de gener de 2022 

Import de la modificació, IVA no inclòs 1.517,36 € 

Nou pressupost del contracte, IVA no inclòs 63.271,05 € 

 

 

 
 


