
 
Ajuntament de Manresa 
Modificacions de contractes 2015 
Actualitzat el dia 26 de febrer de 2016 
 
 
1) Contracte que consisteix en la neteja de les dependències municipals  
 
Número d’expedient SE 12/12 
Tipologia de contracte Serveis 
Adjudicatari Instituto de Gestión Sanitaria, SA 
Objecte de la modificació Altes de noves dependències 
Data d’aprovació de la modificació 17 de març de 2015 
Data d’efectes de la modificació 01 d’abril de 2015 
Import del contracte anterior a la modificació, IVA 
no inclòs 1.326.263,89 € 

Import de la modificació, IVA no inclòs 23.702,76 € 
Nou import del contracte, IVA no inclòs 1.349.966,65 € 

 
 
2)  Contracte que consisteix en la concessió administrativa de la gestió del servei públic de 

recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de Manresa 
 
 
Número d’expedient SP 03/10 
Tipologia de contracte Servei públic 
Adjudicatari UTE Sanejament Manresa 

Objecte de la modificació 

Modificacions respecte el previst en l’oferta: 
 
• Incorporació d’un peó per tal de recuperar 

l’equip d’escombrada mixta amb escombradora 
petita de l’oferta inicial, que en l’última 
modificació aprovada el 21 de gener de 2014, 
es va convertir en escombrada mecànica.  
 
Aquest equip d’escombrada mecànica mixta 
substituirà al que actualment presta el servei 
d’escombrada mecànica amb l’escombradora 
B-200. Aquest equip treballarà de dilluns a 
divendres i dissabtes alterns, festius no 
inclosos, en horari diürn, durant tot l’any. 
 

Data d’aprovació de la modificació 17 de març de 2015 
Data d’efectes de la modificació 01 d’abril de 2015 
Import a origen del contracte anterior a la 
modificació, IVA inclòs 5.655.551,17 € 

Import de la modificació, IVA inclòs 52.421,90 € 
Nou import a origen del contracte, IVA inclòs 5.707.973,07 € 

 
 
3) Contracte de l’obra que consisteix en la millora dels accessos al camí de la Cova  
 
Número d’expedient O 01/15 
Tipologia de contracte Obra 
Adjudicatari GrupMas  Constructors, SLU 
Objecte de la modificació Disminució d’amidaments i noves partides 
Data d’aprovació de la modificació 19 de maig de 2015 
Data d’efectes de la modificació 19 de maig de 2015  



 
Import del contracte anterior a la modificació, IVA 
no inclòs 82.644,63 € 

Import de la modificació, IVA no inclòs 0,00 € 
Nou import del contracte, IVA no inclòs 82.644,63 € 

 
 
4) Contracte d’obra que consisteix en la reforma del Parc Vila Closes  
 
Número d’expedient O 04/14 
Tipologia de contracte Obra 
Adjudicatari Constructora del Cardoner, SA 

Objecte de la modificació Disminució d’amidaments, supressió de 
partides i creació de noves partides 

Data d’aprovació de la modificació 9 de juny de 2015 
Data d’efectes de la modificació 9 de juny de 2015 
Import del contracte anterior a la modificació, IVA 
no inclòs 70.053,04 € 

Import de la modificació, IVA no inclòs 0,00 € 
Nou import del contracte, IVA no inclòs 70.053,04 € 

 
 
5) Contracte Projecte executiu de rehabilitació i reforç estructural del Pont Nou, fases 1 i 2 

en el marc d’un programa complementari de generació d’ocupació  
 
Número d’expedient O 02/15 
Tipologia de contracte Obra 
Adjudicatari Grupmas Constructors, SLU 

Objecte de la modificació Disminució i ampliació d’amidaments i noves 
partides 

Data d’aprovació de la modificació 13 d’octubre de 2015 
Data d’efectes de la modificació 13 d’octubre de 2015 
Import del contracte anterior a la modificació, IVA 
no inclòs 496.024,61 € 

Import de la modificació, IVA no inclòs - 5.926,72 € 
Nou import del contracte, IVA no inclòs 490.097,89 € 

 
 
6) Contracte que consisteix en la concessió administrativa de la gestió del servei públic de 

recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de Manresa 
 
Número d’expedient SP 03/10 
Tipologia de contracte Servei públic 
Adjudicatari UTE Sanejament Manresa 

Objecte de la modificació 
Substitució dels actuals contenidors de càrrega 
lateral per a la recollida de la fracció rebuig, per 
uns de nous, també de càrrega lateral. 

Data d’aprovació de la modificació 20 d’octubre de 2015 
Data d’efectes de la modificació 1 de novembre de 2015 
Import a origen del contracte anterior a la 
modificació, IVA inclòs 5.707.973,07 € 

Import de la modificació, IVA inclòs 64.252,92 € 
Nou import a origen del contracte, IVA inclòs 5.772.225,99 € 

 
 
7) Contracte de l’obra de millora del solar entre la capella de Sant Marc i el camí de la Cova i 

de millora de la urbanització del camí de la Vall del Paradís, fase 1  



 
 
Número d’expedient O 05/15 
Tipologia de contracte Obra 
Adjudicatari Ingeniería Constructora Manresana, SL 

Objecte de la modificació Disminució i ampliació d’amidaments i noves 
partides 

Data d’aprovació de la modificació 27 d’octubre de 2015 
Data d’efectes de la modificació 27 d’octubre de 2015 
Import del contracte anterior a la modificació, IVA 
no inclòs 165.289,26 € 

Import de la modificació, IVA no inclòs 0,00 € 
Nou import del contracte, IVA no inclòs 490.097,89 € 

 
 
8) Contracte Projecte executiu de rehabilitació i reforç estructural del Pont Nou, fases 1 i 2 

en el marc d’un programa complementari de generació d’ocupació  
 
Número d’expedient O 02/15 
Tipologia de contracte Obra 
Adjudicatari Grupmas Constructors, SLU 
Objecte de la modificació Disminució d’amidaments i noves partides 
Data d’aprovació de la modificació 1 de desembre de 2015 
Data d’efectes de la modificació 1 de desembre de 2015 
Import del contracte anterior a la modificació, IVA 
no inclòs 490.097,89 € 

Import de la modificació, IVA no inclòs 5.926,72 € 
Nou import del contracte, IVA no inclòs 496.024,61 

 
. 
9) Contracte Projecte d’urbanització de la plaça doctor Simeó Selga i Ubach, fase 1  
 
Número d’expedient O 07/15 
Tipologia de contracte Obra 
Adjudicatari Gestió d’Obres i Serveis Sostenibles, SL 
Objecte de la modificació Disminució d’amidaments i noves partides 
Data d’aprovació de la modificació 15 de desembre de 2015 
Data d’efectes de la modificació 15 de desembre de 2015 
Import del contracte anterior a la modificació, IVA 
no inclòs 191.665,41 € 

Import de la modificació, IVA no inclòs 9.843,56 € 
Nou import del contracte, IVA no inclòs 201.508,97 € 

 
 
10) Contracte 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 Altes de noves dependències i ampliació de 
freqüències.  

Data d’aprovació de la modificació 15 de desembre de 2015 
Data d’efectes de la modificació 1 de gener de 2016 
Import del contracte anterior a la modificació, IVA 
no inclòs 1.341.934,34 € 

Import de la modificació, IVA no inclòs 42.936,84 € 
Nou import del contracte, IVA no inclòs 1.384.871,19 € 



 
 
 
11)Contracte de serveis que consisteix en el manteniment dels aparells elevadors dels edificis 

municipals  
 
Número d’expedient SE 11/14 
Tipologia de contracte Serveis 
adjudicatari Thyssenkrupp Elevadores, SLU 
Objecte de la modificació Incorporació de dos aparells elevadors 
Data d’aprovació de la modificació 22 de desembre de 2015 
Data d’efectes de la modificació 1 de febrer de 2016 
Import del contracte anterior a la modificació, IVA 
no inclòs 23.167,29 € 

Import de la modificació, IVA no inclòs 926,40 € 
Nou import del contracte, IVA no inclòs 24.093,69 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


