
 
 
 
 
Pròrrogues i continuïtats de contractes 2021 
Actualitzat el dia 12 de gener de 2022 

 

 

Contracte Data aprovació  
Data finalització 
abans pròrroga 

Data finalització després 
pròrroga 

Servei que consisteix en el repartiment d’àpats a domicili al municipi de Manresa 26-01-2021 30-01-2021 30-01-2022 

Assegurança de vehicles municipals de l’Ajuntament de Manresa 23-02-2021 28-02-2021 28-02-2022 

Assegurança de danys materials al patrimoni municipal 23-02-2021 28-02-2021 31-12-2021 

Servei de recollida, transport i lliurament de correspondència de l’Ajuntament de Manresa 18-05-2021 31-05-2021 31-05-2022 

Subministrament d’aliments amb destí a la plataforma d’ajuda alimentària, lot Ous  18-05-2021 31-05-2021 31-05-2022 

Subministrament d’aliments amb destí a la plataforma d’ajuda alimentària, lot llet 18-05-2021 31-05-2021 31-05-2022 

Servei de xarxa corporativa de comunicacions de dades i connexió a internet 25-05-2021 31-05-2021 31-05-2033 

Assegurança d’accidents del personal de l’Ajuntament de Manresa 08-06-2021 30-06-2021 30-06-2022 

Serveis d’auditoria en la realització de treballs de control financer de l’Ajuntament de Manresa – 
lot 1: revisió dels ingressos tributaris i altres relacionats 

15-06-2021 12-06-2021 12-06-2022 

Serveis d’auditoria en la realització de treballs de control financer de l’Ajuntament de Manresa – 
lot 2: control permanent a posteriori de les subvencions, beques, premis i ajuts i dels contractes de 
concessions administratives de serveis 

15-06-2021 13-06-2021 13-06-2022 

Serveis d’auditoria en la realització de treballs de control financer de l’Ajuntament de Manresa – 
lot 3: auditoria financera de comptes de Consorcis i Fundació i auditoria de compliment de 
societats mercantils dependents i Fundació 

15-06-2021 18-06-2021 18-06-2022 

Concessió administrativa del servei d’ajut a domicili municipal 05-10-2021 30-09-2021 31-03-2022 

Servei de recollida, trasllat i custòdia d’animals de companyia, salvatges urbans a la via pública i 
prevenció de la zoonosi de Manresa 

26-10-2021 31-10-2021 31-10-2022 

Servei que consisteix en el repartiment d’àpats a domicili al municipi de Manresa 23-11-2021 30-01-2022 30-01-2023 

Subministrament de carburant pels vehicles de la flota de l’Ajuntament de Manresa 21-12-2021 14-01-2022 14-01-2023 

 
 
 
 
 


