RELACIÓ DE MODIFICACIONS I PRÒRROGUES DE CONTRACTES - Ajuntament de Manlleu 2018
Objecte

Persona o empresa adjudicatària

Òrgan de contractació

Data d'adjudicació

Acord
Modificació/Pròrroga

Contingut modificació / pròrroga

Gestió de servei públic

Suara Serveis, SCCL

Ple

17/6/2008

27/2/2018

Modificar articles del contracte i realitzar una aportació anticipada destinada a finançar l'amortització de la inversió
equivalent a la totalitat del deute pendent fins a l'adopció de l'acord.

Prestació de serveis

Contenidors Bou, SL

Junta de govern

19/7/2016

24/4/2018

Incrementar preus/hora viatges degut a les obres del pont de Can Molas, fins a la seva finalització

Gestió de servei públic

Fundació privada estudis musicals de
Manlleu

Ple

19/7/2006

22/5/2018

Restablir l'equilibri econòmic de la concessió

Contracte del servei de neteja de les dependències municipals

Prestació de serveis

Pulit, SA

Junta de govern

19/7/2016

17/7/2018

Incloure en el servei la neteja de l'escola bressol Colors i l'aula mercat i assumir amb personal propi de l'ajuntament,
la neteja de Can Puget

Contracte del servei de neteja de les dependències municipals

Prestació de serveis

Pulit, SA

Junta de govern

19/7/2016

27/11/2018

Incloure en el servei la neteja de l'escola Pompeu Fabra, el museu del Ter, el Lab-Coworking, el pavelló d'esports i el
camp de futbol

Administratiu especial

Mònica Ruiz Espinosa

Junta de govern

4/11/2014

20/11/2018

Pròrroga fins a 30/11/2020

Contracte del servei de transport de residus des de la deixalleria
municipal fins als centres gestors autoritzats

Prestació de serveis

Contenidors Bou, SL

Junta de govern

19/7/2016

12/6/2018

Pròrroga fins a 26/07/2019

Contracte del servei d'assegurances RC

Prestació de serveis

Mapfre España compañia de seguros
y reaseguros SA

Junta de govern

13/12/2016

27/11/2018

Pròrroga fins a 31/12/2019

Contracte del servei de mediació d'assegurances

Prestació de serveis

Casas Domènech, SL

Junta de govern

13/12/2016

27/11/2018

Pròrroga fins a 31/12/2019

4/12/2018

Pròrroga fins a 31/12/2019

Denominació del contracte

Contracte de gestió de l'escola bressol "Els Picarols"

Contracte del servei de transport de residus des de la deixalleria
municipal fins als centres gestors autoritzats

Contracte de gestió del servei públic d'escola municipal de música

Contracte administratiu especial del servei de bar del pavelló municipal

Contracte de subministrament d'electricitat derivat de l'Acord Marc de
subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de
Catalunya aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local (ACM)

Adhesió acord marc subministrament

Junta
de govern:
10/11/2016
ACM adjudica
Endesa
energia,
SAU Ajuntament aprova pròrroga. Comissió executiva

Contracte del servei de manteniment anual Ginpix7

Prestació de serveis

Soluciones avanzadas en informatica
aplicada, SL

Junta de govern

30/1/2018

4/12/2018

Pròrroga fins a 31/12/2019

Contracte del servei de manteniment anual Aupac

Prestació de serveis

Grupo Meana, SA

Junta de govern

30/1/2018

4/12/2018

Pròrroga fins a 31/12/2019

RELACIÓ DE LICITACIONS ANULADES I RESOLUCIONS ANTICIPADES - Ajuntament de Manlleu 2018
Durant l'any 2018 no n'hi ha hagut cap

