
 
 
 
 
Modificacions de contractes 2016 
Actualitzat el dia 3 de gener de 2017 
 
 
1) Projecte constructiu del camí de vianants a la carretera C-1411b, entre el Pont Vell i 

l’accés a l’estació de Renfe al TM de Manresa  
 
Número d’expedient O 03/14 
Tipologia de contracte Obra 
Adjudicatari 1953 Grup Soler Constructora, SL 

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

Data d’aprovació de la modificació 15 de març de 2016 
Data d’efectes de la modificació 15 de març de 2016 
Import del contracte anterior a la modificació, IVA 
no inclòs 240.737,01 € 

Import de la modificació, IVA no inclòs 17.982,85 € 
Nou import del contracte, IVA no inclòs 258.719,86 € 

 
2)  Servei que consisteix en accions de dinamització i sensibilització de la Casa per la 

solidaritat i la pau Flors Sirera 
 
Número d’expedient SE 07/14 
Tipologia de contracte Serveis 
Adjudicatari Fundació Apip-Acam 

Objecte de la modificació Ampliació arran de l’acollida de persones 
refugiades 

Data d’aprovació de la modificació 25 d’octubre de 2016 
Data d’efectes de la modificació 25 d’octubre de 2016 
Import del contracte anterior a la modificació, IVA 
no inclòs 32.207,22 € / any 

Import de la modificació, IVA no inclòs 3.500,00 € / any 
Nou import del contracte, IVA no inclòs 35.707,22 € / any 

 
3) Obra millora del drenatge del sector nord del parc de Puigterrà 
 
Número d’expedient O 01/16 
Tipologia de contracte Obra 
Adjudicatari Moix Serveis i Obres, SL 
Objecte de la modificació Ampliació d’amidaments i noves partides 
Data d’aprovació de la modificació 22 de novembre de 2016 
Data d’efectes de la modificació 22 de novembre de 2016 
Import del contracte anterior a la modificació, IVA 
no inclòs 67.238,67 € 

Import de la modificació, IVA no inclòs 11.865,65 € 
Nou import del contracte, IVA no inclòs 79.104,32 € 

 
4) Servei 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 d’aparells del Mercat 

Puigmercadal 
Data d’aprovació de la modificació 27 de desembre de 2016 
Data d’efectes de la modificació 1 de gener de 2017 
Import del contracte anterior a la modificació, IVA 
no inclòs 24.109,01 € / any 

Import de la modificació, IVA no inclòs 2.697,48 € / any 
Nou import del contracte, IVA no inclòs 26.806,49 € / any 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


