
 
Modificacions de contractes 2019 
Actualitzat el dia 30 de gener de 2020 

 
1) Obra consistent en l’ execució d’un aparcament dissuasiu al carrer Puigmal   
 
Número d’expedient contractació CONLIA2018000023 

Número d’expedient modificació CONEXE2018000073 

Tipologia de contracte Obra 

Adjudicatari Tebancat, SL 

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

Data d’aprovació de la modificació 5 de març de 2019 

Data d’efectes de la modificació 5 de març de 2019 

Import de la modificació, IVA no inclòs 8.180,21 €  

Nou import del contracte, IVA no inclòs 54.989,69 € 

 
2) Obra Projecte d’urbanització de la plaça Doctor Simeó Selga i Ubach (Modificat). Fase 2 
 
Número d’expedient contractació CONLIA2018000039 

Número d’expedient modificació CONEXE2019000066 

Tipologia de contracte Obra 

Adjudicatari Grupmas Constructors, SLU 

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

Data d’aprovació de la modificació 16 de juliol de 2019 

Data d’efectes de la modificació 16 de juliol de 2019 

Import de la modificació, IVA no inclòs 22.095,65 €  

Nou import del contracte, IVA no inclòs 206.611,02 € 

 
3) Subministrament de varis documents personalitzats per a la Gestió Tributària, Recaptació 
i Seguretat Ciutadana 
   
Número d’expedient contractació CONLIA2017000007 

Número d’expedient modificació CONEXE2019000031 

Tipologia de contracte Subministrament 

Adjudicatari 
Consorcio de Manipulado y Servicios 
Postales, SL 

Objecte de la modificació 
Ampliació del nombre de fulls de notificació i 
disminució del nombre de fulls informatius i 
calendaris 

Data d’aprovació de la modificació 16 de juliol de 2019 

Data d’efectes de la modificació 17 de juliol de 2019 

Import de la modificació anual, IVA no inclòs 789,40 €  

Nou import del contracte anual, IVA no inclòs 8.483,00 € 

 
4) Obres de la fase AU3 del Pla Parcial Plana del Pont Nou, i de les obres externes 
d'adaptació entre la fase AU3 i AU1 
 
Número d’expedient contractació CONLIA2018000053 

Número d’expedient modificació CONEXE2019000071 

Tipologia de contracte Obra 

Adjudicatari Grupmas Constructors, SLU 

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

Data d’aprovació de la modificació 30 de juliol de 2019 



 
Data d’efectes de la modificació 30 de juliol de 2019 

Import de la modificació, IVA no inclòs 18.294,28 €  

Nou import del contracte, IVA no inclòs 436.722,27 € 

 
5) Concessió administrativa del servei públic municipal de les llars d’infants l’Estel, la Lluna i 
el Petit Príncep 
  
Número d’expedient contractació SP 01/16L1 

Número d’expedient modificació CONEXE2019000074 

Tipologia de contracte Servei públic 

Adjudicatari Incoop, SCCL 

Objecte de la modificació 

Ampliar el personal de la llar d’infants l’Estel 
amb un/a tècnic/a d’educació infantil amb una 
dedicació de 12 hores setmanals, per al 
període de setembre de 2019 a juliol de 2020. 

Data d’aprovació de la modificació 27 d’agost de 2018 

Data d’efectes de la modificació 1 de setembre de 2019 

Import del contracte anterior a la modificació, 
exempt d’IVA 

651.560,87 € / curs de servei escolar 

Import de la modificació, exempt d’IVA  11.383,20 € 

Nou import del contracte, exempt d’IVA 662.944,07 € / curs 2019-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


