
Modificacions de contractes 2020 
Actualitzat el dia 31 desembre de 2020 

 
 
1) 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 CONEXE2019000106 
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 22 de gener de 2020 
Data d’efectes de la modificació 22 de gener de 2020 
Import de la modificació, IVA no inclòs 18.260,23 €  
Nou import del contracte, IVA no inclòs 454.982,50 € 

 
2) Servei de menjador social de la ciutat de Manresa 
 

Número d’expedient contractació SE05/2016 
Número d’expedient modificació CONEXE2020000014 
Tipologia de contracte Serveis 
Adjudicatari Sant Andreu Salut Fundació Privada 
Objecte de la modificació Ampliació del nombre màxim d’àpats anuals 
Data d’aprovació de la modificació 26 de maig de 2020 
Data d’efectes de la modificació 24 d’abril de 2020 
Import de la modificació, exempt d’IVA 9.198,00 € 
Nou import anual màxim del contracte, exempt 
d’IVA 55.188,00 € 

 
3) Obra Xarxa de calor alimentada amb biomassa per a diversos equipaments del barri 
de la Balconada 
 

Número d’expedient contractació CONLIA2019000026 
Número d’expedient modificació CONEXE2020000042 
Tipologia de contracte Obra 
Adjudicatari Visió Solar, SL 

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

Data d’aprovació de la modificació 9 de juny de 2020 
Data d’efectes de la modificació 9 de juny de 2020 
Import de la modificació, IVA no inclòs - 511,09 €  
Nou import del contracte, IVA no inclòs 239.583,97 € 

 
4) Obra "Nous accessos antic col·legi Sant Ignasi. Volum General. SEGONA 
LICITACIÓ" 
 

Número d’expedient contractació CONLIA2018000047 
Número d’expedient modificació CONEXE2020000036 
Tipologia de contracte Obra 
Adjudicatari Constructora del Cardoner, SA 

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

 
 



Data d’aprovació de la modificació 14 de juliol de 2020 
Data d’efectes de la modificació 14 de juliol de 2020 
Import de la modificació, IVA no inclòs 1.525,82 €  
Nou import del contracte, IVA no inclòs 396.927,06 € 

 
5) Obra d’ordenació esplanada Puigberenguer 
 

Número d’expedient contractació CONLIA2019000064 
Número d’expedient modificació CONEXE2020000079 
Tipologia de contracte Obra 
Adjudicatari Tebancat, SL 
Objecte de la modificació Ampliació i noves partides 
Data d’aprovació de la modificació 17 de novembre de 2020 
Data d’efectes de la modificació 17 de novembre de 2020 
Import de la modificació, IVA no inclòs 7.518,66 €  
Nou import del contracte, IVA no inclòs 41.203,15 € 

 
6) Obra Projecte d’urbanització dels espais complementaris del pla especial del sector 
Fàbrica Nova PE10 
  

Número d’expedient contractació CONLIA2019000004 
Número d’expedient modificació CONEXE2020000084 
Tipologia de contracte Obra 
Adjudicatari Grupmas Edificació, SL 
Objecte de la modificació Ampliació i noves partides 
Data d’aprovació de la modificació 9 de desembre de 2020 
Import de la modificació, IVA no inclòs 19.495,71 €  
Nou import del contracte, IVA no inclòs 732.029,70 € 

 
 

 
 


