
Modificacions de contractes 2022 
Actualitzat el dia 31 de desembre de 2022 

 
1) Servei educatiu de llars d’infants (lot la Llum i Bressolvent) 
 

Número d’expedient contractació CONLIA2020000016 

Número d’expedient modificació CONEXE2022000027 

Tipologia de contracte Serveis 

Adjudicatari Suara Serveis, SCCL 

Objecte de la modificació 
Ampliació de personal a la Llum per atendre 
alumnes amb necessitats educatives 

Data d’aprovació de la modificació 15 de març de 2022 

Data d’efectes de la modificació 15 de març de 2021 

Import de la modificació, IVA no inclòs 6.369,53 € 

Nou import del contracte, IVA no inclòs --- 

 
2) Obra Actuacions de millora de l’espai públic 2021. Passeig del Riu. Tram Parc 
Josep Vidal 
  

Número d’expedient contractació CONLIA2021000037 

Número d’expedient modificació CONEXE2022000061 

Tipologia de contracte Obra 

Adjudicatari Bigas Grup, SL 

Objecte de la modificació Augment d’amidaments i noves partides 

Data d’aprovació de la modificació 31 de maig de 2022 

Import de la modificació, IVA no inclòs 13.685,04 €  

Nou import del contracte, IVA no inclòs 263.029,57 € 

 
3) Servei de manteniment dels aparells elevadors, remuntadors d’escales i portes 
automàtiques de les dependències municipals. Lot 1 –ascensors i plataformes verticals 
minicàrregues 
 

Número d’expedient contractació CONLIA2020000045 

Número d’expedient modificació CONEXE2022000102 

Tipologia de contracte Serveis 

Adjudicatari Kone Ellevadores, SA 

Objecte de la modificació 
Baixa de dos aparells elevadors de l’edifici 
Impuls 

Data d’aprovació de la modificació 20 de setembre de 2022 

Data d’efectes de la modificació 1 d’octubre de 2022 

Import de la modificació, IVA no inclòs -1.232,91 € 

Nou import del contracte, IVA no inclòs 20.515,89 € 

 
4) Servei que consisteix en el manteniment de les instal·lacions tèrmiques (calefacció, 
climatització i producció d’aigua calenta sanitària) i protecció contra la legionel·la dels 
edificis municipals 
 

Número d’expedient contractació CONLIA2016000019 

Número d’expedient modificació CONEXE2022000092 

Tipologia de contracte Serveis 

Adjudicatari Vyc Industrial, SA 

Objecte de la modificació Baixa edifici Impuls 

Data d’aprovació de la modificació 22 de setembre de 2022 

Data d’efectes de la modificació 1 d’octubre de 2022 

 
 



Import de la modificació, IVA no inclòs -2.923,20 € 

Nou import del contracte, IVA no inclòs 158.482,04 € 

 
5) Servei de neteja de les dependències municipals 
 

Número d’expedient contractació CONLIA2019000037 

Número d’expedient modificació CONEXE2022000101 

Tipologia de contracte Serveis 

Adjudicatari OHL Servicios Ingesan, SA 

Objecte de la modificació Baixa edifici Impuls i increment Conservatori 

Data d’aprovació de la modificació 22 de setembre de 2022 

Data d’efectes de la modificació 1 d’octubre de 2022 

Import de la modificació, IVA inclòs -1.792,33 € 

Nou import del contracte, IVA inclòs 2.097.046,12 € 

 
6) Servei de manteniment dels sistemes d’alarma. Lot 1: sistemes de protecció activa 
contra incendis 
 

Número d’expedient contractació CONLIA2022000002 

Número d’expedient modificació CONEXE2022000103 

Tipologia de contracte Serveis 

Adjudicatari INV Protección, SL 

Objecte de la modificació Baixa edifici Impuls  

Data d’aprovació de la modificació 27 de setembre de 2022 

Data d’efectes de la modificació 1 d’octubre de 2022 

Import de la modificació anual, IVA no inclòs -39,77 € 

Nou import anual del contracte, IVA no inclòs 12.048,29 € 

 
7) Servei de manteniment dels sistemes d’alarma. Lot 2: sistemes de detecció 
d’intrusió i seguretat 
 

Número d’expedient contractació CONLIA2022000003 

Número d’expedient modificació CONEXE2022000104 

Tipologia de contracte Serveis 

Adjudicatari Sabico Seguridad, SA 

Objecte de la modificació Baixa edifici Impuls  

Data d’aprovació de la modificació 27 de setembre de 2022 

Data d’efectes de la modificació 1 d’octubre de 2022 

Import de la modificació anual, IVA no inclòs -242,99 € 

Nou import anual del contracte, IVA no inclòs 2.915,88 € 

 
8) Serveis de recollida de residus municipals i neteja viària del municipi de Manresa 
 

Número d’expedient contractació CONLIA2021000053 

Número d’expedient modificació CONEXE2022000121 

Tipologia de contracte Serveis 

Adjudicatari FCC Medio Ambiente SA 

Objecte de la modificació 
Incorporació recollida de voluminosos fins 
com a màxim el dia 31 d’octubre de 2023  

Data d’aprovació de la modificació 17 de novembre de 2022 

Data d’efectes de la modificació 17 de novembre de 2022 

Import de la modificació anual, IVA no inclòs 344.961,45 € 

Nou import anual del contracte, IVA no inclòs 8.549.612,54 € 

 

 
 



9) Servei de vigilància i consergeria dels camps de futbol municipals de Manresa, 
reservat a les organitzacions previstes a la disposició addicional 4a de l’LCSP 
 

Número d’expedient contractació CONLIA2021000040 

Número d’expedient modificació CONEXE2022000106 

Tipologia de contracte Serveis 

Adjudicatari Fundació Ampans 

Objecte de la modificació 
Augment de les hores dels camps de futbol 
del Xup i Balconada  

Data d’aprovació de la modificació 30 de desembre de 2022 

Data d’efectes de la modificació 1 de gener de 2023 

Import de la modificació anual, IVA no inclòs 25.068,72 € 

Nou import anual del contracte, IVA no inclòs 105.315,76 € 

 
 

 
 


