
RELACIÓ DE MODIFICACIONS DE CONTRACTES FORMALITZATS - Ajuntament de Manlleu 2017 

Denominació del contracte Objecte Persona o empresa adjudicatària Òrgan de contractació
Data 

d'adjudicació

Acord 

Modificació/Pròrroga
Contingut Modificació/Pròrroga

Contracte del servei de neteja de les dependències municipals Prestació de serveis Pulit SA de neteja i conservació Junta de govern 19/07/2016 Modificació: 31/01/2017

Incloure en el servei la neteja 

dels caps de setmana de les 

dependències de la Policia 

municipal per un import de 

4,826,04 €

Contracte administratiu especial del servei de bar ubicat en el camp de futbol 

municipal
Administratiu especial Joan Estrada Gil Junta de govern 17/12/2013 Pròrroga: 19/12/2017 Pròrroga: fins a 31/12/2019

Contracte per la gestió municipal del servei d'abastament d'aigua potable Gestió de servei públic Sorea, SAU Ple 17/10/1984 Modificació: 28/11/2017

*Consultar certificat d'acord de 

modificacions (documents 

adjunts) 

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
Endesa energia SAU

Junta de govern:                                    

Ajuntament aprova pròrroga                

Comissió executiva ACM adjudica

10/11/2016 Pròrroga: 12/12/2017
Pròrroga: fins a 31/12/2018 

prevista en l'acord marc

Contracte de subministrament de gas derivat de l'Acord Marc de subministrament 

de gas amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat pel Consorci 

Català pel Desenvolupament Local (ACM)

Adhesió acord marc 

subministrament
Endesa energia SAU

Comissió executiva ACM adjudica Ajuntament 

no aprova pròrroga per JGL
18/11/2014

Pròrroga: no va caldre 

acord de JGL

Pròrroga: fins a 30/09/2018 

prevista en l'acord marc

RELACIÓ DE LICITACIONS ANULADES I RESOLUCIONS ANTICIPADES - Ajuntament de Manlleu 2017 

Denominació del contracte Objecte Persona o empresa adjudicatària Òrgan de contractació
Data 

d'adjudicació

Acord 

d'anul.lació/resolució
Contingut Modificació/Pròrroga

Reforma del Teatre Centre, fase A Contracte d’obres
TOP PROYECTOS Y

CONTRATAS SL
Junta de govern 28/03/2017 Resolució: 21/11/2017

Resolució anticipada del 

contracte per insolvència del 

contractista


