EXERCICI 2016
RELACIÓ DE MODIFICACIONS DE CONTRACTES
FORMALITZATS
DENOMINACIÓ DEL CONTRACTE
OBJECTE

PERSONA O
ÒRGAN DE
EMPRESA
CONTRAC.
ADJUDICATÀRIA
Fundació Pere Tarrés Junta de
Govern
Parroquia de Santa
Junta de
Magdalena
Govern
Integración Social de Junta de
Minusválidos, S.L.
Govern

DATA ADJ,

DATA ACORD
MODIFICACIÓ/
PRORROGA
Pròrroga:
16/12/2016
Pròrroga:
25/10/2016
Pròrroga:
23/09/2016

CONTINGUT DE LA
MODIFICACIÓ /PRORROGA

Associació Esport 3

Junta de
Govern

20/12/2013

Modificació i
pròrroga:
29/07/2016

Modificació: Incorporació de les
accions derivades del Programa
integral d'activitats de dinamització i
preventives adreçades a la gent
gran, d'Esplugues de Llobregat.
Pròrroga: fins a 31 de juliol de
2017, prevista en el contracte.

Contracte relatiu al servei de dinamització i
emancipació juvenil
Contracte d'arrendament del local ubicat a Pl. Santa
Magdalena, 13
Contracte del servei de conducció i recepció i control
d'accés del Complex Esportiu Municipal les Moreres

Prestació de
serveis
Arrendament urbà

Contracte del servei de Dinamització de la Gent
Gran

Prestació de
serveis

Contracte de gestió del servei públic "Espai de les
Arts - Escola Municipal de Ceràmica i tallers
municipals d'Art"

Contracte de gestió Calaix de Cultura,
de servei públic
S.L.

Junta de
Govern

25/07/2014

Modificació i
pròrroga:
22/07/2016

Modificació: increment de les hores
de servei per encabir les classes de
pintura i dibuix que feia el professor
municipal per jubilació parcial.
Pròrroga: fins el 31 d'agost de
2017, prevista en el contracte.

Contracte del Servei de conservació, manteniment i
vigilància de zones verdes urbanes

Prestació de
serveis

Ple

20/07/2011

20/07/2016

Modificació: Incorporació de
prestacions complementàries pel
control de paràsits i pel
manteniment de fonts ornamentals.
Pròrroga: fins a 31 d'agost de 2017,
prevista en el contracte.

Prestació de
serveis

Urbaser, S.A.

15/07/2013
01/11/2015
06/08/2014

Pròrroga: Fins el 17 de juliol de
2017, prevista en el contracte.
Pròrroga: Fins a 31 de març de
2017.
Pròrroga: fins el 30 de setembre de
2017, prevista en el contracte.

Contracte del servei de manteniment de les
Prestació de
instal·lacions de protecció contra incendis i seguretat serveis
dels equipaments de l'Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat

PCI Kosmos Group,
S.A.

Junta de
Govern

24/07/2015

Modificació:
15/07/2016

Modificació: Incloure el
manteniment de les instal•lacions
de protecció contra incendis i
seguretat de l’edifici La Baronda

Contracte relatiu al servei de dinamització i
emancipació juvenil

Fundació Pere Tarrés Junta de
Govern

15/07/2013

Pròrroga:
08/07/2016

Pròrroga: Fins el 31 de desembre
de 2017, prevista en el contracte.

Contracte de subministrament de materials pel
Contracte de
manteniment d'instal·lacions que realitza la brigada subministrament
municipal de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

Comercial Eléctrrica
del Llobregat, S.A.

Junta de
Govern

07/11/2014

Modificació:
01/07/2016

Modificació: Com a conseqüència
de les actuacions de manteniment
correctiu i normatiu que s’haurien
d’executar a l’edifici La Baronda

Contracte del servei consistent en el manteniment
dels aparells elevadors dels edificis municipals de
l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

Prestació de
serveis

Kone Elevadores,
S.A.

Junta de
Govern

18/07/2014

Modificació:
22/06/2016

Servei consistent en la pòlissa d'assegurança de
responsabilitat civil d'autoritats de l'Ajuntament
d'Esplugues de Llobregat

Prestació de
serveis

MAPFRE España,
Companyia
d'Assegurances i
Reassegurances,
S.A.
Contracte de servei Seguros Catalana de
d'assegurança
Occidente Sociedad
Anónima de Seguros
y reaseguros

Junta de
Govern

20/11/2013

Modificació:
17/06/2016

Modificació: Com a conseqüència
de l’ampliació del manteniment
ascensor situat a l’edifici La
Baronda
Modificació: Successió de
contractista i el canvi de
denominació social de l’empresa
adjudicatària del contracte

Junta de
Govern

18/12/2015

Modificació:
15/04/2016.
Pròrroga
17/04/2016

Modificació: incorporació de
vehícles nous.
Pròrroga: fins a 31/07/2017,
prevista en el contracte.

Prestació de
serveis

Junta de
Govern

02/03/2012

Pròrroga:
26/02/2016

Contracte del servei consistent en l'assegurança de Prestació de
danys materials de l'Ajuntament d'Esplugues de
serveis
Llobregat

Zurich Insurance PLC Junta de
Govern

20/11/2013

Modificació:
25/02/2016

Contracte de lloguer de nau industrial situada al
carrer Àngel Guimerà

Contracte de
lloguer

Sr. Antonio González Ple
Olmo

01/11/2008

20/01/2016

Contracte del servei d'impressió de publicacions
municipals
Servei de suort als serveis auxiliars a l'equipament
municipal La Baronda

Prestació de
serveis
Prestació de
serveis

PRODUCCIONES
MIC, SL
NARGY, SERVEIS
AUXILIARS, SL

28/11/2014

23/12/2016

20/05/2016

23/12/2016

Pròrroga extraordinària fins a
l'adjudicació del contracte en
licitació.
Modificació: Inclusió de la cobertura
sobre les carpes dels mercats
municipals de Can Vidalet i de La
Plana
Modificació: modificació del preu de
l'arrendament.
Pròrroga:
fins a 31 de desembre de 2018.
Possibilitat de pròrroga tàcita.
Prevista en el contracte.
Pròrroga any 2017
(mateixes condicions)
Pròrroga 2 mesos (gener + febrer) o
alternativament fins a la fomalizació
del nou contracte

Contracte del servei d'assegurança de la flota de
vehicles de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

Servei d'explotació dels espais publicitaris a les
revistes municipals

Prestació de
serveis

Publimpacte, serveis
al Comerç, SL

Junta de
Govern
Junta de
Govern

Contracte d’obres ordinàries de reparació del
col·lector en el parc dels Torrents d’Esplugues de
Llobregat

Contracte d'obres

CIVIL STONE, S.L.

Junta de
Govern

OBJECTE

EMPRESA
ADJUDICATÀRIA

ÒRGAN DE DATA
DATA ACORD
CONTRACT D'ADJUDICAC RESOLUCIÓ
ACIÓ
IÓ/FORMALIT
ZACIÓ

CAUSA DE LA RESOLUCIÓ

OBJECTE

EMPRESA
ADJUDICATÀRIA

CAUSA DE LA RESOLUCIÓ

Contracte de concessió d'obra pública a realitzar en
finca de propietat municipal situada al carrer Verge
de la Mercè núm. 72-80, d'aquesta població,
consistent en la construcció d'un edifici destinat a
mercat municipal i d’habitatges per a joves i gent
gran, amb totes les dotacions i instal·lacions
necessàries per al seu correcte funcionament, inclòs
l'aparcament soterrani per a vehicles i la seva
explotació,
Contracte de concessió d'obra pública a realitzar en
finca de propietat municipal situada a l'Avinguda de
Cornellà núm. 79-89, cantonada carrer Carme núm.
2-18, d'aquesta població, consistent en la
construcció d'un edifici destinat a mercat municipal i
d’habitatges per a joves i gent gran, amb totes les
dotacions i instal·lacions necessàries pel seu
correcte funcionament, inclòs l'aparcament
subterrani per a vehicles i la seva explotació.

Concessiò obres
públiques

“Par-Mer
Aparcamientos y
Mercados S.L.” i
“Visoren Esplugues,
S.L.”

ÒRGAN DE DATA
DATA ACORD
CONTRACT D'ADJUDICAC RESOLUCIÓ
ACIÓ
IÓ/FORMALIT
ZACIÓ
Ple
10/03/2006
16/11/2016

Concessió obres
públiques

“Par-Mer
Aparcamientos y
Mercados S.L.” i
“Visoren Esplugues,
S.L.”

Ple

Contracte servei distribució de publicacions
municipals.

Contracte de
servei.

Serveis Integrals de Junta de G.
Finques Urbanes, SL
(SIFU)

RELACIÓ DE LICITACIONS ANUL·LADES
DENOMINACIÓ DEL CONTRACTE

21/10/2016

Modificació:
23/12/2016

Modificació: com a conseqüència
de les incidències tècniques

(cap anul·lació derivada d'acords municipals o de
resolucions judicials fermes)

RELACIÓ DE RESOLUCIONS ANTICIPADES
DENOMINACIÓ DEL CONTRACTE

Resolució per incompliment
contractual imputable a les
empreses concessionàries

10/03/2006

16/11/2016

Resolució per incompliment
contractual imputable a les
empreses concessionàries

23/12/2015

19/04/2016

Mutu acord

Concessió d'obres públiques per a la rehabilitació ,
construcció i explotació de l'obra pública de l'edifici
La Baronda

Concessió obres
públiques.

DATA ACTUALITZACIÓ: 31 de Desembre de 2016

Baronda Futur, S.L.

Ple

03/07/2016

17/02/2016

Liquidació de l'empresa
adjudicatària

