
PRORROGUES I MODIFICACIONS DE CONTRACTES, LICITACIONS ANUL.LADES I RESOLUCIONS ANTICIPADES 2021 
Data actualització: 25 de febrer de 2022

EXPEDIENT ANY LICITACIO ADJUDICATARI CONCEPTE DATA D'APROVACIÓ IMPORT (IVA INCLÒS) PERÍODE PRÒRROGA

184/16 2016 SERVEI AJUT DOMICILI UTE SUARA SERVEIS,SCCL-CLANSER,SA II 
UTE (UTE SUARA SERVEIS,SCCL-CL), SERVEI AJUT A DOMICILI

22/01/21
319.035,13

Formalitzar la pròrroga, pel període del 9 de gener fins 
al 31 de març de 2021

SER_OBE_2018_0016

2018 SERVEI DE MANTENIMENT DE CAMINS I ALTRES 
VIES DEL MUNICIPI DE LLEIDA, ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS,SAU 

SERVEI DE MANTENIMENT DE CAMINS I ALTRES VIES 
DEL MUNICIPI DE LLEIDA,

11/02/21
240.000,00 €  1 de febrer de 2021 al 31 de gener de 2022

PRI_ADD_2020_0001

2020 ACCÈS OBERT A LA BASE DE DADE D'INFORMA 
D&B, S.A per tal de consultar informació comercial i 
financera dels deutors de l’Ajuntament de Lleida  INFORMA D&B,SA

ACCÈS OBERT A LA BASE DE DADE D'INFORMA D&B, S.A 
per tal de consultar informació comercial i financera dels 
deutors de l’Ajuntament de Lleida

18/02/21

6.534,00 1 d’abril de 2021 al 31 de març de 2022,

SUB_OBE_2019_0013

2019

Adhesió a la pròrroga excepcional del contracte derivat 
2015.05-D02 de l’Acord marc de subministrament 
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel 
Desenvolupament Local a l’empresa Endesa 
Energia,SAU ENDESA ENERGIA,SAU

Adhesió a la pròrroga excepcional del contracte derivat 
2015.05-D02 de l’Acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a 
l’empresa Endesa Energia,SAU

24/02/21

1.599.100,68 € 1 de gener al 30 de juny de 2021

13/16

2016 Serveis de manteniment i neteja per la gestió sostenible 
dels edificis municipals de l’Ajuntament de Lleida CLANSER,SA

Serveis de manteniment i neteja per la gestió sostenible dels 
edificis municipals de l’Ajuntament de Lleida

25/02/21
3.907.818,68 € 1 de febrer de 2021 al 31 de desembre de 2021

13/16
2016 Serveis de manteniment i neteja per la gestió sostenible 

dels edificis municipals de l’Ajuntament de Lleida CLANSER,SA
Serveis de manteniment i neteja per la gestió sostenible dels 
edificis municipals de l’Ajuntament de Lleida

03/03/21
17.136,57 €

Ampliació puntual del contracte de manteniment i 
neteja per la neteja i desinfecció dels col·legis 
electorals del dia 14 de febrer de 2021

SER_NSP_2018_0019
2018 Contracte de transport esporàdic a persones amb 

mobilitat reduïda. TELE RADIO TAXI DE. LLEIDA,SCCL 
contracte de transport esporàdic a persones amb mobilitat 
reduïda.

04/03/21
30.790,57 €  6 de març de 2021 a 5 de març de 2022 

SER_OBE_2019_0036

2019
Servei de manteniment i conservació de les àrees de 
jocs infantils, elements de salut, elements esportius i 
mobiliari urbà de la ciutat de Lleida. FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS, 

Servei de manteniment i conservació de les àrees de jocs 
infantils, elements de salut, elements esportius i mobiliari 
urbà de la ciutat de Lleida.

15/04/2021

103.069,60 €  7 de juliol de 2021 a 6 de juliol de 2022

SER_OBE_2018_0021
2018

Servei integral de consultoria i assistència tècnica per a 
la implementació estratègica i el seguiment i control de 
la gestió financera.  OMA COMUNICA,SL

Contracte de Serveis de disseny, elaboració i implementació 
de l’estratègia de comunicació del projecte “INNO4AGRO, 
ecosistema innovador per  un sector agroalimentari.

22/04/21
15.557,27 €   12 de juny de 2021 al 11 de juny de 2022

274/2016
2016 Servei del Pla d’actuacions subsidiàries en edificis i 

solars a la ciutat de Lleida. B.BIOSCA,SL 
Servei del Pla d’actuacions subsidiàries en edificis i solars a la 
ciutat de Lleida. 

22/04/21
134.375,00 €  24 d’abril de 2021 a 23 d’agost de 2021.  

184/16 2016 SERVEI AJUT DOMICILI UTE SUARA SERVEIS,SCCL-CLANSER,SA II 
UTE (UTE SUARA SERVEIS,SCCL-CL), SERVEI AJUT A DOMICILI 22/04/21 237.331,01 € 1 d’abril a 31 de maig de 2021

SER_OBE_2018_0022
2018 Servei de manteniment i reparacions dels vehicles del 

parc mòbil municipal de l’Ajuntament de Lleida.
RODI METRO,SL Servei de manteniment i reparacions dels vehicles del parc 

mòbil municipal de l’Ajuntament de Lleida-LOT 1
22/04/21 46.632,55 €

 5 de juny de 2021 al 4 de juny de 2022

SER_OBE_2018_0022
2018 Servei de manteniment i reparacions dels vehicles del 

parc mòbil municipal de l’Ajuntament de Lleida. RODI METRO, SL
Servei de manteniment i reparacions dels vehicles del parc 
mòbil municipal de l’Ajuntament de Lleida-LOT 2

22/04/21
8.647,80 € 5 de juny de 2021 al 4 de juny de 2022 

SER_OBE_2018_0022
2018 Servei de manteniment i reparacions dels vehicles del 

parc mòbil municipal de l’Ajuntament de Lleida. RODI METRO, SL 
Servei de manteniment i reparacions dels vehicles del parc 
mòbil municipal de l’Ajuntament de Lleida-LOT 3

22/04/21
77.440,00 € 5 de juny de 2021 al 4 de juny de 2022

SER_OBE_2018_0022

2018 Servei de manteniment i reparacions dels vehicles del 
parc mòbil municipal de l’Ajuntament de Lleida. ILERQUAD SEGRIÀ, SL,

Servei de manteniment i reparacions dels vehicles del parc 
mòbil municipal de l’Ajuntament de Lleida-LOT 4

22/04/21

19.360,00 € 5 de juny de 2021 al 4 de juny de 2022

SER_OBE_2018_0023

2018

Servei integral de consultoria i assistència tècnica per a 
la implementació estratègica  i el seguiment i control de 
la gestió financera del projecte “INNO4AGRO, 
ecosistema innovador per un sector agroalimentari 
intel·ligent”. F.INICIATIVAS ESPAÑA I MAS D MAS I, SL

Servei integral de consultoria i assistència tècnica per a la 
implementació estratègica  i el seguiment i control de la 
gestió financera del projecte “INNO4AGRO, sistema 
innovador per un sector agroalimentari intel·ligent”-LOT 1

23/04/21

9.147,60 € 13 de juny de 2021 al 12 de juny de 2022

SER_OBE_2018_0023

2018

Servei integral de consultoria i assistència tècnica per a 
la implementació estratègica  i el seguiment i control de 
la gestió financera del projecte “INNO4AGRO, 
ecosistema innovador per un sector agroalimentari 
intel·ligent”. I.SERVEIS EINSTIC,SL 

Servei integral de consultoria i assistència tècnica per a la 
implementació estratègica  i el seguiment i control de la 
gestió financera del projecte “INNO4AGRO, sistema 
innovador per un sector agroalimentari intel·ligent”-LOT 2

23/04/21

14.217,50 €  11 de juny de 2021 al 10 de juny de 2022
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SER_OBEA_2020_0011

2020 Servei de places en un establiment social adreçat a 
l’allotjament d’urgència per a dones que es troben en 
situació de violència masclista i els seus fills. ASSOCIACIO REFEM, 

Servei de places en un establiment social adreçat a 
l’allotjament d’urgència per a dones que es troben en situació 
de violència masclista i els seus fills

07/06/21

13.000,00 € 1 de maig al 14 de juliol de 2021

184/16 2016 SERVEI AJUT DOMICILI UTE SUARA SERVEIS,SCCL-CLANSER,SA II 
UTE (UTE SUARA SERVEIS,SCCL-CL), SERVEI AJUT A DOMICILI 07/06/21 357.941,86 € 1 de juny a 31 d’agost de 2021

SER_OBE_2018_0017

2018
SERVEI PER A LA VIGILÀNCIA DE LA SALUT I 
SUPORT A LES TRES ESPECIALITATS DE 
SEGURETAT, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMIA I 
PSICOSOCIOLOGIA. PREVENACTIVA,SLU 

SERVEI PER A LA VIGILÀNCIA DE LA SALUT I SUPORT A 
LES TRES ESPECIALITATS DE SEGURETAT, HIGIENE 
INDUSTRIAL, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA, 

08/06/21

18.750,00 € 1 d’agost al 31 d’octubre de 2021

SER_OBE_2017_0017
2017 Servei de Vigilància de les instal·lacions del Parc de 

Gardeny. PHOENIX VIGILANCIA Y SEGURIDAD,SA Servei de Vigilància de les instal·lacions del Parc de Gardeny
15/6/21

65.615,88 € 6 d’abril de 2021 a 5 d’abril de 2022

PAT_OBE_2018_0002

2018

Servei de cafeteria del Centre Cívic del Secà. ROSA MARIA ARIAS RODRIGUEZ Servei de cafeteria del Centre Cívic del Secà, 

23/06/21

Un cànon fix anual de  609,49€  per 
l’explotació de la cafeteria + 37,20€ 
per l’explotació mensual de la 
terrassa, amb un màxim de sis 
vetlladors 4 de febrer de 2021 fins al 3 de febrer de 2022,

PAT_OBE_2017_0001

2017
Concessió demanial de la cafeteria del centre cívic de 
Balàfia.

JUAN MIGUEL CALERO BARRIGA

Concessió demanial de la cafeteria del centre cívic de Balafia

23/06/21

Amb un cànon anual per l’explotació
de la cafeteria de 4.925,36€/any i un
cànon mensual per l’explotació de la 
terrassa de 37,20€/mes.

 5 d’octubre de 2020 al 4 d’octubre de 2021, 

SUB_OBE_2017_0001

2017
Subministrament pel llicenciament, manteniment, 
assistència tècnica i serveis associats d’una aplicació 
informàtica per a la gestió integral dels recursos humans 
de l’Ajuntament de Lleida.

 SOLUCIONES AVANZADAS EN 
INFORMÁTICA APLICADA, SL, 

Subministrament pel llicenciament, manteniment, assistència 
tècnica i serveis associats d’una aplicació informàtica per a la 
gestió integral dels recursos humans de l’Ajuntament de 
Lleida

30/06/21

40.010,66 € 1 de setembre de 2021 fins el 31 d’agost de 2023

SER_NSP_2017_0001 2017
Servei de manteniment i adequació de les Lleis 39/2015 
del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques i 40/2015 de Règim Jurídic 
del Sector Público, de l’aplicació informàtica de Gestió 
Tributària i Recaptació de l’Ajuntament de Lleida.  GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL SA

Servei de manteniment i adequació de les Lleis 39/2015 del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques i 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Público, de 
l’aplicació informàtica de Gestió Tributària i Recaptació de 
l’Ajuntament de Lleida

30/06/21

495.990,08 € 1 de setembre de 2021 al 31 d’agost de 2023 

CON_OBE_2017_0002 2017 Servei municipal de dos Centres de Dia per a Gent Gran 
a la ciutat de Lleida.  ACCENT SOCIAL,SL 

Servei municipal de dos Centres de Dia per a Gent Gran a la 
ciutat de Lleida-LOT 1

05/07/21
156.252,10 € ’1 de juny de 2021 a 31 de maig de 2022,

CON_OBE_2017_0002 2017 Servei municipal de dos Centres de Dia per a Gent Gran 
a la ciutat de Lleida. FUNDACIO SERVEIS DE SUPORT

Servei municipal de dos Centres de Dia per a Gent Gran a la 
ciutat de Lleida-LOT 2

05/07/21
 149.133,60€ (IVA exempt) 1 de juny de 2021 a 31 de maig de 2022

SER_NSP_2018_0003 2018 Servei d’allotjament i esmorzar del Servei d’acolliment 
residencial d’urgència a traves d’un establiment social.  Fundació Jericó 

Servei d’allotjament i esmorzar del Servei d’acolliment 
residencial d’urgència a traves d’un establiment social, 

06/07/21
385.990,43 € 17 d’agost de 2021 al 16 d’agost de 2022

SER_OBE_2017_0009 2017
Serveis d’intervenció socioeducativa (SIS) Municipal, en 
els Centres Oberts: Remolins, Companya, Pas a Pas, 
Mercadet i Gínjol. UTE CENTRE OBERT GÍNJOL

Serveis d’intervenció socioeducativa (SIS) Municipal, en els 
Centres Oberts: Remolins, Companya, Pas a Pas, Mercadet i 
Gínjol-LOT 5 

14/07/21

84.949,05 € 1 de novembre de 2021 a 14 de setembre de 2022 

SER_OBE_2018_0007 2018 Servei de l’equip psicopedagògic de les Escoles Bressol 
Municipals anys 2018, 2019 i 2020.

EQUIP DE SUPORT PSICOPEDAGÒGIC I
D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA,SC
PROFESSIONAL 

Servei de l’equip psicopedagògic de les Escoles Bressol 
Municipals anys 2018, 2019 i 2020, 

21/07/21 90.200,00€ (exempt d’IVA), Aprovar la pròrroga, per al curs 2021-2022 

SER_OBE_2019_0041 2019 Contracte de servei de la gestió  integral d’enviament de 
rebuts no domiciliats de padrons fiscals municipals.

 SERVINFORM, SA Contracte de servei de la gestió  integral d’enviament de 
rebuts no domiciliats de padrons fiscals municipals

02/08/21 18.150,00 € 1 d’agost de 2021 fins al 31 de juliol de 2023 

SUB_OBEA_2020_0004 2019 Subministrament de les infraestructures pel mercat de 
Nadal de la ciutat.  SONOMOBEL,SL

Subministrament de les infraestructures pel mercat de Nadal 
de la ciutat, 

04/08/21
28.168,80 € 26 de novembre de 2021 fins al 9 de gener de 2022 

184/16 2016
Servei d’Ajut a Domicili.  SUARA SERVEIS,SCCL-CLANSER,SA II UTE Servei d’Ajut a Domicili

05/08/21
 116,720,18€ 1 de setembre al 30 de setembre de 2021,
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SER_OBE_2020_0010 2020
Servei per a la direcció artística i coordinació de la 
Mostra Internacional de Cinema d’Animació de 
Catalunya (ANIMAC).  CAROLINA LOPEZ CABALLERO 

Servei per a la direcció artística i coordinació de la Mostra 
Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya (ANIMAC

05/08/21

30.978,42  7 de setembre de 2021 a 6 de setembre de 2022 

PAT_PRI_2018_0007 2018
El contracte d’arrendament dels locals núm. 41-42-43-44-
45 de l’immoble situat a l’AV Tortosa, núm. 2 de Lleida.   LLOTJA AGROPECUÀRIA MERCOLLEIDA 

l contracte d’arrendament dels locals núm. 41-42-43-44-45 
de l’immoble situat a l’AV Tortosa, núm. 2 de Lleida 

05/08/21

43.324,08 € 1 de gener fins al 31 de desembre de 2021 

PAT_PRI_2018_0007 2018 El contracte d’arrendament dels locals núm. 41-42-43-44-
45 de l’immoble situat a l’AV Tortosa, núm. 2 de Lleida.   LLOTJA AGROPECUÀRIA MERCOLLEIDA 

l contracte d’arrendament dels locals núm. 41-42-43-44-45 
de l’immoble situat a l’AV Tortosa, núm. 2 de Lleida 

05/08/21
21.662,04 € 1 de gener fins al 31 de desembre de 2021 

SUB_OBE_2018_0017 2018
L’Acord Marc de subministrament de gas natural amb 
l’empresa ENDESA ENERGIA,SAU, amb destinació als 
Ens Locals de Catalunya. ENDESA ENERGIA,SAU

l’Acord Marc de subministrament de gas natural amb 
l’empresa ENDESA ENERGIA,SAU, amb destinació als Ens 
Locals de Catalunya, 

16/09/21

748.188,27 € 1 d’octubre de 2020 al 30 de setembre de 2021

SER_OBE_2020_0009 2020 Servei de Pla de manteniment, conservació i millora de 
voreres, paviments asfàltics i brigada d’acció immediata.  B-BIOSCA,SL

Servei de Pla de manteniment, conservació i millora de 
voreres, paviments asfàltics i brigada d’acció immediata-Lot 1

17/09/21

325.000,57 € 17 de novembre de 2021 al 16 de  setembre 2022

SER_OBE_2020_0009 2020 Servei de Pla de manteniment, conservació i millora de 
voreres, paviments asfàltics i brigada d’acció immediata.  SORIGUÉ,SAU 

Servei de Pla de manteniment, conservació i millora de 
voreres, paviments asfàltics i brigada d’acció immediata-Lot 2

08/10/21

125.000,16 €  17 de novembre de 2021 al 16 de  setembre 2022 

SER_OBE_2021_0005 2021
Serveis de promoció de l’acció comunitària als barri.

DISSENY INTEGRAL DE PROJECTES,SCCL 
Serveis de promoció de l’acció comunitària als barri

11/10/21 36.594,96 € 16 d’octubre de 2021 al 15 de juny 2022 

PAT_OBE_2017_0001
2017 concessió demanial de la cafeteria del centre cívic de 

Balàfia.
JUAN MIGUEL CALERO BARRIGA

Concessió demanial de la cafeteria del centre cívic de Balàfia
18/10/21  5 d’octubre de 2021 fins al 31 de març de 2022

SUB_OBE_2020_0002

2020
Subministrament d’armilles antibales amb una funda 
interior, funda exterior i bossa de transport per al 
personal adscrit a la Guàrdia Urbana.  FEDUR,SA 

Subministrament d’armilles antibales amb una funda interior, 
funda exterior i bossa de transport per al personal adscrit a la 
Guàrdia Urbana

18/10/21

26.705,55 € 1 de gener fins al 31 de desembre de 2022

SER_OBE_2018_0017

2018
Servei per a la vigilància de la salut i suport a les tres 
especialitats de seguretat, higiene industrial, ergonomia 
i psicosociologia. PREVENACTIVA,SLU 

Servei per a la vigilància de la salut i suport a les tres 
especialitats de seguretat, higiene industrial, ergonomia i 
psicosociologia

22/10/21

8.967,00 € 1 de novembre al 14 de desembre del 2021
SER_OBE_2019_0022 2019 Servei d’Educasport, mitjançant tramitació ordinària amb 

procediment obert simplificat i diversos criteris 
d’adjudicació.  GRUP ITA GESTIÓ ESPORTIVA,SL 

Servei d’Educasport, mitjançant tramitació ordinària amb 
procediment obert simplificat i diversos criteris d’adjudicació,

29/10/21

9.191,20 € 3 de desembre de 2021 al 2 de desembre de 2022

SER_OBE_2019_0014 2019 Servei integral de cardioprotecció dels pavellons 
municipals. 

 ANEK-S3,SL 
Servei integral de cardioprotecció dels pavellons municipals, 

29/10/21 11.979,00 € 18 de novembre de 2021 al 17 de novembre del 2022 

SUB_OBE_2019_0007 2019
Contracte del Subministrament de carburants per al 
conjunt de vehicles, maquinària diversa i calefacció 
d’edificis de l’Ajuntament de Lleida.

 PETROLIS DE BARCELONA,SA. Contracte del Subministrament de carburants per al conjunt 
de vehicles, maquinària diversa i calefacció d’edificis de 
l’Ajuntament de Lleida-Lot 2

08/11/21 513.134,49 € 12 de desembre de 2021 fins l’11 de desembre de 2023

13/16 2016
Contracte de serveis de manteniment i neteja per la 
gestió sostenible dels edificis municipals de l’Ajuntament 
de Lleida. CLANSER,SA, 

Contracte de serveis de manteniment i neteja per la gestió 
sostenible dels edificis municipals de l’Ajuntament de Lleida

19/11/21
38.357,06 € IVA ’1 de juny de 2021

SER_OBE_2018_0016 2018 Contracte de Servei de manteniment de camins i altres 
vies del municipi de Lleida.

ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS,SAU Contracte de Servei de manteniment de camins i altres vies 
del municipi de Lleida

14/12/21 160.000,00 € 1 de febrer al 30 de setembre de 2022

13/16 2016 Contracte de Servei de manteniment de camins i altres 
vies del municipi de Lleida. CLANSER,SA, 

Contracte de serveis de manteniment i neteja per la gestió 
sostenible dels edificis municipals de l’Ajuntament de Lleida

20/12/21
4.028.486,65 € 1 de gener de 2022 al 31 de desembre de 2022

PAT_NSP_2017_0005 2017 Arrendament del local situat al C/ Sant Crist, 6, planta 
baixa de Lleida.

 BISBAT DE LLEIDA,SL Arrendament del local situat al C/ Sant Crist, 6, planta baixa 
de Lleida

21/12/21 9.439,66 € 21 de desembre de 2021 fins al 30 de setembre de
2022 

PAT_NSP_2017_0002 2017 Arrendament de l’habitatge situat al c/Cuenca , 2 Bxs-1A 
de Lleida.

Arrendament de l’habitatge situat al c/Cuenca , 2 Bxs-1A de 
Lleida

28/12/21
1.272,72€ exempt d’IVA 

 1 d’octubre 2021 a 30 de setembre de 2022

PAT_PRI_2019_0004
2019 Arrendament del local ubicat local ubicat als baixos del 

C/ Cavallers, 27-29. EMPRESA MUNICIPAL D’URBANISME 
Arrendament del local ubicat local ubicat als baixos del C/ 
Cavallers, 27-29

28/12/21
10.367,04 € 1 març de 2021 a 28 de febrer de 2022

PAT_NSP_2017_0003
2017 Arrendament de  l’habitatge situat a la Pl. Cervantes, 7-

1r-1a. de Lleida. EMPRESA MUNICIPAL D’URBANISME 
Arrendament de  l’habitatge situat a la Pl. Cervantes, 7-1r-1a. 
de Lleida

28/12/21
1.908,96€ exempts d’IVA 

’1 octubre 2021 a 30 de setembre de 2022
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PAT_PRI_2018_0007

2018 Contracte d'arrendament dels locals núm. 41-42-43-44-
45 de l’immoble situat a l’Av. Tortosa, núm. 2.  LLOTJA AGROPECUÀRIA MERCOLLEIDA 

Contracte d'arrendament dels locals núm. 41-42-43-44-45 de 
l’immoble situat a l’Av. Tortosa, núm. 2 

30/12/21

39.270,94 € 1 de gener fins al 31 de desembre de 2022
SER_NSP_2020_0002

2020 Contracte del Servei d’actualització a versió SDCTU 
bàsic 8.0 o posterior.  ETRA BONAL,SA 

Contracte del Servei d’actualització a versió SDCTU bàsic 8.0 
o posterior 

30/12/21
24.306,48 € 1 de gener de 2022 fins a 31 de desembre de 2024

EXPEDIENT ANY LICITACIÓ ADJUDICATARI CONCEPTE DATA D'APROVACIÓ IMPORT O CONCEPTE 
MODIFICACIÓ

SER_NSP_2019_0015 2019

Contracte de Serveis de manteniment i allotjament de 
l’aplicació d’Audio-Videoactes per atendre els requeriments i 
necessitats de la Secretaria General de l’Ajuntament de Lleida SERVICIOS MICROINFOMATICA,SA 

Contracte dee Serveis de manteniment i allotjament de 
l’aplicació d’Audio-Videoactes per atendre els requeriments i 
necessitats de la Secretaria General de l’Ajuntament de 
Lleida

23/03/21

Aprovar la modificació, per
disminució, consistent en la
reducció de l’import assignat a les
despeses d’allotjament, que equival
a una reducció de 6.213,68€ +
1.304,87€ d’IVA (Total: 7.518,55 €).
Per tant, un cop efectuada la
modificació a la baixa, l’import del
contracte serà de 15.847,48€ +
3.327,97€ d’IVA d’IVA (Total:
19.175,45€)”.

SER_OBE_2019_0001 2019

Contracte del servei de monitors i menjador del Projecte 
Estiu a Lleida (Estiu de Petits i Estiu de Jocs) 

ALESSA CATERING SERVICES,SA 
UNIPERSONAL 

Contracte del servei de monitors i menjador del Projecte Estiu 
a Lleida (Estiu de Petits i Estiu de Jocs) 

21/06/21

Modificació, per ampliació, del 
contracte del servei de monitors i 
menjador del Projecte Estiu a Lleida 
(Estiu de Petits i Estiu de Jocs) de la 
Regidoria d’Educació de 
l’Ajuntament de Lleida per al 
període 2019-2021,  consistent en 
l’ampliació de 6 monitors durant dos 
mesos per un import total de 
18.801,00€

OBR_OBEA_2020_0002

2020 Projecte per a la reconstrucció dels trams A-B-F- i G del 
departament de Santa Cecília del cementiri municipal de 
Lleida, 1ª Fase, tram A, sub fase 1 COZUBIC CONSTRUCTORA,SL 

Projecte per a la reconstrucció dels trams A-B-F- i G del 
departament de Santa Cecília del cementiri municipal de 
Lleida, 1ª Fase, tram A, sub fase 1 

01/07/21

78.616,50 €

SER_OBE_2020_0001 2020

Servei de Socorristes a les 7 piscines municipals descobertes 
de la ciutat de Lleida 2020-2023

 AQUASOS SERVEIS INTEGRALS,SL 
(AQUASOS) 

Servei de Socorristes a les 7 piscines municipals descobertes 
de la ciutat de Lleida 2020-2023.

21/07/21
Aprovar la modificació, per 
disminució,  consistent en la 
reducció de l’import del contracte 
previst per l’any 2021 en 
56.420,70€.

SER_OBE_2020_0005 2020

Servei d’atenció telefònica ciutadana 010, al servei de taxi 
adaptat i al servei d’atenció  als desbordaments de trucades a 
la central i a l’oficina de gestió i atenció tributària de 
l’Ajuntament de Lleida.

ASSOCIACIÓ DE PARAPLÈGICS I 
DISCAPACITATS FÍSICS DE LLEIDA (ASPID) 

Servei d’atenció telefònica ciutadana 010, al servei de taxi 
adaptat i al servei d’atenció  als desbordaments de trucades a 
la central i a l’oficina de gestió i atenció tributària de 
l’Ajuntament de Lleida.

30/07/21

Aprovar la modificació,  consistent 
en una disminució de 447,77 € 
mensuals, sense IVA, a aplicar als  
rebuts del mes d’agost de 2021 fins 
al 15 d’agost de 2022 quedant 
l’import mensual en 7.326,06 + 
1.538,47 (iva 21 %) = 8.864,53 € 
resultat de disminuir 447,77 € a la 
base imposable aprovada segons 
Decret d’Alcaldia, de data 28 de 
juliol de 2020

MODIFICACIONS CONTRACTES
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PRORROGUES I MODIFICACIONS DE CONTRACTES, LICITACIONS ANUL.LADES I RESOLUCIONS ANTICIPADES 2021 
Data actualització: 25 de febrer de 2022

EXPEDIENT ANY LICITACIÓ ADJUDICATARI CONCEPTE DATA D'APROVACIÓ IMPORT O CONCEPTE 
MODIFICACIÓ

SER_OBE_2018_0025 2018

Servei per a la prestació dels Serveis Postals de l’Ajuntament 
de Lleida

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y
TELEGRAFOS,SA  

Servei per a la prestació dels Serveis Postals de l’Ajuntament 
de Lleida.

02/08/21

Aprovar la modificació del contracte
del Lot 1: Distribució de
correspondència del Servei per a la
prestació dels Serveis Postals de
l’Ajuntament de Lleida, consistent
en modificar el contracte subscrit
fins a 6 d’agost per un import de
154.506,08 € IVA INCLÒS atès
l’increment en notificacions postals.

SUB_OBE_2019_0006 2019

Subministrament de roba i complements institucionals 
per al personal adscrit a la Guàrdia Urbana.

 SOLUCIONES TECNICAS 2000,SL 

Subministrament de roba i complements institucionals per al 
personal adscrit a la Guàrdia Urbana-Lot 1.

05/08/21

Aprovar la modificació del Lot 
1consistent en la modificació de les
característiques tècniques de les
peces per adaptar-les a l’establert
en la resolució INT/1431/2017 del
departament d’interior

SUB_OBE_2019_0006 2019

Subministrament de roba i complements institucionals 
per al personal adscrit a la Guàrdia Urbana,

 INSIGNA UNIFORMES,SL 

Subministrament de roba i complements institucionals per al 
personal adscrit a la Guàrdia Urbana-Lot 2.

05/08/21

Aprovar la modificació del Lot 2:
consistent en la modificació de les
característiques tècniques de les
peces per adaptar-les a l’establert
en la resolució INT/1431/2017 del
departament d’interior.

PAT_PRI_2020_0004 2020 Contracte d’arrendament del local situat al carrer
Alsamora núm. 6. EMPRESA MUNICIPAL D’URBANISME DE LLEID  

Contracte d’arrendament del local situat al carrer Alsamora
núm. 6. 26/10/21 Modificació a la baixa de 

l’arrendament del local 

109/05 2005 L’altell de l’edifici situat al carrer Sans i Ribes, núm. 1 
altell A de Lleida.

ROSA PONS BOSCH L’altell de l’edifici situat al carrer Sans i Ribes, núm. 1 altell A 
de Lleida.

26/10/21 Modificació a la baixa del lloguer 

101/08 2008 Contracte d'arrendament  de l’altell B de l’edifici situat al 
carrer Sans i Ribes, núm. 1 de Lleida.

ROSA PONS BOSCH Contracte d'arrendament  de l’altell B de l’edifici situat al 
carrer Sans i Ribes, núm. 1 de Lleida.

28/10/21 Modificació a la baixa del lloguer 

OBR_OBE_2019_0007 2019 Reforma dels ascensors que donen accés a  La Seu 
Vella, al carrer del Canyeret. UTE REFORMA ASCENSORS SEU VELLA 

Reforma dels ascensors que donen accés a  La Seu Vella, al 
carrer del Canyeret.

03/11/21 Aprovar la modificació, per canvi en 
partides d’obra 

23/2008 2008 Contracte d’arrendament del local situat al carrer Alcalde 
sol, 13 Baixos, de Lleida. ALEJANDRO ESTADELLA IBARS 

Contracte d’arrendament del local situat al carrer Alcalde sol, 
13 Baixos, de Lleida.

04/11/21 Modificació a la baixa del lloguer 

PAT_PRI_2019_0008 2019 Contracte d'arrendament el local ubicat al carrer Alcalde 
Pujol, núm. 9 de Lleida. RAMON ROS JOUNOU

Contracte d'arrendament el local ubicat al carrer Alcalde 
Pujol, núm. 9 de Lleida.

05/11/21 Modificació a la baixa del lloguer 

SUB_OBE_2019_0015

2019 Subministrament de carburants per als vehicles de 
l’Ajuntament de Lleida. SOLRED,SA 

Subministrament de carburants per als vehicles de 
l’Ajuntament de Lleida 

20/11/2021
Baixa del contracte del 
Subministrament de carburants del 
vehicle d’Alcaldia 

SER_OBE_2018_0003 2018 servei  per a la realització de la valoració i la relació de 
llocs de treball (RLT) que configuren la plantilla de 
l’Ajuntament de Lleida i dels seus OOAA.

 D’ALEPH INICIATIVA Y ORGANIZACION,SA Servei  per a la realització de la valoració i la relació de llocs 
de treball (RLT) que configuren la plantilla de l’Ajuntament de 
Lleida i dels seus OOAA

10/12/21

Modificar el termini d’execució del
contracte ampliant-lo en tres mesos
comptats a partir del dia 2 de gener
de 2022, és a dir, fins el dia 31 de
març de 2022

CON_OBE_2017_0002 2017

Contracte del Servei municipal de dos Centres de Dia 
per a Gent Gran a la ciutat de Lleida. FUNDACIÓ SERVEIS DE SUPORT 

Contracte del Servei municipal de dos Centres de Dia per a 
Gent Gran a la ciutat de Lleida -Lot 2.

11/12/21

Aprovar la modificació del Lot 2  
ampliant el nombre de dies de 
servei de 252 a 365 dies (d’acord 
amb el Conveni 2022 entre la 
Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Lleida), del 15 
desembre de 2021 a 31 maig de 
2022    

CON_OBE_2017_0002 2017

Contracte del Servei municipal de dos Centres de Dia 
per a Gent Gran a la ciutat de Lleida. 

ACCENT SOCIAL,SL 

Contracte del Servei municipal de dos Centres de Dia per a 
Gent Gran a la ciutat de Lleida -Lot 1.

22/12/21

Aprova la modificació del Lot 1,
consistent en ampliar el nombre de
dies de servei de 252 a 365 dies
(d’acord amb el Conveni 2022 entre
la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Lleida),, pel període
del 15 de gener de 2022 al 31 de
maig de 2022.

MODIFICACIONS CONTRACTES
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EXPEDIENT
ANY LICITACIÓ CAUSA DATA D'APROVACIÓ

SER_OBE_2021_0010
2021

Contracte del Servei d'Intervenció integral i comunitària 
d'atenció social a joves en situació de vulnerabilitat al carrer 
(projecte sotre 360º)

Desistiment per una infracció no subsanable de 
les normes de preparació del contracte, i per 
iniciar nova licitació.

09/12/2021

SER_OBE_2021_0025
2021 Servei d’assistència tècnica per definir la proposta del servei 

de neteja viària i espais públics de Lleida.

Desistiment per una infracció no subsanable de 
les normes de preparació del contracte, i per 
iniciar nova licitació.

21/10/2021

SER_OBE_2021_0029
2021 Serveis d’assistència tècnica per definir la proposta del servei 

de recollida de residus i gestió de les deixalleries de Lleida. 

Desistiment per una infracció no subsanable de 
les normes de preparació del contracte, i per 
iniciar nova licitació.

21/10/2021

SER_OBEA_2021_0015

2021
Servei de professionals per a impartir els cursos monogràfics 
de l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol, inclosos en 
l’oferta de la Universitat Popular, per al curs 2021-2022.

Desistiment per una infracció no subsanable de 
les normes de preparació del contracte, i per 
iniciar nova licitació.

27/10/2021
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