Relació de modificacions, reformats i contractes complementaris
referents als projectes d'obres i/o contractes de serveis.
Nº EXP

ANY

31

2016

36

2016

38

2016

238

2016

41

2005

224

2010

231

2012

232

2012

LICITACIÓ

ADJUDICATARI

Ampliació del Servei de socorrisme de les 7 piscines municipals de AQUASOS SERVEIS INTEGRALS
l'Ajuntament de Lleida (Pardinyes, la Bordeta, Balafia, Cappont, Secà SL
de Sant Pere, Magraners i Gardeny)

DATA
APROVACIÓ

IMPORT
ADJUDICACIÓ

02/08/2016

6.765,06 €

04/07/2016

8.751,00 €

04/11/2016

41.908,74 €

Modificació del contracte menor per la construcció urgent d'una
TRANSPORTES Y
escullera de contenció al camí de Montagut al Pla de la Cerdera per EXCAVACIONES TEIXIDÓ SA
tal d'estabil·litzar el tal·lus.

10/11/2016

1.035,85 €

Modificació, per reorganització dels serveis, del contracte de
concessió del servei de neteja viària, de recollida de les diverses
ILNET UTE
fraccions dels residus municipals i altres serveis complementaris a la
ciutat de Lleida (02/07/2016 a 16/03/2018)

01/07/2016

1.502.525,54 €

Ampliació del Servei de monitors i menjador per al
desenvolupament del projecte Estiu a Lleida: Estiu de petits i Estiu
de joc a Lleida.

ALESSA CATERING SERVICES

Projecte Complementari per a l’estabilització d’un mur de contenció B.BIOSCA SL
al C/Mossèn Amic núm. 3 (Centre Històric de Lleida)

Modificació de l'àmbit d'actuació del contracte de manteniment i
conservació de la jardineria urbana a la ciutat de Lleida (sense cost
econòmic)

UTE JARDINERS DE LLEIDA

20/06/2016

-

€

Modificació, per ampliació del contracte per la gestió i
funcionament de l’escola bressol municipal de la zona alta 1, en
concepte de restabliment de l’equilibri econòmic

ESCOLA BRESSOL GERMANS
GRIMM LLEIDA SCCL

27/12/2016

18.995,00 €

Modificació, per ampliació del contracte per la gestió i
funcionament de l’escola bressol municipal de la zona alta 2, en
concepte de restabliment de l’equilibri econòmic

ESCOLA BRESSOL VAILET SCCL

27/12/2016

18.995,00 €

Relació de modificacions, reformats i contractes complementaris
referents als projectes d'obres i/o contractes de serveis.

169

2013

Ampliació del contracte de la gestió del servei del Centre Obert
Municipal “Pas a Pas” pel període de l'1 de juliol al 31 d'agost de
2016.

FUNDACIO CHAMPANGNAT

30/06/2016

6.494,56 €

170

2013

Ampliació del contracte de la gestió del servei del Centre Obert
Municipal “Companyia” pel període de l’1 de juliol al 31 d’agost de
2016.

ASSOCIACIO PROSEC
(PROMOTORA SOCIAL)

17/06/2016

5.676,81 €

281

2014

Modificació, per ampliació, del Contracte de les Assegurances
Municipals de l’Ajuntament de Lleida (Lot 3 Accidents
col·lectius),per ampliació d’un grup (Grup 9 parteners educatius),

ALLIANZ COMPAÑÍA DE
SEGUROS Y REASEGUROS

02/08/2017

469,10 €

15

2015

Ampliació del contracte de la gestió del servei del Centre Obert
Municipal Zona Sud

SALESIANS SANT JORDI

29/06/2016

2.520,89 €

3

2016

Modificació, per ampliació, del contracte de manteniment de
camins de l`horta i altres vies del municipi de Lleida,

ROMA INFRAESTRUCTURES I
SERVEIS SAU

02/09/2016

17.700,00 €

