
Modificacions de contractes formalitzats, licitacions anul·lades i resolucions anticipades durant l'any 2018

RELACIÓ DE MODIFICACIONS DE CONTRACTES FORMALITZATS

DENOMINACIÓ DEL CONTRACTE EXPEDIENT OBJECTE
PERSONA O EMPRESA 

ADJUDICATÀRIA

ÒRGAN DE 

CONTRACTACIÓ

DATA 

ADJUDICACIÓ

DATA ACORD 

MODIFICACIÓ/PRÒRROGA
CONTINGUT DE LA MODIFICACIÓ PRÒRROGA

Gestió del servei de recollida selectiva de residus a la societat mixta VIALNET. AJT/8632/2018
Contracte de gestió de 

serveis públics
VIALNET VIC SL Ple municipal 05/03/2010 Modificació: 17/09/2018

Modificació del contracte de gestió del servei de recollida selectiva de residus a la 

societat mixta VIALNET.

Subministrament d'energia elèctrica pel Complex Cultural l'Àtlàntida, derivat de 

l'Acord marc de subministrament acordat pel Consorci Català del 

Desenvolupament Local.

AJT/13936/2017
Contracte derivat 

d'acord marc
ENDESA ENERGIA SAU Junta de Govern Local 05/04/2017 Pròrroga: 17/12/2018

Aprovar l'adhesió a la segona pròrroga del subministrament d'energia elèctrica pel 

Complex Cultural l'Atlàntida, per l'any 2019, derivat de l'acord marc de 

subministrament acordat pel Consorci Català de Desenvolupament Local.

Subminsitrament d'energia elèctrica per a l'Ajuntament de Vic, any 2018 derivat 

de l'acord marc de subministrametn acordat pel Consorci Català de 

Desenvolupament Local.

AJT/13940/2017
Contracte derivat 

d'acord marc
ENDESA ENERGIA SAU Junta de Govern Local 15/02/2017 Pròrroga: 17/12/2018

Aprovar l'adhesió a la segona pròrroga del subministrament d'energia elèctrica per a 

l'Ajuntament de Vic, per l'any 2019, derivat de l'acord marc de subministrament acordat 

pel Consorci Català de Desenvolupament Local.

Gestió del servei de recollida selectiva de residus a la societat mixta VIALNET AJT/2210/2018
Contracte de gestió de 

serveis públics
VIALNET VIC SL Ple municipal 05/03/2010 Pròrroga: 07/03/2018

Pròroga del contracte de gestió del servei de recollida selectiva de residus a favor de la 

societat mixta VIALNETVIC, SL

Conveni per l'encomana de gestió de tasques de promoció econòmica 

emprenedoria i incubació d'empreses a CREACCIÓ, Agència d'Emprenedoria, 

Innovació i Coneixement

AJT/2587/2018 Conveni

CREACCIÓ, Agència 

d'Emprenedoria, Innovació i 

Coneixement

Ple municipal 01/01/2017 Pròrroga: 07/03/2018

Pròrroga del conveni d'encomana de gestió per tasques de promoció econòmica, 

emprenedoria i incubació d'empreses a CREACCIÓ, Agència d'Emprenedoria, Innovació i 

Coneixement

RELACIÓ DE LICITACIONS ANUL·LADES I RESOLUCIONS ANTICIPADES

DENOMINACIÓ DEL CONTRACTE EXPEDIENT OBJECTE
PERSONA O EMPRESA 

ADJUDICATÀRIA

ÒRGAN DE 

CONTRACTACIÓ

DATA 

ADJUDICACIÓ

DATA ACORD ANUL·LACIÓ O 

RESOLUCIÓ ANTICIPADA
CONTINGUT DE L'ANUL·LACIÓ O RESOLUCIÓ ANTICIPADA

Obres compreses en el projecte de reurbanització del carrer de Jacint Verdaguer, 

tram entre la Rambla de l'Hospital i la plaça de l'Estació
AJT/04251/2018 Contracte d'obres Junta de Govern Local

Declarar viciat d'anul·labilitat:

23/05/2018

Declarar viciat d'anul.labilitat l'acte de licitació de les obres compreses en el projecte de 

reurbanització del carrer de Jacint Verdaguer, tram entre la Rambla de l'Hospital i la 

plaça de l'Estació, i publicar un nou anunci de licitació al perfil del contractant

Contracte menor per la realització d'un Trial urbà a la ciutat de Vic AJT/14626/2017 Contracte de serveis
ADAM

RAGA TRIAL TEAM SL
Junta de Govern Local 20/12/2017

Resolució del contracte: 

17/09/2018

Resolució del contracte de serveis per a la realització d'un Trial urbà per incompliment 

del contracticta, i alliberar l'autorització i disposició de la despesa de l'adjudicació
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