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AJT/817/2020
Pròrroga del servei per la construcció de rases, voreres, clavegueram, altres obres de competència 

municipal a la via pública i l'obra civil dels edificis municipals o adscrits a un servei públic.

serveis RASES VIC, SL B65272577 Ple 11/10/2010 03/02/2020
Aprovar la pròrroga de l'empresa mixta Rases Vic pel servei de construcció de rases, voreres, 

clavegueram, altres obres de competència municipal a la via pública i l'obra civil dels edificis municipals o 

adscrits a un servei públic 

AJT/1377/2020 Primera pròrroga de la contractació del servei d'accés a internet de banda ampla. serveis QUOPIAM INFORMÀTICA SL B64510480 Junta de Govern Local 14/02/2018 10/02/2020 Aprovar la primera pròrroga del contracte referent al servei d'accés a internet de banda ampla.

AJT/1386/2020 Primera pròrroga de la contractació del servei de Telefonia mòbil i fixa de l'Ajuntament de Vic. serveis
Unió Temporal d’Empreses TELEFÓNICA DE ESPAÑA 

SAU i TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SAU
U88030002 Junta de Govern Local 21/02/2018 24/02/2020

Aprovar la primera pròrroga del contracte referent al servei de telefonia mòbil i fixa de l'Ajuntament de 

Vic.

AJT/819/2020 Pròrroga del contracte de gestió dels serveis de recollida del vidre, cartró i andròmines i serveis de 

jardineria.
serveis VICVERD, SL B65357204 Ple 08/06/2010 02/03/2020

Aprovar la pròrroga del contracte per la gestió dels serveis de manteniment dels espais verds, jardineria, 

recollida de vidre, cartró i andròmines de la ciutat de Vic 

AJT/2500/2020
Primera i única pròrroga del contracte pel servei de manteniment del programari SICALWin, Firmadoc, 

Portal, GPA i Accede Subvenciones.
serveis AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, SLU B41632332 Decret Alcaldia 29/08/2018 25/03/2020

Aprovació de la pròrroga del contracte de servei de manteniment del

programari SICALWin, Firmadoc, Portal, GPA i Accede Subvenciones.

AJT/2182/2020 Segona i última pròrroga del contracte del servei de neteja del Departament d'Esports. serveis FUNDACIÓ TAC-OSONA G65187256 Decret Alcaldia 22/03/2017 31/03/2020 Aprovar la segona i última pròrroga del contracte del servei de neteja del Departament d'Esports.

AJT/2193/2020 Segona i última pròrroga del contracte del servei d'activitat física per a la gent gran. serveis ASSOCIACIÓ ESPORT 3 G08880577 Decret Alcaldia 17/03/2017 24/04/2020
Aprovar la segona i última pròrroga del contracte del servei d'activitat física per la gent gran de l'Institut 

Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Vic.

AJT/2514/2020
Primera pròrroga del contracte del servei de recollida i custòdia dels animals de companyia abandonats o 

perduts al terme municipal de Vic.
serveis CANIAUSA CENTER SL B67103978 Decret Alcaldia 09/05/2018 28/04/2020

Aprovar la primera pròrroga del contracte referent al servei de recollida i custòdia dels animals de 

companyia abandonats o perduts al terme municipal de Vic.

AJT/5022/2020 Segona i última pròrroga per la contractació del servei de control integrat de plagues al municipi de Vic serveis SUNET PLAGAS SL B55672364 Junta de Govern Local 27/09/2017 08/09/2020
Aprovar la segona i última pròrroga del contracte referent al servei de control integrat de plagues al 

municipi de Vic.

AJT/7890/2020
Modificació del contracte de les obres compreses en el projecte executiu d'intervenció a l'Illa de la Pietat - 

1a fase
obres CONSTRUCTORA D’ARO SA A08270993 Junta de Govern Local 29/10/2018 21/09/2020

Modificació del contracte com a conseqüència de l'aprovació de la modificació del projecte executiu de 

l'Illa de la Pietat de Vic, consistent en l'adaptació del mateix a l'aparició de restes arqueològiques

AJT/5018/2020
Segona i última pròrroga per la contractació dels serveis de prevenció i control de la legionel·losi en les 

diferents instal·lacions municipals
serveis BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L. B63701775 Junta de Govern Local 27/09/2017 28/09/2020

Aprovar la segona i última pròrroga del contracte referent al servei de prevenció i control de la 

legionel·losi en les instal·lacions municipals de l'Ajuntament de Vic i dels seus organismes autònoms i 

autoritzar i disposar la despesa

AJT/10685/2020
Segona pròrroga de l'adhesió al contracte derivat en l'acord marc de subministrament de Gas Natural 

amb destinació als ens locals de Catalunya (exp.2018.02.D1).
subministrament ENDESA ENERGÍA SAU A81948077 Junta de Govern Local 09/07/2018 28/09/2020

Aprovar l'adhesió a la segona pròrroga del contracte derivat en l'acord marc de subministrament de Gas 

Natural amb destinació als ens locals de Catalunya 

AJT/5020/2020 Segona i última pròrroga per la contractació del servei de gestió integral d'aus urbanes al municipi de Vic serveis
GESTIÓ DE RESIDUS BIODIVERSITAT I SERVEIS 

CARTOGRÀFICS SL
B65451759 Junta de Govern Local 27/09/2017 05/10/2020

Aprovar al segona i última pròrroga del contracte referent al servei de gestió integral d'aus urbanes al 

municipi de Vic i autoritzar i disposar la despesa corresponent.

AJT/5115/2020
Ampliació del termini del contracte mitjançant una Pròrroga excepcional de la contractació del servei de 

prevenció tècnica de riscos laborals i de vigilància de la salut de l'Ajuntament de Vic i dels seus 

organismes autònoms d'acord amb l'article 29.4 LCSP i COVID-19.

serveis
SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ EN SEGURETAT I SALUT 

(SPASS SLU)

B17623182 Junta de Govern Local 01/06/2016 13/10/2020
Aprovar la pròrroga excepcional del contracte pel servei de prevenció tècnica de riscos laborals i de 

vigilància de la salut de l'Ajuntament de Vic, dels seus organismes autònoms

AJT/15404/2018
Modificació del contracte de les obres compreses en el projecte de

reurbanització del carrer de la Soledat i carrer de Sant Francesc
obres

ARENES I

GRAVES CASTELLOT SA
A08225278 Junta de Govern Local 14/02/2018 26/10/2020 Introducció d'unitats d'obra no previstes en el projecte

AJT/10531/2020
Segona i última pròrroga del contracte pel servei de transport adaptat dels centres de dia per a la gent 

gran Sant Jordi i El Nadal.
serveis ADFO CET SL B65199184 Junta de Govern Local 02/11/2017 26/10/2020

Aprovar la segona i última pròrroga del contracte referent al servei de transport adaptat dels centres de 

dia per a gent gran Sant Jordi i El Nadal 

AJT/12037/2020
Segona i última pròrroga per la contractació d'una pòlissa d'assegurança de la flota de vehicles 

municipals.
serveis SEGUROS CATALANA OCCIDENTE A28119220 Junta de Govern Local 17/12/2018 02/11/2020

Aprovació de la 2a i última pròrroga del contracte, corresponent al període comprès entre el dia 

01/01/2021 i el 31/12/2021

AJT/11861/2020 Pròrroga del contracte pels serveis de manteniment oficial del maquinari de cabina i switchos. serveis PUNT INFORMÀTIC I CREATIU, S.L.  B64161250 Decret Alcaldia 05/06/2020 09/11/2020 Aprovar la pròrroga del contracte pel servei de manteniment oficial del maquinari de cabina i switchos 

AJT/5299/2020
Modificació del contracte de les obres compreses en el projecte de la primera

fase de la reurbanització de l'Eixample Morató (carrers Sant Fidel, Sant Antoni , Sant Sebastià i del 

Trinquet)

obres
ARENES I

GRAVES CASTELLOT SA
A08225278 Junta de Govern Local 21/02/2018 23/11/2020 Introducció d'unitats d'obra no previstes en el projecte

AJT/10601/2019
Obres de sanejament i execució de secció estructural del tram de la carretera de la Guixa, entre el 

passeig de la Generalitat i la rambla de Josep Tarradellas
obres

ARENES I

GRAVES CASTELLOT SA
A08225278 Junta de Govern Local 15/04/2019 23/11/2020 Increment d'amidaments inferior al 10% del preu d'adjudicació del contracte

AJT/11843/2020
Segona i última pròrroga de la contractació del servei de neteja dels centres d'ensenyament públics i dels 

edificis, equipaments i dependències municipals de Vic.
serveis PULIT, SA DE NETEJA I CONSERVACIÓ A08968109 Junta de Govern Local 29/11/2017 07/12/2020

Aprovar la segona i última pròrroga del contracte pel servei de neteja dels centres d'ensenyament 

públics (Lot 1) i dels edificis, equipaments i dependències municipals de Vic (Lot 2) 

AJT/12268/2020
Segona i última pròrroga del servei de control de qualitat i assistència tècnica del servei de neteja dels 

centres d'ensenyament públics i dels edificis, equipaments i dependències municipals de Vic.
serveis CIAS COM 2001, SL B62658521 Junta de Govern Local 14/01/2019 07/12/2020

Aprovar la segona i última pròrroga del contracte del servei de control de qualitat i assistència tècnica del 

servei de neteja dels centres d'ensenyament públics i dels edificis, equipaments i dependències 

municipals 

AJT/6112/2018 Modificació prevista en els plecs del contracte del servei de neteja de dels centres d'ensenyament públic 

de la ciutat de Vic i dels edificis, equipaments i dependències municipals de l'Ajuntament de Vic.
serveis PULIT, SA DE NETEJA I CONSERVACIÓ A08968109 Junta de Govern Local 29/11/2017 28/12/2020

Aprovar la modificació del contracte pel servei de neteja pel Lot 2 als edificis, equipaments i 

dependències municipals 
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