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AJT/391/2021
Segona i última pròrroga de la contractació del servei de Telefonia mòbil i fixa de 

l'Ajuntament de Vic.
serveis

TELEFÓNICA DE

ESPAÑA SAU de la Unió Temporal d’Empreses 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU i TELEFÓNICA

MÓVILES ESPAÑA SAU,

U-88030002 Junta de Govern Local 21/02/2018 01/02/2021

Aprovar la segona i última pròrroga del contracte referent

al servei de telefonia mòbil i fixa de l'Ajuntament, el període corresponent  serà entre el 13 de març de 

2021 fins el 12 de març de 2022

AJT/1095/2021 Segona i última pròrroga de la contractació del servei d'accés a internet de banda ampla. serveis QUOPIAM INFORMÀTICA SL B-64510480 Junta de Govern Local 14/02/2018 08/02/2021

Aprovar la segona i última pròrroga del contracte referent

al servei d'accés a internet de banda ampla, pel període del 28 de febrer de 2021 fins al 27 de febrer de 

2022.

AJT/1132/2021
Primera pròrroga del servei pel manteniment i suport de les aplicacions informàtiques SPAI 

Elector i SPAI Població.
serveis SPAI INNOVA ASTIGITAS, SL B41805557 Junta de Govern Local 10/02/2020 01/02/2021

Aprovar la primera pròrroga del contracte referent al servei de manteniment i suport de les 

aplicacions informàtiques SPAI Elector i SPAI Població, des del 26 de febrer de 2021 fins al 25 de febrer 

del 2022

AJT/1254/2021 Segona pròrroga del contracte del servei d'un operador de telefonia Veu IP per internet serveis TPARTNER NETWORK SERVICES SL B-63437347 Junta de Govern Local 24/01/2018 01/02/2021
Aprovar la segona i última pròrroga del contracte referent

al servei d'un operador de telefonia VeuIP, des del 9 de febrer de 2021 fins al 8 de febrer de 2022.

AJT/2193/2021 Primera pròrroga per la contractació del servei de publicitat en el diari El 9 Nou serveis PREMSA D’OSONA, SA A-08447369 Junta de Govern Local 15/04/2019 01/03/2021

Aprovar la primera pròrroga del contracte referent al servei d'inserció de publicitat al mitjà de 

comunicació local El 9 Nou, des del 3 de maig del 2021 fins al

2 de maig del 2022

AJT/2195/2021
Primera pròrroga per la contractació del servei d'inserció de publicitat en el mitjà de 

comunicació Osona.com
serveis SERVEIS DE COMUNICACIÓ GLOBAL AQUITÀNIA, SL B-60955564 Junta de Govern Local 29/04/2019 01/03/2021

Aprovar la primera pròrroga del contracte referent al servei d'inserció d'anuncis de diverses 

campanyes de publicitat institucional, d'equipaments municipals, serveis i activitats organitzades per 

l'Ajuntament al mitjà de comunicació digital local i referent al territori Osona.com, des del 3 de maig 

del 2021 fins al 2 de maig del 2022

AJT/2196/2021
Segona 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 B-67103978 Junta de Govern Local 09/05/2018 08/03/2021

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

de companyia abandonats o perduts al terme municipal de Vic, des del dia 18 de maig de 2021 fins al 

dia 17 de maig de 2022.

AJT/4464/2021 Primera pròrroga del contracte pel manteniment d'AUPAC i SIAC serveis GRUPO MEANA,SA A-33234717 Junta de Govern Local 27/05/2019 26/04/2021
Aprovar la primera pròrroga del contracte referent al servei de manteniment del programari de gestor 

d'expedients AUPAC i de la seu electrònica SIAC, des del 5 de juny del 2021 fins al 4 de juny del 2022

AJT/4466/2021
Primera pròrroga per la contractació del servei de manteniment i actualització de la nova 

versió de EUROCOP Cube.
serveis EUROCOP SECURITY SISTEMS, SL B-84137470 Junta de Govern Local 29/05/2020 17/05/2021

Aprovar la primera pròrroga del contracte pel servei d'actualització del programari EUROCOP a la 

versió EUROCOP CUBE, la llicència d'ús, i serveis de suport i de manteniment de l'esmentat 

programari, des de l’1 de juliol del 2021 fins al 30 de juny del 2022.

AJT/13335/2021
Tercera 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).
subministraments ENDESA ENERGIA SAU A-81948077 Junta de Govern Local 07/06/2018 27/09/2021

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

Gas Natural amb destinació als ens locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l'1 

d’octubre de 2021 al 30 de setembre de 2022. 

AJT/14369/2021
Primera pròrroga per la contractació del subministrament de pèl·let per a calefacció dels 

edificis municipals.
subministraments APLICACIONS ENERGÈTIQUES DE LA FUSTA, SL B-65374779 Junta de Govern Local 28/10/2019 15/11/2021

Aprovar la primera pròrroga del contracte pel subministrament de pèl·let per a calefacció dels edificis 

municipals de la Farinera i del Pavelló del Castell d'en Planes, per un termini d’un(1) any

AJT/15848/2021
Primera pròrroga del contracte d''un curs de monitor de lleure pel mòdul d'animació de la 

casa d'oficis.
serveis PUNTUAJOCS, SL B-64958838 Junta de Govern Local 01/03/2021 20/12/2021

Aprovar la primera pròrroga del contracte de servei de formació per a la realització d'un curs de 

Monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil, des del 5 de gener 2022 fins al 4 de 

gener del 2023.

AJT/16477/2021
Tercera pròrroga del contracte de concessió administrativa per a la gestió del servei 

d’acolliment diürn dels centres de dia per a la gent gran.
serveis

FUNDACIÓ ASSISTENCIAL

D’OSONA (FADO)
G-65445520 Junta de Govern Local 17/09/2021 20/12/2021

Aprovar la tercera pròrroga del contracte de concessió administrativa per a la gestió del servei 

d'acolliment diürn dels centres de dia per a la gent gran, per un termini d’un(1) any, fins al 31 de 

desembre del 2022

AJT/2301/2021

Modificació del contracte de selecció del soci privat que ha subscrit el 49% del capital social 

de l'empresa d'economia mixta per gestionar els serveis de neteja viària i recollida de 

determinats residus.

serveis VIALNETVIC SL B-65298762 Ple Municipal 05/03/2010 03/05/2021
Aprovar l'expedient de modificació del contracte de gestió del servei de recollida selectiva de 

residus a la societat mixta VIALNETVIC SL

AJT/5491/2021
Modificació de la concessió administrativa per la creació, gestió i explotació d'un servei 

esportiu i de lleure per a practicar la natació.

concessió 

administrativa
CLUB NATACIÓ VIC ETB G-58003252 Ple Municipal 27/09/1999 12/07/2021

Aprovar l'expedient de modificació del contracte per a la concessió administrativa per a la 

creació, gestió i explotació d'un servei esportiu i de lleure per a la pràctica de la natació, al 

carrer de la Providència, i autoritzar i disposar la despesa.

AJT/8951/2021
Modificació no prevista del contracte de subministrament i instal·lació dels equips de 

contenidors soterrats
subministraments DAVID ARNAU FONT 38XXXXX0H

Junta de Govern 

Local
28/12/2020 30/08/2021

Modificació del contracte de subministrament i instal·lació dels equips de contenidors 

soterrats.

AJT/12128/2021
Modificació del contracte de les obres de construcció de la nova biblioteca de Vic (Exp. 

12228/2018)
obres ARCADI PLA SA A-17022344 Ple Municipal 01/04/2019 08/11/2021

Aprovar la modificació del contracte d’obres de construcció de la nova Biblioteca

de Vic (Exp.12228/2012) adjudicat a l’empresa ARCADI PLA SL, per acord del Ple de

l’Ajuntament de Vic de data 1 d’abril de 2019, de conformitat amb l’informe emès pel

director de l’obra i responsable del contracte

AJT/12599/2021 Modificació del contracte menor per les obres per execució subsidiària C/ Sant Pere, 62 obres INDUSTRIAL OLESA SL B-58629486
Junta de Govern 

Local
06/07/2021 13/12/2021

Aprovar la modificació del contracte de les obres pels treballs d'arrebossat de les parets 

mitgeres del solar situat al carrer de Sant Pere núm. 62 i autoritzar i disposar la despesa 

corresponent.
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