RELACIÓ SERVEIS CONTRACTACIÓ PÚBLICA GRUP ÀURIA - actualitzat Juny 2021
ÀURIA COOPERATIVA

ENTITAT

SERVEI
Mancomunitat Intermunicipal Servei de manteniment de la llera i entorn del riu Anoia al seu pas pels municipis de la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí,
de la conca d'Òdena
Igualada i Santa Margarida de Montbui (Exp. 4/2018)

IMPORT LICITACIÓ IMPORT ADJUDICACIÓ (IVA
(IVA EXCLÒS)
EXCLÒS)

Manteniment males herbes

I.E.S. Milà i Fontanals

Servei de neteja de l'Institut Milà i Fontanals

60.073,55 €

Tipus de licitació

01/08/2018

31/07/2019

Negociat sense
31/07/2020 publicitat

15/10/2018

14/10/2020

14/10/2021 Obert

01/01/2021

31/12/2021

31/12/2021 Obert simplificat

01/03/2020

28/02/2021

28/02/2022 Obert

15/09/2019

14/09/2021

14/09/2022 Obert

01/10/2019

30/09/2021

30/09/2022 Obert

18/01/2021

17/01/2022

17/01/2023 Obert

18.513,00 €

69.300,00 €

4 anys (pròrrogable per
63.756,00 € un any més)

18/03/2019

18/03/2023

Reservat a Centres
18/03/2024 Especials de Treball

52.000,00 €

2 anys (pròrrogable per
49.590,00 € 1 any més)

16/04/2021

15/04/2023

Reservat a Centres
15/04/2024 Especials de Treball

Manteniment Integral dels parcs i zones verdes següents: Parc de Valldaura, el talús del Parc de Valldaura, el talús i la voravia dels c/
Pare Vilaseca, la rotonda de la Ronda de Fàtima, la plaça del Serenet, els espais de Sauló situats entre la Ronda de Fàtima i el barri de
Fàtima, parc Garcia Fossas, plaça de l'Enxub, zona verda situada entre el passatge Colomer i la carretera de Manresa i parc de
Vallbona (ZONES VERDES I)

197.204,00 €

4 anys (pròrrogable per
186.357,78 € 2 anys més)

16/07/2018

15/07/2022

Reservat a Centres
15/07/2024 Especials de Treball

Manteniment integral dels parcs i zones verdes següents: Parc Comes, plaça del c/Capità Muntaner, parc del Xipreret, plaça Bedós,
plaça Sagrada Familia, parc Estació Vella, passeig Verdaguer, rotonda c/Comarca, zona enjardinada situada entre el c/Parlament de
Catalunya i l'antiga NII, zona verda del c/President Francesc Macià i l'Av. Generalitat (ZONES VERDES II)

183.000,00 €

4 anys (pròrrogable per
172.935,00 € 2 anys més)

16/07/2018

15/07/2022

Reservat a Centres
15/07/2024 Especials de Treball

59.484,00 €

4 anys (pròrrogable per
56.212,38 € 2 anys més)

16/07/2018

15/07/2022

Reservat a Centres
15/07/2024 Especials de Treball

6.419.122,92 €

4 anys (pròrrogable per
6.419.122,92 € 1 any mes)

16/04/2021

15/04/2025

Reservat a Centres
15/04/2026 Especials de Treball

Ajuntament Castellbisbal

Senyalització horitzontal a la via pública de Castellbisbal

Universitat de Lleida

Servei de jardineria de la Universitat de Lleida. Lot 3. Campus Igualada

Ajuntament Igualada

Servei de neteja i manteniment de les zones d'esbarjo de gossos d'igualada

Ajuntament Igualada

Servei de jardineria als districtes de Llevant, Ponent i Sesoliveres - Pla de la Massa

Ajuntament Igualada

Manteniment integral de les zones verdes, Pl. Paula Montal, Parc del Repós, Pl. Trànsit, Zona enjardinada
P.Dalmases/N.Tous/P.Muntades/Mn.J.Forn- Accés Est (Talús)
- Zona enjardinada Cr. Repòs /P.Muntades /N.Tous/ Pau Casals
- Zones enjardinades Pau Muntades/ Nards/ Nicolau Tous/ Dàlies- Parc Solidaritat Esglesia Montserrat
- Zona P.Muntades/N.Tous/F.Roc Olz/Pl.P.Montal - Passeig Verdaguer 173-175 (davant supermercat) parc infantil- Zona verda entre
Cal Badia i l'Aldi (ZONES VERDES IV)
Servei de neteja d'espais verds públics municipals de la ciutat d'Igualada mitjançant l'ocupació de persones amb discapacitat amb
especials dificultats per la seva inclusió laboral

24.793,39 €
24.000,00 €
16.409,46 €

Ajuntament Igualada

Finalització del servei
(comptant amb les
pròrrogues)

1 any (sense possiblitat
18.525,00 € de pròrroga)
1 any (prorrogable per
24.793,39 € 1 any més)
2 anys (prorrogable per
23.880,00 € 1 anys més)
2 anys (prorrogable per
16.081,27 € 1 anys més)
1 any (prorrogable per
15.330,45 € 1 any més)

19.500,00 €

Ajuntament Igualada

Inici servei

1 any (pròrrogable per
24.806,21 € un any més)
2 anys (pròrrogable per
58.872,08 € 1 any més)

25.543,48 €
Ajuntament Igualada

Durada del contracte

Finalització del servei
(sense comptar les
pròrrogues)

Observacions
Prorrogat des de l'agost de 2020 sense data de
finalització fins que hi hagi una nova licitació a causa
del COVID-19

Ajuntament Igualada

Ajuntament Igualada

Generalitat de Catalunya
(Departament de Territori i
Sostenibilitat)
Ajuntament Igualada

Manteniment integral de les següents zones verdes: zona verda av. Pietat 83-89, parterres número 2,3,4,5,6,7,8 i 9 de l'accés oest,
zona enjardinada entorn escola d'enginyeria, rotonda avgda. Pla de la massa amb c. maria trulls i Alguè, zona verda Cal Badia,
Mitjera passeig verdaguer davant Cal Badia, zona enjardinada illeta est av. Balmes amb Av. Catalunya, Zona enjardinada illeta oest
av. Balmes amb Av. Catalunya, zona verda entre c/President Pau CLaris Av. Països Catalans (les Comes I), parc de l'Est, zona
enjardinada de l'entron del crematori del cementiri nou (ZONES VERDES III)
Execució d'operacions de conservació semiintegral d'obra civil, senyalització vertical i barreres de seguretat als trams de carretera
adscrits al parc de conservació d'Igualada.
Servei de manteniment de la pintura del mobiliari urbà, el moviment i la confecció d'empostissats, el manteniment, la neteja i
vigilància de la jardineria i manteniment de les senyalitzacions asfàltiques de vies urbanes

1 any (pròrrogable
190.000,00 € anualment)
2 anys (pròrrogable per
12.323,03 € 2 anys mes)

17.000.000 ptas
Ajuntament La Pobla de
Claramunt

Servei de neteja vial i de zones verdes del Polígon industrial Plans d'Arau, del cementiri municipal i dels seus accesssos

12.447,50 €

01/06/1994

31/05/2044

01/08/2012

31/07/2014

31/05/2044 Directa
Negociat sense
publicitat

Contracte molt antic i que van pròrrogan anualment,
de moment nem tirant aixi . Suposo que algun dia
despertaran i ho treuran a concurs. A tothom li sona
que era per 50 anys, pero no trobo el document
Continuem treballant, pendent que surti el concurs

ÀURIA EMPRESA D'INSERCIÓ

ENTITAT

SERVEI

Ajuntament de Piera

Servei de neteja dels edificis destinats a centres públics d'ensenyament obligatori del municipi de Piera

IMPORT LICITACIÓ IMPORT ADJUDICACIÓ (IVA
(IVA EXCLÒS)
EXCLÒS)

Durada del contracte

Inici servei

4 anys (sense
130.317,35 € possiblitat de pròrroga)

130.578,51 €

Finalització del servei
(sense comptar les
pròrrogues)

01/04/2017

31/03/2021

Finalització del servei
(comptant amb les
pròrrogues)

Tipus de licitació

31/03/2021 Obert

Observacions
Finalitzat el termini, a l'espera de licitació per
problems amb l'institut-escola, continuem treballant

UTE LES COMES

ENTITAT

SERVEI

Ajuntament d'Igualada

Servei de consergeria, neteja i manteniment de diferents instal·lacions esportives municipals del Patronat Municipal d'Esports
d'Igualada

IMPORT LICITACIÓ IMPORT ADJUDICACIÓ (IVA
(IVA EXCLÒS)
EXCLÒS)

347.462,80 €

Durada del contracte

3 anys (+ possible
480.913,22 € pròrroga 3 anys mes)

Finalització del servei
(sense comptar les
pròrrogues)

Inici servei

01/03/2015

28/02/2018

Finalització del servei
(comptant amb les
pròrrogues)

Tipus de licitació

Reservat a Centres
28/02/2021 Especials de Treball

Observacions
Finalitzat el termini, a l'espera de la licitació,
continuem treballant

ÀURIA FUNDACIÓ

ENTITAT
Ajuntament Masquefa
Ajuntament Calaf

SERVEI
Servei centre de dia Lot 1

IMPORT LICITACIÓ IMPORT ADJUDICACIÓ (IVA
(IVA EXCLÒS)
EXCLÒS)
12.447,50 €

Servei transport adaptat usuaris del centre de dia - Lot 2
Concessió de serveis del centre de dia Casa Joan Gimferrer de Calaf
190.200,35 €

Durada del contracte Inici servei
2 anys (pròrrogable per
103.173,84 € 2 anys mes)
01/04/2018
2 anys (pròrrogable per
26.000,00 € 2 anys mes)
15/03/2018
2 anys (pròrrogable per
185.536,79 € 2 anys mes)
01/11/2019

Finalització del servei
(sense comptar les
pròrrogues)

Finalització del servei
(comptant amb les
pròrrogues)

Tipus de licitació

31/03/2020

31/03/2022 Obert

14/03/2020

14/03/2022 Obert

31/10/2021

31/10/2023 Obert

Observacions

