Òrgan: Junta De Govern
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 19 de novembre de 2020
Expedient núm. X2019000647 - 1431-000019-2019
Per Unanimitat
Aprovat Per 4 Vots A Favor (Albert Roura Ferrer, Astrid Desset Desset, Jordi Pibernat
Casas, Rosa M. Torns Vila)

ACORD
3.1 Modificació d’un contracte d’obres de substitució dels tancaments de la Nau
Tallers de la Burés (Fase IV).
Antecedents
1.- Amb data 20 d’agost de 2020 es va adjudicar el contracte de les obres de
SUBSTITUCIÓ D’OBERTURES A LA NAU DELS TALLERS DE LA BURÉS (FASE IV) a
l’empresa EXPERTLINE,SL per import de 58.491,40 euros (IVA inclòs) a executar a
partir de la Memòria Valorada de substitució d’obertures a la Nau dels Tallers de la
Burés (faseIV), redactada pels serveis tècnics del Consell Comarcal de la Selva a
iniciativa municipal.
2.- Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal en data 4 de novembre de 2020, en
qualitat de direcció facultativa de d’obra, en el qual es planteja la necessitat de
tramitar una modificació del contracte per tal de definir el detall de la fusteria i el
pressupost de les variants que s’observen en els plànols de 23 finestres. S’aporta
amb l’informe Addenda que estableix com han de ser les 23 finestres situades en les
obertures d’1,20 x 2,72.
3.- En data 11 de novembre de 2020 el contractista ha manifestat la seva conformitat
amb la proposta del Preu contradictori.
4.- La partida d’imputació de la despesa és la “933 63900 Conservació patrimoni
municipal” del pressupost municipal vigent.
5.- Consta a l’expedient l’informe de fiscalització prèvia de la Intervenció municipal, en
sentit favorable.
Fonaments de Dret
La proposta que s’informa implica una modificació per una causa no prevista al
plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte, i d’acord
amb l’informe tècnic justificatiu, la present modificació s’insereix en el supòsit de
modificació no substancial prevista a l’article 205.2.c) LCSP.
L’òrgan competent, com a òrgan de contractació, és la Junta de Govern Local,
conforme allò establert a la Disposició Addicional Segona, apartat 1er, LCSP i el Decret
de delegacions de 25 de juny de 2019.
Resolució
Els membres de la Junta de Govern local adopta el següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar la modificació no substancial del contracte d’obres de substitució
dels tancaments de la nau Tallers de la Burés, adjudicat a EXPERTLINE, S.L., qui ha
donat la seva conformitat, per incloure una nova partida segons proposta annexa i
informe justificatiu de la Direcció de l’obra, per import de 5.773,77euros.
SEGON.- Aprovar el nou preu contradictori que passa a formar part dels preus del
contracte, amb el detall de la proposta gràfica i d’imports que s’annexa a l’expedient.

TERCER.- Determinar que aquesta modificació suposa un increment del preu
d’adjudicació del contracte del 9,8711%.
QUART.- Aprovar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària “933 63900
Conservació patrimoni municipal” del pressupost municipal vigent, per import de
5.773,77euros.
CINQUÈ.- Notificar el present acord al contractista perquè en el termini màxim de 15
dies ampliï la garantia definitiva al nou import del contracte, per tal que guardi la
deguda proporció amb el nou preu modificat tal com preveu l’art. 109.3 LCSP, i
formalitzi la modificació contractual, amb indicació dels recursos corresponents.
SISÈ.- Publicar la modificació acordada en el Perfil de Contractant, d’acord amb el
previst als articles 207 i 63 de la LCSP 2017.
SETÈ.- Comunicar aquesta resolució a l’Àrea de Serveis Tècnics i a la Intervenció
municipal pel seu coneixement i efectes oportuns.
Anglès, a la data de la signatura electrònica

