Expedient núm. X2019000581 - 1379-000015-2019
Sandra Pinos Martínez, secretària de l’Ajuntament d’Anglès,

CERTIFICA:
Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en la SESSIÓ ORDINÀRIA del dia 21 de gener de
2021 i a reserva del text que resulti de l’aprovació de l’acta corresponent, ha
adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu:
2. Modificació del contracte d'obres de reparació de la xemeneia nord de la Burés
Identificació de l’expedient
Contracte d’obres de reparació i consolidació de la xemeneia situada al costat nord de les
naus Burés – Modificació del contracte
Antecedents
1.- En data 3 de juny de 2020 mitjançant resolució de Decret núm. 427, s’aprova la
memòria valorada de les obres de reparació i consolidació de la xemeneia que es troba al
costat nord de les naus Burés, redactada per l’arquitecte municipal el juny de 2019, i
s’adjudica a la mercantil PERE BOADA COMAS, SL, amb CIF B17320268 el contracte
d’obra menor per import de 28.011,50€ (23.150€+ 4.861,50€ iva), es disposa la despesa
derivada del contracte a la partida pressupostària 933 63900 “conservació del patrimoni
municipal” i es designa l’arquitecte tècnic municipal com a responsable del seguiment del
contracte.
2.- Vist l’informe de proposta de preus contradictoris presentats en data 02.12.2020
subscrits pel tècnic director de l’obra, Ramon Soler i Plana, i l’adjudicatari Pere Boada
Comas S.L.
PC1: Lloguer de plataforma elevadora de 30 metres que preveu a més, l’assegurança i les
despeses auxiliars, amb un preu unitari de 475,02€/dia. El cost total previst, segons
estimació durada 22 dies, és de 10.450, 44 €.
PC2: Transport amb camió, lliurament i recollida plataforma elevadora per un import total
de 667,06€.
PC3: Subministrament combustible gasoil per a plataforma elevadora, amb un preu unitari
de 0,81€/l. El cost total previst segons estimació durada de 22 dies és de 267,30€.
3.- Vist l’informe favorable emès per l’arquitecta tècnica municipal en data 9 de desembre
de 2020, com a responsable del seguiment del contracte, segons el qual informa que es
tracta d’una modificació del contracte menor, per introducció de noves partides, que no
incrementen el seu cost final, si no que suposen un estalvi per l’Ajuntament de 2.453,54€.
No suposen cap modificació en l’objecte del contracte ja que es tracta d’un canvi en el
mitjà auxiliar de treball a utilitzar per part de l’empresa adjudicatària, de plataforma
elevadora enlloc de bastida, necessari per a l’execució de les obres que proporciona a més
una reducció en el temps de muntatge /desmuntatge. En conseqüència es considera
favorable l’aprovació dels preus contradictoris proposats per a la consecució de les obres, i
així es proposa a l’Òrgan de contractació competent als efectes oportuns.
4.- Vist informe jurídic que consta en l’expedient, emès per la Tècnica d’Administració
General dels Serveis Territorials en data 5 de gener de 2021 i el qual estableix els
fonaments de dret per l’adopció del present acord.

Fonaments de Dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, els articles 203 i ss,
l’article 242.2 i l’article 109
L'acord ha de ser aprovat per l'òrgan de contractació, en aquest cas, la Junta de Govern
Local, d'acord amb el Decret 612 de 25 de juny de delegació d'alcaldia a la Junta de
Govern Local ratificat per Ple de data 27 de juny de 2019, publicat al BOP de Girona
número 132 de 10 de juliol de 2019; i en tot cas, d'acord amb la Disposició Addicional
Segona ja que el seu valor estimat no supera el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost, essent de 500.063,76€ en l'exercici pressupostari 2020.

Resolució
Per tot l’exposat anteriorment la Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte d’obres de reparació i consolidació de la
xemeneia nord de les naus Burés, per incloure la nova partida derivada de necessitats
aparegudes per causes imprevistes i de caràcter no substancial, segons el contingut de
l’informe justificatiu de la direcció facultativa, sense increment de despesa ni del termini
d’execució.
SEGON.- Aprovar l’Acta de preus contradictoris núm.1, signada per la Direcció facultativa i
el contractista, els quals es detallen a continuació i que passen a formar part dels preus
del contracte:
-

PC1: Lloguer de plataforma elevadora de 30 metres que preveu a més,
l’assegurança i les despeses auxiliars, amb un preu unitari de 475,02€/dia. El cost
total previst, segons estimació durada 22 dies, és de 10.450, 44 €.

-

PC2: Transport amb camió, lliurament i recollida plataforma elevadora per un
import total de 667,06€.

-

PC3: Subministrament combustible gasoil per a plataforma elevadora, amb un preu
unitari de 0,81€/l. El cost total previst segons estimació durada de 22 dies és de
267,30€.

TERCER.- Determinar que aquesta modificació suposa una disminució del preu del
contracte que de 28.011,50€, passa a 25.557,96€ IVA Inclòs.
QUART.- Notificar aquest acord als interessats als efectes escaients amb expressió dels
recursos a que tinguin dret i comunicar-lo al Departament d’Intervenció per al seu
coneixement.
CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució a la direcció facultativa pel seu coneixement i
efectes.
SISÈ.- Publicar el present acord i la formalització del contracte al perfil del contractant,
d’acord amb l’establert als articles 203.3, 207 i 63 LCSP.

I, perquè així consti, expedeixo el present certificat, amb el vistiplau de la Sra.
Alcaldessa.

Anglès, a data de la signatura electrònica
Vist i plau.
L'alcaldessa,
Àstrid Desset Desset

