Núm. de Decret i Data:
2020DECR000687 24/08/2020

Núm. expedient.: X2020000961 - 2388-000002-2020

DECRET
Antecedents de fet
Mitjançant el decret d’alcaldia número 407 de 26 de maig de 2020, es va adjudicar el contracte
de les obres d’adequació de la Plaça dels Palillos, a l’empresa Pere Boada Comas, SL amb NIF
B17320268 amb el següent detall per lots, i d’acord amb la seva oferta:
 Lot 1: obra civil: per un import de 79.580,00 €, més IVA (16.711,80 €), fent un total de
96.291,80 €, un termini d’execució de 2 mesos i una garantia de 24 mesos.
 Lot 2: Senyalització vial de millora de l’accessibilitat: per un import de 1.450,00 €, més el
21 % d’IVA (304,50 €) fent un total de 1.754,50 €, i un termini d’execució de 10 dies.
 Lot 3: Enllumenat aparcament: per un import de 12.300,00 €, més IVA (2.583,00 €), fent
un total de 14.883,00 €, i un termini d’execució d’un mes.
 Lot 4: Jardineria: per un import de 1.000,00 €, més l’IVA (210,00 €), fent un total de
1.200,00 €, i un termini d’execució de 10 dies.
Vist l'informe emès per l'arquitecta tècnica de l'Ajuntament d'Anglès de data 20 d'agost de 2020,
on s'efectua proposta de modificació del contracte en relació als contractes d'obres lots 1,2,3 i 4
d'adequació de la Plaça dels Palillos.
En aquest informe es proposen dues solucions: A i B. Tenint en compte que a les conclusions la
tècnica es decanta per la solució B efectuant proposta sobre la mateixa, es procedeix a emetre
informe jurídic només en relació a aquesta, en el benentès que serà la proposta que l'òrgan de
contractació acabi aprovant.
La solució B en concret suposa una modificació pel Lots 1 i 3, els costos previstos s'analitzaran a
continuació.
Vist l'informe emès per la secretària municipal de data 24 d'agost de 2020 on conclou:
S'informa favorablement les modificacions proposades com a solució B referents a la part
executada en terrenys municipals i desfavorablement a les que es trobin en terrenys privats
d'acord amb les observacions que s'apunten a l'apartat sisè; sempre en el benentès que totes les
modificacions no previstes en el PCAP es trobin subjectes a una de les causes estipulades a
l'article 205 LCSP. Caldria sol·licitar a l'arquitecta tècnica el seu aclariment, de forma prèvia a
l'aprovació de l'acord (apartat tercer de les consideracions jurídiques).
Cal que per dur a terme la modificació se segueixin tots els tràmits del procediment que
s'apunten en el present informe.
Vist l'informe de fiscalització prèvia de 24 d’agost de 2020.
Fonaments de dret
Articles 203, 204, 205 i 242 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.

L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, d'acord amb el Decret 612 de 25 de juny de
2019 de delegació de competència de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local i ratificat per Ple de
data 27 de juny de 2019. D'acord amb la Disposició Addicional Segona de la LCSP ja que el
seu valor estimat no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

Resolució
Per tot l’exposat anteriorment i d’acord amb les competències que m’han estat conferides,
RESOLC:
PRIMER.- Avocar, per aquest acte en concret, la competència delegada a Junta Govern Local
mitjançant Decret 612, de 25 de juny de 2019, del qual es va donar compte en la sessió plenària
de data 27 de juny del mateix any.
SEGON.- Obviar el tràmit d'audiència al contractista ja que els nous preus contradictoris
proposats per la direcció de l’obra estan subscrits per l’empresa contractista adjudicatària i per
tant, s'entén com a prova de conformitat per part del mateix.
TERCER.- Aprovar les modificacions proposades com a solució B en l'informe emès per
l'arquitecta tècnica municipal de data 20 d'agost de 2020 i els preus contradictoris que en
aquest es descriu, i que són els següents:
En relació al Lot 1:
SOLUCIO B
Serveis públics existents
p1

U

Pericó de registre per a instal·lacions

p2

U

Modificació cota boca de reg

p5

U

Picat manual bases de llum i interseccions

p3

M

reposició de rigola existent

p4

U

entregues paviments amb edifici E.T.

p7

M2

reposició de panot vorera

p6

M

Remat coronament mur vorera c/ Nord

PsA1

M

Coronament mur de bloc amb peça massissa

p8

M3

Excavació de rasa en presència de serveis i vorada

psA2

M

Fonament mur de bloc armat

p9

Ut

Bloc banc de 0,40x0,40x300

previ s t PCAP

PREU UT

si
si
si

125,31 €
501,23 €
574,33 €

no
no
no
no

18,80 €
187,96 €
1.044,23 €
24,54 €

no

32,37 €

no

308,04 €

PEM TOTAL PREVIST

PEM TOTAL NO PREVIST

1.002,48 €
501,23 €
574,33 €

Reposicions

1.180,64 €
187,96 €
1.044,23 €
1.595,10 €

Altres

13%dg+6%bi
suma
19,52595% baixa
subtotal
21% iva
PEC

- €
873,99 €
- €
4.928,64 €
2.078,04 €
394,83 €
2.472,87 €
482,85 €
1.990,02 €
417,90 €
2.407,92 €

9.810,56 €
1.864,01 €
11.674,57 €
2.279,57 €
9.395,00 €
1.972,95 €
11.367,95 €

La modificació per introducció de nous preus contradictoris suposa:
- 2,5% de l’import de les modificacions previstes
- 11,81% de les no previstes respecte l’import d’adjudicació.
En relació al Lot 3:
SOLUCIO A/ B
ADJUDICACIO

LOT 3
14.883,00 €

previ s t PCAP

no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no

PREU UT

24,22 €
75,83 €
7,29 €
7,30 €
5,77 €
1,68 €
4,09 €
39,58 €
0,64 €
6,85 €
8,78 €
3,50 €
15,27 €

13%dg+6%bi
suma
16,8809% baixa
subtotal
21% iva
PEC

PEM TOTAL NO PREVIST

PEM NO EXECUTAT

586,38 €
151,66 €
291,60 €
292,00 €
28,85 €
67,20 €
163,30 €
253,31 €
25,60 €
274,00 €
351,20 €
14,00 €
48,90 €

2.548,00 €
484,12 €
3.032,12 €
511,85 €
2.520,27 €
529,26 €
3.049,53 €
PEC RESULTANT

-

7.067,28 €
1.342,78 €
8.410,06 €
1.419,69 €
6.990,37 €
1.467,98 €
8.458,35 €
5.408,82 €

p11

M

Reposició, mod. traçat i recobriment

p10

U

Adaptació lluminàries existents a nova cota

p12

m

Excavació de rasa per pas inst.

p13

m

excavacio rasa en etrra

p14

m

Tall de paviment

p15

m

Repàs de sòl de rasa

p16

m

Tub corrugat de 63mm

p17

m3

recobriment protector amb sorra

p18

m

cinta senyalitzadora

p19

m

cable amb conductor de coure designació RZ1-K

p20

m

conductor de coure un

p21

m

cable amb conductor de coure designació RV

p22

m3

rebliment de rasa amb terres

FHGAU102 u

Quadre de comandament

QUART.- Formalitzar les presents modificacions conforme el que disposa l'article 153 LCSP.
CINQUÈ.- Publicar d'acord amb el que estableixen els articles 207 i 63 LCSP al perfil del
contractant, en concret:
s'ha de publicar en tot cas un anunci de modificació en el perfil del contractant de l'òrgan de
contractació en el termini de 5 dies des de l'aprovació de la mateixa, que haurà d'anar
acompanyat de les al·legacions del contractista i de tots els informes que, en el seu cas,
s'haguessin recabat amb caràcter previ a la seva aprovació, inclosos aquells aportats per
l'adjudicatari o els emesos pel propi òrgan de contractació.
SISÈ.- Sol·licitar a l'adjudicatari la modificació de les garanties aportades adaptant-les a les
modificacions contractuals aprovades:
LOT 1

569,25 €

LOT 3

-270,42 €

SETÈ.- Aprovar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 1532 60901 del pressupost
municipal vigent, per import de 13.775,87 € (IVA inclòs) corresponent a la modificació del Lot 1.
VUITÈ.- Notificar el present acord al contractista i a la direcció d'obres.
NOVÈ- Comunicar el present acord a la intervenció municipal i a l'àrea de serveis tècnics, als
efectes oportuns.
Així ho mana l’Alcaldessa i jo, la Secretària, ho certifico.
Anglès, a la data de la signatura electrònica
L’Alcaldessa
Àstrid Desset Desset

La Secretària
Sandra Pinos Martínez

