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DECRET
Identificació de l’expedient
Proposta de modificació del contracte Menor d’obres de reparació i consolidació de
la xemeneia nord del recinte de les naus Burés.
Antecedents
1.- En data 27 de maig de 2020 mitjançant resolució dictada per Decret núm. 414,
s’aprova el contracte menor de serveis per assumir la Direcció d’obra, la
coordinació de Seguretat i Salut i el Control de Qualitat de les obres de reparació i
consolidació de la xemeneia nord nau Burés, i es contracta a la mercantil AATT
ASSOCIATS&RAMON SOLER SL, amb NIF B17440421 per un import de 2.051,19€
(1.695,20€+355,99€ IVA).
2.- En data 11 de juny de 2020 Pere Boada Comas SL presenta resolució
d’adjudicació signada tal com consta a l’expedient.
3.- Vista la sol·licitud presentada per l’adjudicatari Pere Boada Comas SL en data
17/08/2020, demanant una pròrroga de la data de finalització de les obres fins el
30 de novembre de 2020.
4.- Vista la sol·licitud de l’arquitecte tècnic i director de l’obra, Ramon Soler Plana,
en data 29.09.2020 exposant cronologia dels fets i sobre l’estat de les obres,
recomanant atendre i acceptar una nova data d’acabament de les obres per part
de l’Ajuntament segons pròrroga que sol·licita l’empresa contractista, i que es
preveu de dues setmanes.
5.- Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal, en qualitat de
responsable del seguiment del contracte i segons el qual conclou que:
Atès que es pot seguir complint amb el termini màxim d’execució per a la
subvenció a la que estan acollides les obres, i que no esgotem ni superem la
durada màxima pels contractes menors d’obra i serveis, segons LCSP, per tal de

prosseguir amb les obres de reparació i consolidació de la xemeneia nord de les
naus Burés, es considera favorable l’aprovació de la pròrroga de la data
d’acabament de les obres fins el 30 de novembre de 2020.
6.- Vist informe jurídic i emès per la Tècnica d’Administració General dels Serveis
Tècnics i subscrit per la Secretària de la Corporació en data 24.11.2020, en el qual
s’informa favorablement la modificació del contracte.
Fonaments de Dret
La LCSP 2017, igual que les lleis de contractes anteriors, no impedeix la
modificació d'un contracte menor, que s'ha d'ajustar a les previsions establertes
per a la modificació dels contractes (arts. 203 i ss), tenint en compte que "els
contractes administratius només podran ser modificats per raons d'interès públic
"(art. 203).
Ara bé, la modificació en cap cas podrà comportar la superació dels límits que
s'estableixen per als contractes menors (quantia del contracte, alteració del seu
objecte, termini d'un any i superació pel contractista de la quantia del contracte
menor), això és, que l'aprovació de la modificació determinés que el contracte
deixés de ser un contracte menor (Informe 4/2001, de 4 d'abril, de la JCCA de
Madrid).
En tot cas, atès que el present contracte no compta amb un Plec de Clàusules
Administratives Particulars -PCAP-, cal atendre el que preveu l'art. 205 LCSP 2017,
que només permet modificacions no previstes en el PCAP o que, havent estat
previstes en aquest, no s'ajustin al que estableix l'art. 204, quan es compleixi els
següents requisits:
-

Que la modificació trobi la seva justificació en algun dels supòsits
previstos en l'art. 205.2.

-

I que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per
respondre a la causa objectiva que la faci necessària.

Fora d'aquests supòsits o si la modificació comportés la superació dels límits del
contracte menor, no seria possible acordar la modificació i resultaria necessari
iniciar un nou procediment d'adjudicació.
Es considera que la present modificació s’ajusta a les causes previstes a l’article
205.1.b) i 205.2.b) i c) LCSP.

Resolució
Per tot l’exposat anteriorment i d’acord amb les competències que m’han estat conferides,
RESOLC:
Primer.- Aprovar la modificació del contracte menor d’obres de reparació de la Xemeneia
Nord de la nau Burés, executades pel contractista PERE BOADA COMAS, SL, consistent en
l’ampliació del termini màxim d’execució, el qual es prorroga fins el dia 30.11.2020.
Segon.- Notificar la present resolució al contractista de les obres, i el director de l’obra.
Tercer.- Comunicar la present resolució al responsable de seguiment del contracte.

Així ho mana i signa 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

