APROVAT

CONTRACTACIO/mcr
Exp: 901023/2018
INFORME DE CONTRACTACIÓ

Des del Servei de Contractació s’informa el següent:

En l’article 203 de LCSP es diu que la modificació dels contractes només està permesa en dos
casos: quan s’ha previst als plecs de clàusules administratives particulars, segons l’article 204
de la LCSP, o bé, de manera excepcional, quan no s’hagin previst en els plecs, segons l’article
205 de la LCSP. En tot cas, tal i com s’estableix en l’article 203 de LCSP, els contractes
administratius només podran ser modificats per raons d’interès públic i en la forma prevista
en aquesta Subsecció, i d’acord amb el procediment regulat en l’article 191, amb les
particularitats previstes en l’article 207. En aquest expedient en concret, les circumstàncies
detallades en l’esmentat informe que motiven la modificació, queda acreditat l’interès públic i
que aquesta s’incardina en el supòsit previst en l’article 205 de la LCSP. En aquest article
esmentat s’exigeix la concurrència d’un doble requisit: que es tracti d’un dels supòsits
relacionats al propi article i que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables
per respondre a la causa que la faci necessària.
Per tant, la modificació proposada s’ajusta a la legalitat prevista, encaixant, dins dels supòsits
de l’article 205.2. lletra a), que preveu la possibilitat de modificar un contracte vigent quan
sigui necessari afegir obres, subministraments o serveis addicionals als inicialment contractats
i també la modificació proposada encaixa dins del supòsit de l’article 205.2. lletra b) de la
LCSP, que preveu la possibilitat de modificar un contracte vigent quan es derivi de
circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles en el moment en el qual va tenir lloc la licitació
del contracte, com a continuació s’exposarà. Per tant, sí que concorren els dos requisits
previstos en l’article 205 de la LCSP.
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En primer lloc la llei aplicable a aquest contracte és la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP). La modificació dels contractes es regula al
Llibre II, Títol I, Capítol I, Secció tercera que estableix els termes generals en què es podrà
procedir a la modificació dels contractes. A més caldrà atendre a l’estipulat a l’article 242 de la
LCSP, que estableix una regulació especifica per la modificació dels contractes d’obres.
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La Direcció de Serveis de l’Espai Públic ha remès a aquest Servei de Contractació, l’informe on
es posa de manifest la necessitat de modificar el contracte de les obres del projecte de
remodelació de la Plaça Trafalgar, 1a Fase, al terme municipal de Badalona, subscrit amb
l’empresa EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA S.A, en data 4 de gener del 2019.
L’esmentat contracte li va ser adjudicat per import de 991.979,02 euros IVA exclòs, mitjançant
l’acord de la Junta de Govern de data 18 de desembre del 2018.
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També el temporal Glòria va fer aflorar humitats a través de la façana del CAP que havia
quedat descoberta amb la nova configuració de la plaça. La necessitat d’evitar de nou aquesta
situació farà necessari fer el revocat d’aquesta façana lateral. Per últim, just a finals de febrer
es va fer una ocupació temporal d’un cap de setmana per una festivitat local i arrel de les
activitats que es van celebrar, es van provocar desperfectes a la passarel·la de vianants.
Aquest fet, a més de tenir la conseqüència òbvia de la necessitat de reparar el paviment
afectat, ha fet palesa la necessitat de delimitar els usos afegint tot un seguint de pilones
extraïbles.
També es compleix el segon requisit previst en la lletra b) que és el següent: la modificació no
altera la naturalesa global del contracte, i per últim, el tercer requisit és que la modificació del
contracte impliqui una alteració en el seu import que no excedeixi, aïlladament o
conjuntament amb altres modificacions acordades d’acord amb aquest article, del 50 per cent
del seu preu inicial, IVA exclòs. Aquesta modificació, que serà la segona, implica un increment
de 7,94% del preu del contracte, i la primera modificació va implicar un increment de 28,06%.
Per tant, la suma d’aquests dos increments dóna 36%, no superant el límit del 50%.
En la lletra a), de l’apartat 2 de l’article 205 de la LCSP, també s’exigeix el compliment d’un
doble requisit. En primer lloc, es compleix el primer requisit. El canvi del contractista no és
possible per raons de tipus econòmic i tècnic, i així mateix el canvi de contractista generaria
inconvenients significatius i un augment substancial dels costos per l’òrgan de contractació.
En segon lloc, es compleix el segon requisit. La modificació del contracte implica una alteració
que en la seva quantia que no excedeix, aïlladament o conjuntament amb altres modificacions
acordades d’acord amb aquest article, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs. Tal i com
ja s’ha esmentat en el paràgraf anterior, l’increment de preu causat per la primera
modificació del contracte i la present modificació, que serà la segona, no superen el límit del
50%.
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En primer lloc, la necessitat de la modificació deriva de circumstàncies que una Administració
diligent no hagués pogut preveure. Tal i com es posa de manifest en l’informe de la Direcció
de Serveis d’Espai Públic, el projecte de la fase 1 de la plaça de Trafalgar, contempla la
remodelació integral d’aquest espai, mantenint el pas sud-nord amb una passarel·la metàl·lica
per a vianants però deixant la plaça a un nivell inferior, per fer l’espai compatible amb totes
les rasants i equipaments propers. El drenatge és un element important però va ser insuficient
davant del pas del temporal Glòria, que va suposar l’enfonsament de part del paviment per
col·lapse de la base i del substrat inferior preexistent. Per analitzar aquesta situació es va
haver d’esperar a què el terreny s’acabés d’assentar, per copsar en la mesura exacta la
magnitud del problema i per permetre a les màquines poder entrar a fer les cales i els
moviments de terres necessaris per fer-les. Un cop feta la inspecció, es va poder decidir quines
actuacions s’havien de fer. En el informe ja esmentat es resumeixen les actuacions més
significatives.
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En la lletra b), de l’apartat 2 de l’article 205 de la LCSP, també s’exigeix el compliment d’un
tiple requisit, els quals queden justificats en el informe del Servei, i com a continuació es
justifica.
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Per tant, tal i com es diu en l’informe de la Direcció de Serveis de l’Espai Públic i en el informe
de la Direcció Facultativa s’han d’incorporar treballs necessaris addicionals, causats per
circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles, bàsicament causat pel temporal Glòria i pels
desperfectes produïts en el marc d‘una celebració d’un festivitat local. Això ha provocat la
necessitat d’incorporar 11 preus contradictoris nous.

En primer lloc tal i com es preveu en l’article 206 de la LCSP, en els supòsits de
modificació del contracte recollits en l’article 205, les modificacions acordades per
l’òrgan de contractació seran obligatòries pels contractistes quan impliquin, aïllada
o conjuntament, una alteració en el seu import que no excedeixi del 20% del preu
del contracte inicial, IVA exclòs. En aquest cas, com que l’increment del preu de la
primera modificació i la segona impliquen un increment del 36%, aquesta
modificació no és obligatòria pel contractista. Però, cal posar de relleu que aquest
sí que ha donat la seva conformitat firmant l’Acta de preus contradictoris número
2.



Abans de procedir a la modificació del contracte, s’haurà de donar audiència al
redactor del projecte (en el cas que hagués estat redactat per un tercer aliè a
l’òrgan de contractació) per a que formuli les consideracions que l’hi siguin
convenients. En aquest cas, el redactor del projecte no és un tercer aliè a l’òrgan
de contractació.



L’aprovació de la modificació haurà de ser publicada en el termini de cinc dies des
de l’aprovació de la mateixa.

De manera més especifica, en seu d’execució dels contractes d’obres, hem d’atendre a
l’article 242 de la LCSP per considerar la tramitació de la modificació proposada, que haurem
d’atendre a les següents previsions:
a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica de la mateixa.
b) Audiència del contractista i del redactor del projecte, per un termini mínim de tres
dies.
c) Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació, així com les despeses
complementaries necessàries.
Vist l’expedient, cal dir que es compleixen els tres requisits.
S’acompanya a l’expedient l’informe de la Direcció facultativa, l’Acta de preus contradictoris
número 2, la documentació gràfica, el pressupost vigent i el nou pressupost.
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D’una banda, i pel que fa a les normes generals que regulen el procediment per a procedir a la
modificació dels contractes, es troben previstes als articles 206 i 207 de la LCSP i a continuació
es destaquen els aspectes rellevants:
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Com ja s’ha esmentat aquest modificació implica un increment de preu i s’acredita l’existència
de crèdit suficient per portar a terme la modificació. També aquesta modificació implica una
ampliació del termini d’execució de les obres, essent la nova data prevista de finalització de
les mateixes el dia 10 de juliol del 2020.
Vist l’expedient instruït, des d’aquest Servei de Contractació s’informa favorablement la
modificació proposada.

Un cop aprovada la modificació haurà de formalitzar-se en document administratiu de
conformitat al que disposa l’article 153 de la LCSP, prèviament haurà de reajustar-se la
garantia definitiva per l’increment del preu del contracte de conformitat amb l’article 109.3 de
la LCSP. En darrer terme, caldrà procedir a practicar la publicació al perfil del contractant
conforme l’article 207.3 de la LCSP.
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Així mateix es fa constar que aquest informe se signa pel Secretari General, segons l’establert
a la disposició addicional tercera apartat vuitè de la LCSP i en el sentit de l’article 3.4 del Reial
Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris de
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
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La competència per la present modificació és de la Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona de conformitat al Decret de delegacions de Presidència de data 1 d’agost de
2019 i aplicant la disposició addicional segona apartat primer de la LCSP.

