INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE PRÓRROGA FINS A 31 DE DESEMBRE DE 2018 DEL
CONTRACTE B-14100-AT (EXP: PTOP-2013-1573)

L’assistència tècnica a la direcció del contracte de serveis de “Conservació Integral de
Carreteres de la zona est de Barcelona amb clau SC-SCB-13022” de l’àmbit de
conservació Integral Est de Barcelona es realitza mitjançant el contracte de B-14100-AT.
El contracte vigent es va adjudicar el 17 de desembre de 2013 per un import de
352.836,00 € (IVA inclòs) a la UTE CONSERVACIÓ BCN EST II. Actualment hi ha una
pròrroga fins 31 de desembre de 2017 per un import de 117.612,00 € (IVA inclòs).
L’esmentat contracte té caràcter previ a la publicació a la Llei 5/2017, de 28 de març, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels
impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics,
sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de
diòxid de carboni.
Atès que el servei prestat pels adjudicataris és adequat i atesa la conjuntura actual del
sector de serveis, els preus unitaris de les operacions contractades es poden considerar,
en general, igual que els que resultarien amb una contractació nova. Aquesta Direcció
General va considerar oportú proposar la pròrroga dels contractes.
Atès allò que disposa l'article 159, apartat 1.1 de la llei esmentada, s'emet aquest informe
justificatiu sobre la necessitat de prorrogar el contracte fins a data 31 de desembre de
2018, amb la finalitat de poder disposar del temps necessari per portar a terme la nova
licitació en la que, d’acord amb les necessitats detectades durant l’execució del contracte
vigent, caldrà disposar de més dotació pressupostària.

El director general d’Infraestructures de Mobilitat
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