APROVAT

SECRETARIA
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Marcel·lí Pons Duat, secretari general de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, entitat pública
local creada per Llei 31/2010, de 3 d’agost, inscrita en el Registre d’Entitats Locals de la
Generalitat de Catalunya amb el número 8200330008,
CERTIFICO:
Que segons consta a l’acta corresponent, la Junta de Govern de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona ha adoptat, en sessió de data 30/06/2020, l’acord següent:

I per a que consti, lliuro el present certificat.

FM 630.13.01 R0

Codi per a validació :YFD1H-4MHSF-BX5KJ
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/1.

APROVAR la modificació del projecte, de les obres del projecte de remodelació de la Plaça
Trafalgar, 1a Fase, al terme municipal de Badalona, adjudicat a l’empresa EXCAVACIONES
Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA S.A.
APROVAR la modificació del contracte, relatiu a les obres de referència, amb motiu
d’incorporar treballs necessaris addicionals al contracte, causats per circumstàncies tècniques
sobrevingudes i que suposen la incorporació d’11 preus contradictoris nous (segons Acta de
preus contradictoris número 2). Aquesta modificació suposa un increment de 95.272,53 euros,
IVA inclòs (Base: 78.737,63 euros, més 16.534,90 euros d’IVA) equivalent al 7,94 per cent del
preu del contracte. L’increment de preu que implica aquesta modificació no supera el límit del
50% establert en l’article 205 de la Llei de Contractes del Sector Públic, atès que la suma dels
increments de preu de la primera modificació i la present modificació, que és la segona,
implica un increment del 36% en total.
APROVAR l’import de 95.272,53 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària M7010 15116
65002 del Pressupost de l’AMB de 2020.
ACCEPTAR l’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.
REQUERIR al contractista a fi que en termini de quinze dies hàbils procedeixi a formalitzar la
present modificació en document administratiu i ingressi l’import de 3.936,88 euros, en
concepte de reajustament de la garantia definitiva.
NOTIFICAR aquest acord a l’empresa contractista i a la direcció facultativa de les obres.
DONAR TRASLLAT del mateix, a l’Ajuntament de Badalona.
PUBLICAR l’anunci i els informes d’aquesta modificació del contracte en el Perfil de
Contractant conforme el que disposa l’article 207.3 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
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A la vista dels informes emesos per la Direcció de Serveis de l’Espai Públic i de Contractació,
en relació a la necessitat d’introduir modificacions al 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 de
2019 i en ús de les competències delegades mitjançant Decret de Presidència de data 1
d’agost de 2019, es proposa l’adopció del següents acords,

