INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE PRÓRROGA FINS A 31 DE DESEMBRE DE 2017 DEL
CONTRACTE SC-SCB-13054 (EXP: PTOP-2014-1396 LOT 7)

Els treballs de conservació d’obra civil, senyalització vertical i barreres de seguretat als
trams de carretera adscrits a l’àmbit de conservació d’Argentona es realitzen mitjançant el
contracte d’ “Execució d'operacions de conservació d’obra civil, senyalització vertical, i
barreres de seguretat als trams de carretera adscrits als àmbits de conservació de
Tortosa, Reus, Montblanc, Ponts, Solsona, Viladecans, Argentona, Sabadell, Berga, Vic,
Bianya, Girona i Vidreres depenents del Departament de Territori i Sostenibilitat. Lot 7:
Parc de Conservació d’Argentona”. El contracte vigent es va adjudicar el 16 d’octubre de
2014 per un import de 3.507.433,05 € (iva inclòs) a l’empresa COPCISA, SA.
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 deis 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.
Ates allò que disposa l'article 159, apartat 1.1 de la llei esmentada, s'emet aquest informe
justificatiu sobre la necessitat de prorrogar els contractes fins a data 31 de desembre de
2017, 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.

Barcelona,
El director general d’Infraestructures de Mobilitat
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