APROVAT

ANUNCI
De l’Àrea Metropolitana de Barcelona pel qual es fa pública la modificació del contracte
de les obres del projecte de remodelació de la Plaça Trafalgar, 1a Fase, al terme
municipal de Badalona.

1.- Entitat adjudicadora
a) Organisme: Àrea Metropolitana de Barcelona.
b) Número d’identificació: 8200330008.
c) Dependència que tramita l'expedient: Contractació
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: 901023/18

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/28027859/customP
rof
Horari d’atenció al Servei de Contractació de l'ÀMB: Dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

a)
b)
c)
d)

Objecte: Obres del projecte de remodelació de la Plaça Trafalgar, 1a Fase, al terme
municipal de Badalona
Codi CPV: 45233140-2
Codi NUTS de l’emplaçament principal de les obres: ES511
Import d’adjudicació: 991.979,02 euros (exclòs d’IVA).

4.- Descripció de la Contractació després de la modificació.
a) Increment del preu causat per la modificació: 78.737,63 euros IVA exclòs
b) Descripció de les circumstàncies que han fet necessària la modificació:

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 sudnord 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
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3.- Descripció de la Contractació abans de la modificació.
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2.- Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona.
b) Domicili: C/62, núm. 16 - 18 Zona Franca
c) Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08040.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 932235151.
f) Adreça electrònica: contractacio@amb.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:

APROVAT

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.
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.
Aquesta modificació també ha suposat la necessitat d’ampliar el termini d’execució
de les obres, essent la nova data de finalització de les mateixes el dia 10 de juliol del
2020.
5.- Data d’adjudicació del contracte: 18/12/2018.
6.- Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No.

8.- Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons
de la Unió Europea: No.
Barcelona, 3 de juliol de 2020
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Marcel·lí Pons Duat,
Secretari general.
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7.- Recurs de reposició davant de la pròpia Administració /recurs contenciós
administratiu.

