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Resolució d’aprovació de la modificació del plec de clàusules administratives
particulars
Vista la proposta de contractació de l’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE
CONSTRUCTIU DEL SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE PAU I ELS OLIVARS DE PAU I
EXPLOTACIÓ. TM DE PAU Clau: CTN2100089 de 5 de març de 2021 de l’Àrea d’execució
d’Actuacions que modifica l’emesa el 19 de febrer de 2021 en els apartats 1 p) i 2 t) relatius
al valor estimat del contracte i previsió de possibles modificacions del contracte;

Atès que s’indica que el 29 de desembre de 2020 es va aprovar el Projecte constructiu del
sanejament i depuració de Pau i els Olivars de Pau, al terme municipal de Pau (L’Alt
Empordà) que defineix les obres a executar en aquest contracte; que a la resolució es dóna
resposta a les al·legacions formulades contra el projecte i, respecte de la relativa al possible
soterrament de l’escomesa elèctrica es fa constar que, en fase d’execució d’obra s’estudiarà
la possibilitat d’executar la línia soterrada, sempre que la companyia elèctrica pugui definir
una solució d’aquesta tipologia, i que es preveu contemplar aquesta possibilitat a la licitació
de les obres, definint-la com a causa de modificació prevista;
Per donar compliment a la resolució d’aprovació del Projecte constructiu es modifica l’apartat
B2 del quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars aprovat
per resolució del director d’1 de març de 2021, sent la nova redacció la següent:
El valor estimat del contracte es calcula mitjançant la suma del valor màxim i d’un increment
econòmic per possible canvi de la solució de la línia elèctrica que donarà subministrament a
la planta, estimat en un 5,57% sobre l’import de licitació corresponent a l’execució de l’obra.

Valor estimat contracte

Valor màxim
(€ més IVA )
2.537.583,59

Increment estimat
(€ més IVA)
134.824,51€,

Valor estimat
(€ més IVA)
2.672.408,10

També es modifica l’apartat N del quadre de característiques, sent la nova redacció la que
segueix:
Mitjançant resolució del director de l’Agència Catalana de l’Aigua de 29 de desembre de
2020, es va aprovar el Projecte constructiu del sanejament i depuració de Pau i els Olivars
de Pau, al terme municipal de Pau (L’Alt Empordà), Clau: LSA.00046/01.P1-AP20-01 que
defineix les obres a executar en aquest contracte.
La resolució dona resposta a les al·legacions presentades i en particular pel que fa a
l’escomesa elèctrica indica:
Respecte a l’opció de soterrar l’escomesa elèctrica, la proposta d’escomesa incorporada en
el projecte és la que ha estat definida per part de la companyia elèctrica i que ha realitzat en
base les seves condicions i criteris tècnics. Tanmateix, en fase d’execució d’obra s’estudiarà
la possibilitat d’executar la línia soterrada, sempre que la companyia elèctrica pugui definir
una solució d’aquesta tipologia. Es preveu contemplar aquesta possibilitat a la licitació de les
obres, definint-la com a causa de modificació prevista.

En aquest sentit, es preveu en aquest contracte, una modificació per possible canvi de la
solució de la línia elèctrica que donarà subministrament a la planta, estimada en un màxim
del 5,57% sobre l’import de licitació del contracte corresponent a l’obra.
S’estableix per aquesta modificació el nou preu de 200.973,53€ (PEM) x 1,19 = 239.158,50€
(sense IVA). Aquest preu està inclòs i detallat a l’oferta de E- DISTRIBUCIÓN Redes
Digitales SL Unipersonal que s’adjunta a l’expedient i que comprèn:
Unitat d’escomesa elèctrica soterrada de 75 kW de potència en MT/BT, en el punt de
subministrament de l'EDAR. Inclou tota l’obra civil necessària, tots els elements i
instal·lacions, incloses les d’extensió de xarxa, el projecte, la DO, la SEGURETAT i
l’execució dels treballs segons les condicions de la companyia distribuïdora. Inclou també
els documents, tràmits i taxes necessaris per a la seva legalització i posada en servei.
En el cas que s’aprovés la modificació contractual, l’esmentada partida substituiria la
prevista en el projecte per un import de 87.675,62€ x 1,19 = 104.333,99€ (més IVA).
Aquesta partida inclou l’escomesa elèctrica de 75 kW de potència en MT/BT, en el punt de
subministrament de l'EDAR, comprèn l’obra civil, tots els elements i instal·lacions, incloses
les d’extensió de xarxa, el projecte, la DO, la SEGURETAT i l’execució dels treballs segons
condicions de la companyia distribuïdora. Inclou també els documents, tràmits i taxes
necessaris per a la seva legalització i posada en servei, per un preu
Tenint en compte aquesta circumstància, l’increment sobre el preu de l’obra que suposa
substituir la partida prevista en el projecte per la nova és de 134.824,51€ (més IVA), el que
suposa un 5,57% respecte de l’import de licitació de la part corresponent a l’execució de
l’obra.
Vist l’informe jurídic de 8 de març de 2021 en què s’informa favorablement la modificació
introduïda en el plec de clàusules administratives particulars;
Vist l’informe favorable de l’Òrgan de control econòmic-financer de l’Agència Catalana de
l’Aigua de 8 de març de 2021;
D’acord amb l’article 122.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant,
LCSP), segons el qual:

Els plecs de clàusules administratives particulars s’han d’aprovar prèviament a
l’autorització de la despesa o conjuntament amb aquesta, i sempre abans de la
licitació del contracte o, si aquesta no existeix, abans de la seva adjudicació, i només
es poden modificar amb posterioritat per error material, de fet o aritmètic. Si passa
altrament, la modificació del plec comporta la retroacció d’actuacions.
Atès que la modificació del contracte obeeix a donar compliment a la resolució d’aprovació
del Projecte constructiu de 29 de desembre de 2020 pel que fa a la resposta a l’al·legació
presentada quant a l’escomesa elèctrica;
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Atès que malgrat tractar-se d’una modificació significativa del plec de clàusules
administratives particulars, per preveure una causa de modificació de l’objecte del contracte
fins ara no contemplada, atenent al fet que encara no s’ha publicat la licitació, no escau
l’ampliació del termini de presentació d’ofertes tal i com regula l’article 136.2 de la LCSP;
En conseqüència, vistos els antecedents, els informes incorporats a l’expedient i els
fonaments de dret aplicables, fent ús de les competències atribuïdes per l’article 11.11.h) del
Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
3/2003, de 4 de novembre i el Decret 86/2009, de 2 de juny, d’aprovació dels Estatuts de
l’Agència Catalana de l’Aigua,
Resolc:
1. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars de data d’avui, que incorpora la
modificació del soterrament de l’escomesa elèctrica, que regula la contractació “EXECUCIÓ
DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE
PAU I ELS OLIVARS DE PAU I EXPLOTACIÓ. TM DE PAU. Clau: CTN2100089.
2. Deixar sense efectes el plec de clàusules administratives particulars aprovat l’1 de març
de 2021.
3. Ordenar la publicació d’aquesta resolució en el perfil de contractant.
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