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MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GÓMEZ,
L’AJUNTAMENT DE VILADECANS.-

SECRETARI

GENERAL

DE

C E R T I F I C O: Que la Junta de Govern Local, en la sessió Extraordinària
realitzada el dia 24 de maig de 2019 , adoptà, entre d’altres, l’acord següent:

Departament de Compra Pública; 5/2019/COBR
ACORD NÚM. 7.- APROVAR LA SEGONA MODIFICACIÓ, MITJANÇANT
L’AMPLIACIÓ DELS LOTS 1, 2 I 3, CORRESPONENTS AL CONTRACTE
ADMINISTRATIU D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MANTENIMENT I
MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DE VILADECANS. LOT 1: CONSTRUCIONES
Y REHABILITACIONES VICENÇ, SL; LOT 2: ASFALTOS AUGUSTA, SL; I
LOT
3:
CROBISER
OBRES
I
SERVEIS,
SL
(EXP.
AEP/ASG/Contractació/2017/31 – 5/2019/COBR).ANTECEDENTS
1. Per Decret de l’Alcaldia dictat en data 5 de juliol de 2017, es va aprovar
l’adjudicació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, dels lots 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 i 9 corresponents al contracte administratiu d’execució de les obres
de manteniment i millora de l’espai públic de Viladecans, pel període
comprés entre el 20 de juliol de 2017 i el 31 de desembre de 2018, prorrogable
per un període d’un any més, d’acord amb el plec de clàusules administratives
particulars, el plec de prescripcions tècniques i les ofertes presentades en tot el
que millorin els esmentats plecs, pels percentatges de baixa que consten a la
següent taula, que s’apliquen als preus unitaris establerts al plec de
prescripcions tècniques per a cada lot, i un import total màxim pels 17 mesos i
11 dies d’execució del contracte de 552.000,00 € (inclòs l’IVA, despeses
generals i benefici industrial), que l’Ajuntament de Viladecans no s’obliga a
exhaurir en la seva totalitat, d’acord amb el següent detall per lots:
Lot

Adjudicatari

Lot
1.
Reparació,
millora
o
substitució
dels paviments

Construciones y
Rehabilitaciones
Vicenç, SL

Import
màxim
sense IVA
(17 mesos i
11 dies)
99.173,55

IVA
(21%) (17
mesos i
11 dies)
20.826,45

Total
(IVA
inclòs) (17
mesos
i
11 dies)
120.000,00

%
de
baixa

35,5%
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i
elements
auxiliars
al
casc urbà.
Lot
2.
Adequació del
ferm al casc
urbà.
Lot
3.
Reparació,
millora
o
substitució
dels elements
superficials del
clavegueram
al casc urbà.
Lot
4.
Reparació,
millora
o
substitució
dels elements
de fusta a
l’espai públic.
Lot
5.
Reparació,
millora
o
substitució
dels elements
metàl·lics
a
l’espai públic.
Lot
6.
Reparació,
millora
o
substitució
dels elements
de vidre al
casc urbà.
Lot
7.
Reparació,
millora
o
substitució
dels elements
de
senyalització
vertical
de
Viladecans.
Lot
9.
Renovació de
les
marques
vials
de
Viladecans.
TOTAL

Asfaltos
Augusta, SL

87.603,31

18.396,69

106.000,00

5,65%

Crobiser Obres i
Serveis, SL

54.545,45

11.454,55

66.000,00

25%

Francisco
Álvarez
Cánovas

36.363,64

7.636,36

44.000,00

22%

Cerrajería
Jiménez, SL

31.404,96

6.595,04

38.000,00

25%

Cristalería
Viladecans, SL

14.876,03

3.123,97

18.000,00

10%

Tevasenyal, SA

33.057,85

6.942,15

40.000,00

42%

Señalizaciones
y Balizamientos
La Castellana,
SA

99.173,55

20.826,45

120.000,00

39,20%

456.198,34

95.801,66

552.000,00
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En la mateixa resolució en la que es va aprovar l’adjudicació del contracte,
també es va declarar desert el lot 8, relatiu a les obres de reparació, millora o
substitució dels elements auxiliars i paviments granulars en àmbit no urbà, per no
haver estat presentada la documentació sol·licitada a l’empresa proposada com
a adjudicatària del contracte en el termini atorgat a tal efecte.
2. Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans, adoptat
en data 6 de juny de 2018 es va aprovar la modificació dels lots 1, 2 i 3 del
contracte administratiu d’execució de les obres de manteniment i millora de
l’espai públic de Viladecans adjudicat a favor de les empreses Construciones y
Rehabilitaciones Vicenç, SL el lot 1, Asfaltos Augusta, SL el lot 2 i Crobiser
Obres i Serveis, SL el lot 3, modificació consistent en un increment de la
dotació pressupostària, per absorvir l’increment de les demandes de
reparació per a les reparació de voreres, d’asfalt i de tapes de registre, per
un import anual de 29.200,00 € (IVA inclòs), d’acord amb el següent detall:
Lot

Adjudicatari

Lot 1. Reparació,
millora o substitució
dels paviments i
elements auxiliars al
casc urbà.
Lot 2. Adequació del
ferm al casc urbà.
Lot 3. Reparació,
millora o substitució
dels
elements
superficials
del
clavegueram al casc
urbà.
TOTAL

Construciones y
Rehabilitaciones
Vicenç, SL
Asfaltos
Augusta, SL
Crobiser Obres i
Serveis, SL

Import
màxim
ampliat
(20%)

IVA (21%)

Total
ampliat
(20%)
(IVA inclòs)

9.917,36

2.082,64

12.000,00

8.760,33

1.839,67

10.600,00

5.454,55
24.132,23

1.145,45
5.067,77

6.600,00
29.200,00

En el mateix acord de la Junta de Govern Local de data 6 de juny de 2018
es va aprovar un increment del preu dels lots 1, 2 i 3 d’un 20%.
3. Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans, adoptat
en data 7 de novembre de 2018 es va aprovar la pròrroga del contracte, pel
període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019, amb
subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques i a les ofertes presentades, en tot el que millorin els referits plecs, pels
percentatges de baixa que consten a la següent taula, que s’aplicaran als
preus unitaris establerts al plec de prescripcions tècniques per a cada lot, i
un import total màxim per l’any d’execució de la pròrroga de 216.000,00 € (inclòs
l’IVA, despeses generals i benefici industrial), que l’Ajuntament de Viladecans no
s’obliga a exhaurir en la seva totalitat, d’acord amb el següent detall per lots:

Carrer Jaume Abril, 2 - 08840 – Viladecans (Barcelona) - http://www.viladecans.cat
Telèfon 93 635 18 00 -- Fax 93 637 04 02 --

Document verificable a https://carpeta.viladecans.cat/sta/pages/utils/documentCheck.jsp , mitjançant el codi segur de verificació 12436411436546627555

Lot

Adjudicatari

Lot
1.
Reparació,
millora o substitució
dels
paviments
i
elements auxiliars al
casc urbà.
Lot 2. Adequació del
ferm al casc urbà.
Lot
3.
Reparació,
millora o substitució
dels
elements
superficials
del
clavegueram al casc
urbà.
Lot
4.
Reparació,
millora o substitució
dels elements de fusta
a l’espai públic.
Lot
5.
Reparació,
millora o substitució
dels
elements
metàl·lics a l’espai
públic.
Lot
6.
Reparació,
millora o substitució
dels elements de vidre
al casc urbà.
Lot
7.
Reparació,
millora o substitució
dels
elements
de
senyalització vertical
de Viladecans.

Construciones y
Rehabilitaciones
Vicenç, SL

TOTAL

Asfaltos Augusta,
SL
Crobiser Obres i
Serveis, SL

Import
IVA
(21%) Total
%
de
màxim
(12 mesos)
(IVA inclòs) baixa
(Sense IVA)
(12 mesos)
(12 mesos)

49.586,78 €

10.413,22 €

60.000,00 €

35,50%

43.801,66 €

9.198,35 €

53.000,00 €

5,65%

27.272,73 €

5.727,27 €

33.000,00 €

25%

18.181,82 €

3.818,18 €

22.000,00 €

22%

15.702,48 €

3.297,52 €

19.000,00 €

25%

7.438,02 €

1.561,98 €

9.000,00 €

10%

16.528,93 €

3.471,07 €

20.000,00 €

42%

178.512,40 €

37.487,60 €

216.000,00 €

Francisco
Álvarez Cánovas
Cerrajería
Jiménez, SL

Cristalería
Viladecans, SL
Tevasenyal, SA

4. A l’informe emès pel cap de la unitat de Manteniment de l’Espai Públic i pel
cap del departament de Gestió i Manteniment de l’Espai Públic de l’Àrea d’Espai
Públic de l’Ajuntament de Viladecans, en data 20 de maig de 2019 es manifesta:
“.... Atès que la clàusula 1.8. del plec de clàusules administratives particulars
que regeix el contracte, relativa entre d’altres, a la modificació del contracte per
increment de l’espai públic a mantenir amb la incorporació de nous espais o
urbanitzacions, o en els supòsits d’increment de les demandes de reparació per
causes especials o d’increment de dotació pressupostaria en l’àmbit de les
competències de la Unitat de Manteniment de l’Espai Públic.
Atès que s’ha produït un increment de les demandes que afecten als lots 1, 2 y 3
per a les reparació de voreres, d’asfalt i de tapes de registre altament
degradades pel conseqüent envelliment dels materials degut a la reducció de
mitjans disponibles soferts els últims anys que han impedit una renovació usual.
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Atès que la clàusula 1.8. del plec de clàusules administratives particulars que
regeix el contracte entre d’altres, indica que en aquests casos el import
corresponent a aquesta modificació no podrà superar el 20% del preu de cada
lot (inclosa la pròrroga).
Atès que la dotació econòmica dels lots queda definida anualment segons el
següent quadre:

LOT
31011-15320-21000
LOT 1
50.000,00 €
LOT 2
50.000,00 €
LOT 3
30.000,00 €
LOT 4
12.000,00 €
LOT 5
15.000,00 €
LOT 6
LOT 7
17.000,00 €
LOT 8
LOT 9
60.000,00 €
TOTAL
234.000,00 €

PARTIDA
31020-45900-22799 31013-15310-21000
10.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
7.000,00 €
3.000,00 €
4.000,00 €
9.000,00 €
3.000,00 €
4.000,00 €
39.000,00 €

7.000,00 €

Total
60.000,00 €
53.000,00 €
33.000,00 €
22.000,00 €
19.000,00 €
9.000,00 €
20.000,00 €
4.000,00 €
60.000,00 €
280.000,00 €

Atès que la quantitat econòmica anual màxima a incrementar els contractes del
lots 1, 2 i 3, segons el plec de clàusules administratives particulars, es de:

LOT
LOT 1
LOT 2
LOT 3
LOT 4
LOT 5
LOT 6
LOT 7
LOT 8
LOT 9
TOTAL

Màxima modificació segons clàusula 1.8
Modificació
Modificació
Dotació inicial
máxima 20% anual
sol·licitada.
60.000,00 €
12.000,00 €
12.000,00 €
53.000,00 €
10.600,00 €
10.600,00 €
33.000,00 €
6.600,00 €
6.600,00 €
22.000,00 €
4.400,00 €
- €
19.000,00 €
3.800,00 €
- €
9.000,00 €
1.800,00 €
- €
20.000,00 €
4.000,00 €
- €
- €
- €
- €
60.000,00 €
12.000,00 €
- €
276.000,00 €
55.200,00 €
29.200,00 €

Atès que al plec de clàusules administratives particulars es va preveure un valor
estimat del present contracte per un import total de 833.057,86 €.
Import del contracte (18 mesos) (IVA exclòs):

462.809,92 €
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Import corresponent a la eventual pròrroga:
Import corresponent a l’eventual modificació del contracte (20 %):

231.404,96 €
138.842,98 €

Atès que els increments sol·licitats per al 2019 no excedeixen del 20 % anual del
preu d’adjudicació calculat individualment per a cada lot.
Atès que les empreses Construciones y Rehabilitaciones Vicenç, SL (lot 1),
Asfaltos Augusta, SL (lot 2) i Crobiser Obres i Serveis, SL (lot 3), han presentat
en data 17 de maig de 2019 amb registre d’entrada núm 2019015300 la empresa
Construcciones y Rehabilitaciones Vicenç SL (lot 1), amb registre núm
2019015274 la empresa Asfaltos Augusta SL (lot 2) i amb registre núm
2019015276 la empresa Crobiser Obres i Serveis SL (lot 3), les seves
acceptacions a l’ampliació del contracte en un 20% del seu preu, amb les
mateixes condicions econòmiques i tècniques que les actuals.
Atès que la partida pressupostaria 31011-15320-21000 “Conservació i
Renovació Infraestructura Urbana” s’ha vist incrementada econòmicament per
aquest any 2019. ... ”.
5. A l’esmentat informe emès pel cap de la unitat de Manteniment de l’Espai
Públic i pel cap del departament de Gestió i Manteniment de l’Espai Públic, en
data 20 de maig de 2019, es proposa aprovar la modificació dels lots 1, 2 i 3 del
contracte administratiu d’execució de les obres de manteniment i millora de
l’espai públic de Viladecans amb un increment de la dotació pressupostaria,
per absorbir l’increment de les demandes de reparació per a les reparació de
voreres, d’asfalt i de tapes de registre, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria
31011 15320 21000 (Conservació i Renovació Infraestructura Urbana) segons el
següent desglossament:
Lot

Adjudicatari

Lot 1. Reparació,
millora o substitució
dels paviments i
elements auxiliars al
casc urbà.
Lot 2. Adequació del
ferm al casc urbà.
Lot 3. Reparació,
millora o substitució
dels
elements
superficials
del
clavegueram al casc
urbà.
TOTAL

Construciones y
Rehabilitaciones
Vicenç, SL
Asfaltos
Augusta, SL
Crobiser Obres i
Serveis, SL

Import
màxim
ampliat
(20%)

IVA (21%)

Total
ampliat
(20%)
(IVA
inclòs)

9.917,36

2.082,64

12.000,00

8.760,33

1.839,67

10.600,00

5.454,55

1.145,45

6.600,00

24.132,23

5.067,77

29.200,00
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6. De conformitat amb allò disposat a l’article 88 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), relatiu al càlcul del valor estimat dels
contractes, l’eventual modificació del present contracte es va preveure en aquest
càlcul, i en el plec de clàusules administratives particulars que regeixen el
contracte es va establir que el seu valor estimat exclòs l’IVA, era de 833.057,84
€, d’acord amb el següent detall per lots:
Lot

Lot
1.
Reparació,
millora o substitució
dels
paviments
i
elements auxiliars al
casc urbà.
Lot 2. Adequació del
ferm al casc urbà.
Lot
3.
Reparació,
millora o substitució
dels
elements
superficials
del
clavegueram al casc
urbà.
Lot
4.
Reparació,
millora o substitució
dels elements de fusta
a l’espai públic.
Lot
5.
Reparació,
millora o substitució
dels
elements
metàl·lics a l’espai
públic.
Lot
6.
Reparació,
millora o substitució
dels elements de vidre
al casc urbà.
Lot
7.
Reparació,
millora o substitució
dels
elements
de
senyalització vertical
de Viladecans.
Lot
8.
Reparació,
millora o substitució
dels elements auxiliars
i paviments granulars
en àmbit no urbà.

Import
del
contracte
(18 mesos)
(IVA exclòs):

Import
corresponent
a l’eventual
pròrroga
(1any)
(IVA exclòs):

Import
corresponent
a l’eventual
modificació
del contracte
(20%)
(IVA exclòs):

Total VEC
(IVA exclòs)

99.173,55

49.586,78

29.752,07

178.512,39

87.603,31

43.801,66

26.280,99

157.685,96

54.545,45

27.272,73

16.363,64

98.181,81

36.363,64

18.181,82

10.909,09

65.454,55

31.404,96

15.702,48

9.421,49

56.528,93

14.876,03

7.438,02

4.462,81

26.776,85

33.057,85

16.528,93

9.917,36

59.504,13

6.611,57

3.305,79

1.983,47

11.900,83
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Lot 9. Renovació de
les marques vials de
Viladecans.
TOTAL

99.173,55
462.809,91

49.586,78
231.404,96

29.752,07
138.842,97

178.512,39
833.057,84

7. L’ampliació que es proposa aprovar de la pròrroga del contracte representa un
increment del preu dels lots 1, 2 i 3 d’un 20%.
8. Atesa l’existència de consignació pressupostària per atendre la despesa a
càrrec de
l’aplicació pressupostària 31011 15320 21000 (Conservació i
Renovació Infraestructura Urbana) del pressupost general de l’exercici de 2019,
d’acord amb el següent detall:
Lot

Import

Lot 1. Reparació, millora o substitució
dels paviments i elements auxiliars al
casc urbà.
Construciones y Rehabilitaciones
Vicenç, SL
12.000,00
Lot 2. Adequació del ferm al casc
urbà.
Asfaltos Augusta, SL
10.600,00
Lot 3. Reparació, millora o substitució
dels
elements
superficials
del
clavegueram al casc urbà.
Crobiser Obres i Serveis, SL
6.600,00

Document
comptable

AD12019000029495

AD12019000029496

AD12019000029497

FONAMENTS DE DRET
1. La disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP), per la que 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, que estableix que els expedients de
contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la
normativa anterior.
2. La clàusula 1.8. del plec de clàusules administratives particulars relativa a la
modificació del contracte, estableix que el present contracte podrà ser modificat
per raons d’interès públic. Les ampliacions dels treballs objecte del contracte
vindran determinades per increment de l’espai públic a mantenir amb la
incorporació de nous espais o urbanitzacions, o en els supòsits d’increment de
les demandes de reparació per causes especials o d’increment de dotació
pressupostaria en l’àmbit de les competències de la Unitat de Manteniment de
l’Espai Públic. En aquests casos l’import corresponent a aquesta modificació no
podrà superar el 20% del preu de cada lot (inclosa la pròrroga).
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3. Els articles 105.1. 106, 108, 219 i 234 i concordants del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), relatius a la modificació dels contractes.
4. L’article 219.2. del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el TRLCSP, segons el qual les modificacions del contracte hauran
d’ésser formalitzades d’acord amb l’article 156 del mateix text legal.
5. L’article 99 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el TRLCSP, relatiu al reajustament de garanties dels contractes. La
garantia definitiva ja va ser reajustada en la modificació anterior aprovada, la
qual, juntament amb la garantia principal, serveixen per fer front a la modificació
de la pròrroga del contracte.
6. L’article 52 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el TRLCSP, que estableix la figura del responsable del contracte.
7. L’article 53 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el TRLCSP, relatiu al perfil del contractant.
8. La disposició addicional vuitena de la Llei 19/2014 de 29 de desembre de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, que estableix que als
efectes de facilitar la consulta a la informació sobre la contractació pública, les
administracions locals han d’informar el Registre Públic de Contractes i la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública dels contractes formalitzats i els
que estan en licitació o en altres fases contractuals.
9. L’Ordre de la Generalitat de Catalunya ECO/47/2013, modificada per l’ordre
ECO/294/2015, que estableix al seu article 1.2. que les entitats de l’Administració
local catalana i els ens, organismes o entitats del seu sector públic han de
comunicar al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya les
dades i els documents dels contractes públics que adjudiquin, incloent-hi els
contractes menors, d’acord amb el que disposa la legislació de contractes del
sector públic.
10. L’article 333.6 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
TRLCSP, que estableix que en els casos d’administracions públiques que
disposin de registres de contractes anàlegs en el seu àmbit de competències, la
comunicació de dades es pot substituir per comunicacions entre els respectius
registres de contractes. El Ministeri d’Economia i Hisenda ha de determinar
reglamentàriament les especificacions i els requisits per a la sincronització de
dades entre el Registre de contractes del sector públic i els altres registres de
contractes.
11. La Resolució ECO/228/2011, de 25 de gener, per la qual es dóna publicitat al
Conveni de col·laboració entre el Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya i la Sindicatura de Comptes per a la tramesa de les
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dades i documents des del Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya.
12. El Decret de l’Alcaldia de data 2 de juny de 2017, de delegació de
competències, en virtut del qual l’adopció d’aquest acord és competència de la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans.
Vist l’informe emès per la responsable del departament de Compra Pública i pel
responsable del departament d’Assessorament Jurídic de l’Àrea de Serveis
Generals amb la conformitat del secretari general de la corporació.
Atesa la proposta formulada per la tinenta d’alcalde de l’Àrea de Serveis
Generals,
La Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- APROVAR SEGONA MODIFICACIÓ dels lots 1, 2 i 3 del contracte
administratiu d’execució de les obres de manteniment i millora de l’espai
públic de Viladecans adjudicat a favor de les empreses Construciones y
Rehabilitaciones Vicenç, SL el lot 1, Asfaltos Augusta, SL el lot 2 i Crobiser
Obres i Serveis, SL el lot 3, modificació consistent en un increment de la
dotació pressupostària, per absorvir l’increment de les demandes de
reparació per a les reparació de voreres, d’asfalt i de tapes de registre, a
executar durant la pròrroga del contracte, per un import anual de 29.200,00 €
(IVA inclòs), d’acord amb el següent detall:
Lot

Adjudicatari

Lot
1.
Reparació,
millora o substitució
dels
paviments
i
elements auxiliars al
casc urbà.
Lot 2. Adequació del
ferm al casc urbà.
Lot
3.
Reparació,
millora o substitució
dels
elements
superficials
del
clavegueram al casc
urbà.
TOTAL

Construciones y
Rehabilitaciones
Vicenç, SL
Asfaltos Augusta,
SL
Crobiser Obres i
Serveis, SL

Import
màxim
ampliat
(20%)

IVA (21%)

Total
ampliat
(20%)
(IVA
inclòs)

9.917,36

2.082,64

12.000,00

8.760,33

1.839,67

10.600,00

5.454,55

1.145,45

6.600,00

24.132,23

5.067,77

29.200,00

SEGON.- APROVAR un increment del preu de la pròrroga dels lots 1, 2 i 3
d’un 20%.
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TERCER.- APROVAR L’AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ de la despesa per un
import total de 29.200,00 Euros (IVA inclòs), amb a càrrec a l’aplicació
pressupostària 31011 15320 21000 (conservació i renovació Infraestructura
Urbana) del pressupost general de l’exercici de 2019, d’acord amb el següent
detall:
Lot

Import

Lot 1. Reparació, millora o substitució
dels paviments i elements auxiliars al
casc urbà.
Construciones y Rehabilitaciones
Vicenç, SL
12.000,00
Lot 2. Adequació del ferm al casc urbà.
Asfaltos Augusta, SL
10.600,00
Lot 3. Reparació, millora o substitució
dels
elements
superficials
del
clavegueram al casc urbà.
Crobiser Obres i Serveis, SL
6.600,00

Document
comptable

AD12019000029495
AD12019000029496

AD12019000029497

QUART.- PUBLICAR aquest acord de modificació del contracte al PERFIL del
CONTRACTANT de l’Ajuntament de Viladecans, consultable a la seu electrònica
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&ke
yword=viladecans&reqCode=viewDetail&idCap=5514905.
CINQUÈ.- NOMENAR el Sr. Pedro Blasco Antón, cap de la unitat de
Manteniment de l’Espai Públic del departament de Gestió i Manteniment de
l’Espai Públic de l’Àrea d’Espai Públic de l’Àmbit de Serveis a la
Ciutadania, com a responsable per part de l’Administració de la comprovació i
vigilància de la correcta realització de les obres objecte de la modificació del
present contracte.
SISÈ.- FACULTAR la Sra. tinenta d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals per a
la signatura dels documents de modificació del contracte administratiu.
SETÈ.- TRAMETRE la informació de la modificació del contracte al Registre
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, per a que des d’aquest
registre es trameti la informació i dades del contracte a la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, d’acord amb l’establert a la normativa d’aplicació.
VUITÈ.- NOTIFICAR aquest acord a les empreses Construciones y
Rehabilitaciones Vicenç, SL, Asfaltos Augusta, SL i Crobiser Obres i Serveis, SL.
NOVÈ.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a l’Àrea d’Espai Públic
(departament de Gestió i Manteniment de l’Espai Públic (unitat de Manteniment
de l’Espai Públic (responsable del contracte)), i a l’Àrea de Serveis Generals
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(Intervenció General, Tresoreria i departament de Gestió Econòmica) als efectes
que hi corresponguin.
Resultat de la votació: Aprovació per unanimitat dels membres assistents.
I, perquè així consti i tingui els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat
d’ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde en funcions, a Viladecans, a la data de la
signatura electrònica, amb la salvetat i a reserva d’allò que estableix l’art. 206 del
ROFRJ de les ENTITATS LOCALS, del 28-11-1986.
Vist i plau

Secretari General
Ajuntament de Viladecans
MIGUEL ANGEL GARCIA GOMEZ
29/05/2019 13:12:48

Alcalde-President
Ajuntament de Viladecans
CARLES RUIZ NOVELLA
30/05/201911:19:06
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