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DECRET
Assumpte: Resolució de mutu acord del contracte pels treballs d’instal·lació d’un mòdul provisional al
recinte de Can Marfà per acollir el casal de la gent gran de l’Havana adjudicat a favor de RGB CREATIVE
BARCELONA 2020, SL, (Exp. 30559
30559/2021)..
Òrgan: Regidora d’Administració,
Administració, Bon Govern i Transparència
Expedient: 2021/000030559

Relació de fets
1. Per decret núm. 1909/2022, de 21 de febrer es va adjudicar a la mercantil RGB CREATIVE
BARCELONA 2020, SL el contracte pels treballs d’instal·lació d’un mòdul provisional al recinte de Can
Marfà per acollir el casal de la gent gran de l’Havana, per un import de 266.1
266.190,13
90,13 €, IVA no inclòs.
2. En data 13 de juliol de 2022 la cap de servei d’Equipament Municipals informa que posteriorment a la
formalització del contracte hi ha hagut un increment mig del 49,1% dels preus de la construcció en els
darrers mesos, i que s’ha redactat un ““Projecte
Projecte Modificat per la instal·lació d’un mòdul provisional al
recinte de Can Marfà per acollir el Casal de Gent Gran de l’Havana
l’Havana”” pel s’informa favorablement la
resolució del contracte.
3. No ha concorregut cap altra causa de resolució imp
imputable
utable al contractista i raons d’interès públic fan
innecessària la permanència del contracte
contracte.
4..Ambdues
.Ambdues parts estan d’acord en valorar que no s’ha hagut de realitzar cap treball preparatori per la
qual cosa no han existit despeses de cancel·lació.
5. Cap
ap de les parts es reclama per la generació de danys i perjudicis per la resolució del contracte, per la
qual cosa no correspon pronunciament respecte d’indemnització.
6.La
La contractista va sol·licitar que la fiança que havia de dipositar es descomptés de la primera factura
emesa per aquesta contractació.
7.Consta informe de data 14 de juliol de 2022, efectuat per l’assessor jurídic del Servei de Compres i
Contractacions, respecte de la legalitat de la resolució contractual esmentada.
Fonaments de dret
L’article 211.1.c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la què es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), re
relatiu
latiu a la resolució dels contractes de mutu acord.
L’article 213.1 de la LCSP disposa que si la resolució s’acorda de mutu acord, els drets de les parts
s’acomodaran a allò estipulat entre elles.
L’article 213.5 de la LCSP determina que cal que la resol
resolució
ució contingui un pronunciament exprés sobre la
procedència o no de la pèrdua, devolució o cancel·lació de la garantia, que en el seu cas, hagués estat
constituïda.
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DECRET
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 2200/2022, de 28 de febrer d’organització i
competències del govern municipal
municipal,
RESOLC:
PRIMER. Acordar la resolució de
e mutu acord del
delss treballs d’instal·lació d’un mòdul provisional al recinte
de Can Marfà per acollir el casal de la gent gran de l’Havana adjudicat a favor de RGB CREATIVE
BARCELONA 2020, SL, per un import de 266.199,13 €, IVA no inclòs.
SEGON. Acordar que RGB CREATIVE BARCELONA 2020, SL no rebrà cap import de l’ajuntament de
Mataró en relació a aquesta contractació perquè no s’ha realitzat cap treball preparatori ni ha patit cap
dany o perjudici, sense que cap de les parts tinguin res més a reclamar
reclamar-se
se mútuament per aquest
contracte.
TERCER. Acordar la no incautació, cancel·lació ni devolució de garantia ja que l’adjudicatària no ha
realitzat cap treball preparatori ni ha causat perjudici a l’ajuntament.
QUART. Aprovar a càrrec de l’aplicació pressupostària 710202/23121L/63200, l’operació comptable
inversa AD/ núm. 12021000070045 per import de TRES
TRES-CENTS VINT-I-DOS
DOS MIL CENT EUROS AMB
NORANTA-CINC
CINC CÈNTIMS (322.100,95 €).

Mataró a data de la signatura electrònica
La Regidora d’Administració,
Bon Govern i Transparència

En dono fe
La lletrada
lletra del Servei (PD)
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