ÀREA D'ESPAI PÚBLIC
Gestió i manteniment de l’espai públic
02-2019-INF ampliació Lots 1-2-3 -Obres de Manteniment i Millora EP

Pedro Blasco Antón, el cap de la Unitat de Manteniment de l’Espai Públic i Antoni
Sánchez-Fortún Ripoll, cap del Departament de Gestió i Manteniment de l’Espai Públic
de l’Àrea d’Espai Públic, emeten el següent
INFORME
Atès que en data 5 de juliol de 2017 es va dictar el Decret de l’alcaldia a on s’aprobava
l’Adjudicació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinaria, 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 corresponents a
l’expedient de contractació amb número AEP/ASG/Contractació/2017/31 i es declarava
desert el Lot 8.
Atés que la duració del contracte era 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 i per 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, en base als preus unitaris establerts al plec de
prescripcions tècniques, i d’acord amb el següent detall de lots:

Lot

Adjudicatari

Import
màxim sense
IVA
(17
mesos i 11
dies)

IVA (21%) Total
(17 mesos i (IVA inclòs)
11 dies)
(17 mesos i
11 dies)

%
de
baixa

Lot 1. Reparació, millora
o substitució dels
paviments i elements
auxiliars al casc urbà.

Construciones y
Rehabilitaciones
Vicenç, SL

99.173,55

20.826,45

120.000,00

35,5%

Lot 2. Adequació del
ferm al casc urbà.
Lot 3. Reparació, millora
o substitució dels
elements superficials del
clavegueram al casc
urbà.

Asfaltos
Augusta, SL
Crobiser Obres i
Serveis, SL

87.603,31

18.396,69

106.000,00

5,65%

54.545,45

11.454,55

66.000,00

25%

Lot 4. Reparació, millora
o substitució dels
elements de fusta a
l’espai públic.

Francisco
Álvarez
Cánovas

36.363,64

7.636,36

44.000,00

22%

Lot 5. Reparació, millora
o substitució dels
elements metàl·lics a
l’espai públic.

Cerrajería
Jiménez, SL

31.404,96

6.595,04

38.000,00

25%

Lot 6. Reparació, millora
o substitució dels
elements de vidre al casc
urbà.

Cristalería
Viladecans, SL

14.876,03

3.123,97

18.000,00

10%

Lot 7. Reparació, millora
o substitució dels
elements de
senyalització vertical de

Tevasenyal, SA

33.057,85

6.942,15

40.000,00

42%

Viladecans.
Lot 9. Renovació de les
marques vials de
Viladecans.

Señalizaciones
y Balizamientos
La Castellana,
SA

TOTAL

99.173,55

20.826,45

120.000,00

456.198,34

95.801,66

552.000,00

39,20%

Atès que 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.

Construciones y
Rehabilitaciones
Vicenç, SL

Lot 2. Adequació del
ferm al casc urbà.
Lot 3. Reparació,
millora o substitució
dels elements
superficials del
clavegueram al casc
urbà.

Asfaltos
Augusta, SL
Crobiser Obres i
Serveis, SL

TOTAL

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

Atès que en data 07/11/2018 la Junta de Govern Local va adoptar l’acord d’aprovar la
pròrroga dels lots 1,2,3,4,5,6 i 7 corresponents al contracte administratiu d’execució de
LES OBRES DE MANTENIMENT I MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DE VILADECANS
corresponents a l’expedient de contractació amb número AEP/ASG/Contractació/2017/31,
pel període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019, i que l’empresa
Señalizaciones y Balizamientos La Castellana, SA, adjudicatària del lot 9 (Renovació de
les marques vials de Viladecans) va presentar un escrit en el registre general de
l’Ajuntament de Viladecans en data 20 de setembre de 2018 (registre d’entrada núm.
2018018705), mitjançant el qual manifestava la seva renúncia a la formalització de la
pròrroga del lot 9.
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
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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.
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 económica 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):
Import corresponent a la eventual pròrroga:
Import corresponent a l’eventual modificació del contracte (20 %):

462.809,92 €
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.
En base a tot allò anterior, SOL·LICITEM :
PRIMER.- 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 absorvir l’increment de
les demandes de reparació per a les reparació de voreres, d’asfalt i de tapes de registre,
amb càrrec a la partida pressupostaria 31011-15320-21000 “Conservació i Renovació
Infraestructura Urbana”segons el següent desglosament:
Lot

Adjudicatari

Lot 1. Reparació,
millora o substitució
dels paviments i
elements auxiliars al
casc urbà.

Construciones y
Rehabilitaciones
Vicenç, SL

Lot 2. Adequació del
ferm al casc urbà.
Lot 3. Reparació,
millora o substitució
dels elements
superficials del
clavegueram al casc
urbà.

Asfaltos
Augusta, SL
Crobiser Obres i
Serveis, SL

TOTAL

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

Import
inclòs

iva

Document
comptable

Lot 1. Reparació, millora o substitució dels
paviments i elements auxiliars al casc urbà.
Construciones y Rehabilitaciones
Vicenç, SL

12.000,00

AD12019000029495

10.600,00

AD12019000029496

6.600,00

AD12019000029497

Lot 2. Adequació del ferm al casc urbà.
Asfaltos Augusta, SL
Lot 3. Reparació, millora o substitució dels
elements superficials del clavegueram al
casc urbà.
Crobiser Obres i Serveis, SL

La qual cosa s’informa als efectes corresponents, a la data de signatura.
digitalmente
T-CAT P Pedro Firmado
Firmado digitalmente por T-CAT P Antoni
por T-CAT P Pedro Blasco
Antón
|33962679M
Sanchez-Fortun Ripoll |40863647F
Blasco Antón |
Fecha: 2019.05.20
Fecha: 2019.05.20 12:12:32 +02'00'
33962679M 11:46:46 +02'00'
Pedro Blasco Antón
Antoni Sánchez-Fortún Ripoll
Cap de la Unitat de Manteniment d’Espai Públic

Cap del Dept. de Gestió i Manteniment de l’Espai públic
Firmado digitalmente

por CPISR-1 C Jose
CPISR-1 C
Molina
Jose Antonio Antonio
Flores
Molina Flores Fecha: 2019.05.20
12:30:53 +02'00'

Jose Antonio Molina Flores
Director de l’Àrea d’Espai públic

