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Jerónimo Rivas Gómez, Secretari en funcions de l'Ajuntament de Valls,

CERTIFICO:
Que en la Junta de Govern de l'Ajuntament del dia 31 de maig de 2019 es va adoptar,
entre d'altres, el següent acord:
Modificació del projecte, modificació del contracte i aprovació de preus
contradictoris de les obres de reparació de xarxa pluvials i caixa paviment carrer
Segrià del barri Nou Miramar
Antecedents
La Junta de Govern Local, en sessió del dia 29 d’octubre de 2018, va acordar
adjudicar el contracte d'obres de reparació de xarxa pluvials i caixa paviment carrer
Segrià del Barri Nou Miramar a favor de Canalizaciones La Torre SL per un import de
40.100,00 euros mès 8.421,00 euros d'IVA (total: 48.521 euros).
Durant l'execució del contracte, la direcció facultativa proposa i justifica la introducció
de canvis en el contracte segons memòria que consta a l'expedient, complint el
procediment previst als articles 42 i 43 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals, 242 de la Llei de Contractes del Sector Públic i 102 del Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Les modificacions proposades suposen la introducció de partides amb preus unitaris
nous per un import de 1.192,33 € + IVA.
Els preus de les noves unitats d'obra s'han determinat amb audiència del contractista,
d'acord amb l'article 242.2 de la LCSP i la seva acceptació queda reflectida en l'acta
de preus contradictoris de 25 de gener de 2019, que consta a l'expedient.
La modificació del projecte suposa un increment del cost total de l'obra del 2,97 %
amb un import de 41.292,33 € més 8.671,39 euros d'IVA (total: 49.963,72 euros).
Hi ha consignació pressupostària a la partida núm. 40310-15320-61918.
Fonaments de dret
El plec de clàusules que regeix la contractació preveu modificacions contractuals de
fins al 20 per 100 del pressupost base de licitació, Tanmateix l'article 204.1 b) de la
LCSP estableix que «la modificació no pot suposar l’establiment de nous preus unitaris
no previstos en el contracte».
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Per tant, aquesta clàusula no és aplicable, atès que en aquesta modificació introdueix
nous preus.
La modificació no es substancial, d'acord amb l'article 205. 2 c) de la LCSP ja que:
-La modificació no suposa una classificació del contractista diferent
-No introdueix unitats obra noves que suposin més del 50 % del pressupost inicial
-El percentatge de modificació sobre el preu inicial no supera el 15 %
Per tant, estariem dintre d'aquest supòsit legal de modificació.
Per això, atesa la competència de la Junta de Govern, d'acord amb el Decret
d'Alcaldia núm. 617/17, de 25 d'octubre, s'acorda:
Primer. -Aprovar la modificació del Projecte de les obres de reparació de xarxa pluvials
i caixa paviment carrer Segrià del barri Nou Miramar
Segon. -Aprovar els preus contradictoris signats amb data 25 de gener de 2019, que
es consideren incorporats als quadres de preus del projecte.
Tercer. -Aprovar la despesa de 1.442,71 euros, per la diferència entre l'import
adjudicat i l'import modificat, així com la reducció d’amidaments, amb càrrec a la
partida núm. 40310-15320-61918.
Quart. -Aprovar la modificació del contracte d'obres de reparació de xarxa pluvials i
caixa paviment carrer Segrià del barri Nou Miramar de conformitat amb el projecte
modificat i la baixa econòmica resultant de la licitació.
Cinquè. -Notificar aquest acord als serveis econòmics municipals.
Sisè. -Publicar un anunci de modificació en el perfil de contractant en el termini de 5
dies des de l’aprovació d’aquesta, acompanyat dels informes de la direcció facultativa.
I, per tal que consti i als efectes oportuns, lliuro la present certificació de l'esborrany de
l'acta redactada, i a reserva de la seva aprovació, de conformitat amb el disposat a
l'art. 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, d'ordre del Sr. Alcalde i amb el seu vist i plau,
Valls, 3 de juny de 2019
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