RESOLUCIÓ DE PRÒRROGA DEL CONTRACTE :
“EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE MILLORA LOCAL. VIA VERDA. VIA CICLISTA
DE L’ESTACIÓ DE RIELLS I VIABREA - BREDA AL NUCLI DE BREDA PER LA CARRETERA GI552, DEL PK 2+000 AL 4+000. TRAM: RIELLS I VIABREA - BREDA. CLAU: XG-15036 (LOT 2).”

Informació de contracte:
Data adjudicació:
Adjudicatari:
Import:
Data de signatura del contracte:
Data de replanteig:
Durada del contracte:
Data prevista finalització obra:

26 d’octubre de 2017
Tratamiento, Acondicionamiento de Laderas y Obras, SA
34.762,62 euros, més IVA
25 de juny de 2018
25 de juny de 2018
6 mesos
25 de desembre de 2018

Informació sobre modificacions contractuals anteriors:
En data 30 de novembre de 2018 es va efectuar una pròrroga del contracte des del seu fi contractual
inicial, 25 de desembre de 2018, fins al 28 de juny de 2019.
En data 21 de juny de 2019 es va efectuar una pròrroga del contracte fins al 20 de desembre de
2019.
En data 7 de novembre de 2019 es va efectuar una pròrroga del contracte fins al 31 de març de 2020.

Informació sobre la pròrroga de contracte:
Increment temporal anterior:
Increment temporal actual:
Increment temporal acumulat:
Increment econòmic:
Data finalització del contracte actualitzada:

15 mesos i 6 dies
4 mesos
19 mesos i 6 dies
No n’hi ha
31 de juliol de 2020

En l’informe adjunt del Cap de la Gerència de projectes i obres 2 de data 24 de març de 2020 i de la
Direcció d’obra de data 9 de març de 2020 es detallen les circumstàncies que justifiquen
l’actualització del Pla de Treballs de l’obra d’acord amb el previst a la clàusula 7 del contracte, que fa
necessària la pròrroga del contracte.
Aquesta pròrroga del contracte és indispensable per a respondre a les causes objectives que la fan
necessària.

D’acord amb els antecedents descrits, informen favorablement la pròrroga del contracte per un termini
de 4 mesos, essent el termini total del contracte inclosa la pròrroga de 25 mesos i 6 dies.
Barcelona, a 25 de març de 2020

Emilio Martínez Lozano
Cap de la Gerència de
projectes i obres 2

Antoni Pérez Oteros
Cap de la Divisió d’obra civil

Conforme a la proposta de resolució i
la converteixo a resolució

Jordi Joan Rossell i Selvas
Director de Producció

Eduard González-Sala i Fort
Cap de la Gerència de
Contractació 3

