Carmen Bosch Guix, secretària interventora de l’Ajuntament de Forallac, de
conformitat amb el que estableix la DA tercera de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, emet el següent
INFORME JURÍDIC
ANTECEDENTS
Primer.- La Junta de Govern Local en sessió de data 27 d’octubre de 2016 va
adjudicar el contracte dels Serveis de recollida i transport de residus municipals
i control, manteniment i neteja de la Deixalleria al municipi de Forallac,
formalitzat el 23 de desembre de 2016, a l’empresa Servitransfer, SL pel preu
ofertat de 678.974,08 €, IVA exclòs, pel termini de quatre anys.
Segon.- El sistema actual a Forallac és la recollida selectiva dels residus que
han estat separats en origen i dipositats en contenidors afectes al servei situats
a la via pública, de les següents fraccions: orgànica, envasos lleugers, paper i
cartró, vidre i rebuig.
La Unió Europea s’ha fixat com a objectiu capgirar les proporcions entre la
recollida selectiva i el tractament final i passar de les proporcions actuals del
30% de selectiva i 70% de tractament final, al 70% de selectiva i el 30% de
tractament final, posant-se com a fites reciclar el 50% de la brossa l’any 2020, i
el 70% l’any 2030.
Per cada tona d’escombraries no reciclables que es porta a l’abocador (la
fracció coneguda com a rebuig), cada municipi ha de pagar un cànon. El preu
per tona de rebuig recollida el fixa l’Agència Catalana de Residus. L’any 2016
va passar de 19 euros/tona a 24,5 euros/tona. La idea de l’Agència Catalana de
Residus és arribar a establir l’any 2020 un cànon que s’acosti als 30
euros/tona. Aquest cost de gestió dels residus municipals es finança amb les
taxes municipals que paguen els ciutadans, per tant els ciutadans dels
ajuntaments que més rebuig generen han de pagar més car el rebut de les
escombraries.
Atès que el model de recollida vigent al municipi, basat en la segregació de la
brossa en cinc fraccions, no està aportant uns resultats que ens facin convergir
amb els objectius marcats per la Unió Europea, ni a curt ni a llarg termini, cal
apostar per nous models de recollida d’escombraries orientats a aquest
objectiu. L’avaluació dels percentatges de recollida selectiva i els percentatges
de presència d’impropis demostren que actualment el model més efectiu és el
model de recollida selectiva porta a porta que consisteix en què els dies
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indicats per a cada fracció de brossa, cada veí la diposita en contenidors
específics davant de casa seva.
Per les raons exposades l’alcaldia ha considerat convenient iniciar la
implantació progressiva d’aquest sistema de recollida porta a porta començant
pel nucli de Fonteta, motiu pel qual procedeix modificar el contracte formalitzat
el 23 de desembre de 2016 amb l’empresa que presta el servei.
En conseqüència, es poden realitzar les següents
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
Primera.- Legislació aplicable: Articles 203 a 207, 210 i 211, del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic (TRLCSP).
A més, és aplicable el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; i,
supletòriament, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

Tercera.- És possible modificar els contractes quan així s'hagi previst en el plec
de clàusules administratives particulars, en els termes i condicions establerts
en l'article 106 del TRLCSP i, excepcionalment, quan sigui necessari realitzar
una modificació que no estigui prevista en el plec de clàusules administratives
particulars, sempre que es compleixin les condicions que estableix l'article 107
del TRLCSP.
En qualssevol altres supòsits, si fos necessari que un contracte en vigor
s'executés en forma diferent de la pactada, s'ha de procedir a la seva resolució
i a la celebració d'un altre sota les condicions pertinents, si escau prèvia
convocatòria i substanciació d'una nova licitació pública de conformitat amb el
que estableix la Llei, sense perjudici de l'obligació del contractista d'adoptar
mesures que resultin necessàries per raons de seguretat, servei públic o
possible ruïna quan es resolgui el contracte.
L’apartat 5.6 del Plec de clàusules administratives que regeix el contracte amb
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Segona.- L'article 219 del TRLCSP, assenyala que els contractes administratius
només poden ser modificats per raons d'interès públic, en els casos i en la
forma previstos en el títol V del Llibre I, i d'acord amb el procediment regulat a
l'article 211.
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Servitransfer, SL, estableix que només podrà modificar-se per raons d’interès
públic en els supòsits i en la forma prevista en el Títol V del Llibre 1 del
TRLCSP, d'acord amb l'article 219 i 282 del dit text legal i que una vegada
perfeccionat el contracte, i d'acord amb les determinacions dels articles 105 a
108, 211 i 219 del TRLCSP, l’òrgan de contractació només pot introduir-ne
modificacions per raons d’interès públic i per a atendre a causes imprevistes,
justificant degudament la seva necessitat en l'expedient.

Cinquena.- L'article 107 del TRLCSP disposa que les modificacions no
previstes en el plec o que, havent estat previstes, no s'ajustin al que assenyala
l'article 106 del TRLCSP, només poden realitzar-se si la modificació compleix
els següents requisits:
a) Inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats que
pretenen cobrir-se mitjançant el contracte a causa d'errors o omissions
patits en la redacció del projecte o de les especificacions tècniques.
b) Inadequació del projecte o de les especificacions de la prestació per causes
objectives que determinin la seva falta d'idoneïtat, consistents en
circumstàncies de tipus geològic, hídric, arqueològic, mediambiental o
similars, posades de manifest amb posterioritat a l'adjudicació del contracte i
que no fossin previsibles amb anterioritat aplicant tota la diligència requerida
d'acord amb una bona pràctica professional en l'elaboració del projecte o en
la redacció de les especificacions tècniques.
c) Força major o cas fortuït que fessin impossible la realització de la prestació
en els termes inicialment definits.
d) Conveniència d'incorporar a la prestació avenços tècnics que la millorin
notòriament, sempre que la seva disponibilitat en el mercat, d'acord amb
l'estat de la tècnica, s'hagi produït amb posterioritat a l'adjudicació del
contracte.
e) Necessitat d'ajustar la prestació a especificacions tècniques,
mediambientals, urbanístiques, de seguretat o d'accessibilitat aprovades
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Quarta.- En relació a les modificacions previstes en el plec de clàusules
administratives particulars, l'article 106 del TRLCSP disposa que els contractes
es poden modificar sempre que en els plecs o en l'anunci de licitació s'hagi
advertit expressament d'aquesta possibilitat i s'hagin detallat de forma clara,
precisa i inequívoca les condicions en què podrà fer-se ús de la mateixa, així
com l’abast i límits de les modificacions que es poden acordar amb expressa
indicació del percentatge del preu del contracte al que com a màxim puguin
afectar, i el procediment que s'ha de seguir.
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amb posterioritat a l'adjudicació del contracte.
Sisena.- Les modificacions del contracte s'han de formalitzar conforme al que
disposa l'article 156, i s'han de publicar d'acord amb el que estableixen els
articles 108 i 53, tots ells del TRLCSP.
Setena.- Les modificacions no previstes en el plec de clàusules administratives
particulars no podran superar el 10% del preu d’adjudicació del contracte, IVA
exclòs, (art. 107.3.d) del TRLCSP).
Vuitena.- Fonamenten la pretensió del modificat a tramitar, les causes
relacionades a l’apartat segon dels antecedents del present informe. La
modificació introduïda comportarà un increment del cost del servei per import
de 22.151,68 €/any que representa una modificació del contracte per import de
36.919,47 €, preveient que s’implanti a partir de l’1 de maig de 2019 i fins el 31
de desembre de 2020, data en la qual finalitzarà el contracte de prestació del
servei. Aquest import representa un increment del 5,44% del preu inicial del
contracte, IVA exclòs.
Ha quedat justificat en l'expedient administratiu la presència de les
circumstàncies requerides per a la modificació pretesa del contracte.
Novena.- L'òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per delegació de
competències en matèria de contractació mitjançant resolució de l’alcaldia de
20 de juliol de 2015.

CONCLUSIÓ
S’informa favorablement la modificació proposada, no obstant això, la Junta de
Govern Local ha de decidir el que consideri oportú.
Forallac, document signat electrònicament.
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Per tot això, cal establir la següent

