Àrea de Serveis Generals
Departament de Compra Pública

DOCUMENT DE PRÒRROGA
DE CONTRACTE ADMINISTRATIU
CONTRACTE ADMINISTRATIU COMPLEMENTARI DE
SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA I PÚBLICA DEL PARC DE
NEGOCIS DE VILADECANS (SECTORS URBANÍSTICS
GABRIELISTES II, PARC DE LA MARINA I PARC
D’ACTIVITATS)
Viladecans, 1 d’octubre de 2019
REUNITS:
D’una part, la Sra. Elena Alarcón Méndez, tinenta d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals
de l’Ajuntament de Viladecans, d’acord amb les atribucions que li han estat conferides per
Decret de l’Alcadia núm. 2019/3677, de data 25 de juny de 2019, actuant per delegació de
l’alcalde de l’Ajuntament de Viladecans, Sr. Carles Ruiz Novella, en representació del
mateix, segons el que disposa l’article 21.1.b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
I de l’altra, el Sr. Gerardo Adrados Sánchez, amb DNI núm. 01.187.420-E, en
representació de l’empresa URBASER, SA, amb CIF A-79524054, i domicili social a
l’avinguda Tenerife, núm. 4, de San Sebastian de los Reyes (28700 Madrid), representació
que ostenta en virtut del poder atorgat davant la notària de l'Il.lustre Col.legi de Madrid, Sra.
María Jesús Arcos Domínguez, el dia 29 d'octubre de 2012, amb el núm. 1615 del seu
protocol.

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient per a la formalització del present
document de segona pròrroga del contracte administratiu complementari.
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Primer. Antecedents administratius

1. Adjudicació del contracte principal
Per Acord del Ple municipal, de data 24 de març de 2011, es va aprovar l’adjudicació,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, del contracte de gestió de serveis públics
de recollida de residus municipals i de neteja viària de Viladecans, en la modalitat de
concessió, pel termini de vuit anys, de conformitat amb l’establert al plec de clàusules
d’explotació, al plec de prescripcions tècniques i a l’oferta presentada, en tot el que millori
els plecs, a favor de l’empresa URBASER, S.A., pel preu de 5.173.534,51.- €/any (IVA
inclòs) en concepte de servei de recollida de residus i neteja viària, i una quota fixa
d’amortització de 300.000.-€ anyals durant 25 anys.
2. Adjudicació del contracte complementari
Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans, adoptat en data 28 de
juliol de 2014, es va aprovar el plec de prescripcions tècniques i l’aplicació dels Plecs de
Clàusules Administratives particulars i condicions d’explotació aprovats en relació al
contracte principal sobre el que aquest és complementari, en tot allò que afecta el contracte
de serveis, així com l’adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat i
tramitació ordinària, d’acord amb allò establert a l’article 174 lletra b) del Reial Decret
Legislatiu estatal 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, del contracte administratiu de serveis de neteja viària de
l’entorn corresponent al Parc de Negocis (Sectors urbanístics Gabrielistes II, Parc de
la Marina i Parc d’Activitats), pel termini comprès entre l’1 d’agost de 2014 i el 31 de
juliol de 2018, essent prorrogable fins al límit màxim de duració del contracte principal, previ
acord del Ple municipal, de conformitat amb el plec de clàusules d’explotació del contracte
principal, en relació als serveis objecte del contracte complementari i el plec de prescripcions
tècniques del contracte complementari, a favor de l’empresa URBASER, SA, pel preu de
284.978,30 €/any (IVA inclòs) en concepte de servei de neteja viària i pública.

Àrea de Serveis Generals
Departament de Compra Pública

3. Acord de pròrroga del contracte complementari
Per acord del Ple municipal, adoptat en data 26 de juliol de 2018, es va aprovar la pròrroga
del contracte administratiu complementari de serveis de neteja viària i pública del parc
de Negocis de Viladecans (Sectors urbanístics Gabrielistes II, Parc de la Marina i Parc
d’Activitats) pel termini comprès entre l’1 d’agost de 2018 i el 30 de setembre de 2019,
de conformitat amb el plec de clàusules d’explotació del contracte principal, en relació als
serveis objecte del contracte complementari, el plec de prescripcions tècniques del contracte
complementari i l’oferta presentada, a favor de l’empresa URBASER, SA, per un import
anual de 284.978,30 € (10% d’IVA inclòs), el que suposa un import de 332.474,66 € (10%
d’IVA inclòs) pels 14 mesos d’execució de la pròrroga.
S’adjunta una còpia del document de pròrroga de contracte adoptat pel Ple municipal com a
annex I.

4. Acord de revisió de preus
Per acord del Ple municipal, de 28 de febrer de 2019, es va aprovar la revisió de preus del
contracte, corresponent a tres períodes de revisió, amb efectes octubre 2016, octubre 2017 i
octubre 2018. El nou preu anual resultant pel contracte complementari és de 288.220,74 €
(IVA inclòs).
Segon. Acord de segona pròrroga del contracte complementari
Per acord del Ple municipal, adoptat en data 26 de setembre de 2019, es va aprovar la
segona pròrroga del contracte administratiu complementari de serveis de neteja viària i
pública del parc de Negocis de Viladecans (Sectors urbanístics Gabrielistes II, Parc de
la Marina i Parc d’Activitats) de conformitat amb el que a continuació es transcriu:
“PRIMER.-

APROVAR LA SEGONA PRÒRROGA del contracte administratiu de

serveis de neteja viària de l’entorn corresponent al Parc de Negocis (Sectors
urbanístics Gabrielistes II, Parc de la Marina i Parc d’Activitats), pel termini comprès
entre l’1 d’octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2021, de conformitat amb el plec de
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clàusules d’explotació del contracte principal, en relació als serveis objecte del contracte
complementari, el plec de prescripcions tècniques del contracte complementari i l’oferta
presentada, a favor de l’empresa URBASER, SA, per un import anual de 288.220,84 €
(10% d’IVA inclòs), el que suposa un import de 576.441,48 € (10% d’IVA inclòs) pels
dos anys d’execució de la pròrroga.
SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import total de 576.441,48 €
(10% d’IVA inclòs) a càrrec de l’aplicació pressupostària 31020 16301 22700
(Contracte neteja viària Parc Negocis), dels pressupostos generals dels exercicis de
2019, 2020 i 2021, d’acord amb el següent detall:
€

AD

2019

72.055,19

12019000052945

2020

288.220,74

12019000052947

2021

216.165,55

12019000052949

En relació als pressupostos dels exercicis de 2020 i 2021, l’autorització i disposició de la
despesa es realitza amb la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient
per a finançar les obligacions derivades del contracte en els exercicis corresponents...”
S’adjunta una còpia de l’acord de segona pròrroga de contracte adoptat pel Ple municipal
com a annex II.

Tercer. Garanties
Per respondre del contracte var ser constituïda per l’empresa URBASER, SA, a favor de
l’Ajuntament de Viladecans, una fiança definitiva de 300.000,00 € (tres-cents mil euros),
segons carta de pagament número 201100009563, de data 16 de març de 2011.
Així mateix, en virtut de l’adjudicació del contracte complementari, l’empresa URBASER, SA
va procedir a incrementar la garantia definitiva dipositada proporcionalment al nou preu del
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contracte, per import de 51.814,24 € (cinquanta-un mil vuit-cents catorze euros amb vint-iquatre cèntims) segons carta de pagament número 201400039627, de data 25 de agost de
2014.
Una còpia de les quals s’adjunta al present document de pròrroga de contracte com a annex
III.

Reunits en aquest acte, ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient per a la
formalització

de

la

segona

pròrroga

del

present

contracte

administratiu

complementari, amb plena submissió a l’establert al plec de clàusules administratives
particulars i al plec de prescripcions tècniques que regulen aquest contracte, i al
contracte administratiu complementari signat en data 1 de setembre de 2014, del qual
s’adjunta còpia a aquest document com a annex IV.
Ambdues parts, conformes amb el contingut d’aquest document de pròrroga de
contracte, el signen, junt amb els seus annexos, en dos exemplars en el lloc i la data
consignats a l’encapçalament, davant meu, el secretari general de la Corporació.

Per l’Ajuntament de Viladecans,
La tinenta d’alcalde de
l’Àrea de Serveis Generals

Elena Alarcón Méndez
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El secretari general

Miguel Ángel García Gómez

Pel contractista

Gerardo Adrados Sánchez
URBASER, S.A.
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