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Referència:

RLP/msh

Òrgan competent:

President

Assumpte:

Aprovar el Projecte modificat del condicionament de l'accés a Santa Oliva,
carretera TV-2128 i la modificació del contracte subscrit amb l'empresa M. I J.
GRUAS, S.A

DECRET

Expedient relatiu a la contractació de les obres del Projecte del
condicionament de l'accés a Santa Oliva, carretera TV-2128

Fets
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 4CE596BF296C496D8FB0EBB0220AF1BE i data d'emissió 01/02/2019 a les 13:09:40

Codi de verificació: d4f2f31c-5ef4-4cca-b590-60a55ed5c9b6
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent
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Expedient:

1.Per acord de la Junta de Govern de data 1 de desembre de 2017, es va
aprovar l'expedient de contractació de les obres del projecte de
condicionament de l'accés a Santa Oliva, carretera TV-2128, amb un
pressupost base de licitació de 743.757,39 euros (IVA Exclòs).

2. En data 2 de març de 2018, per acord de la Junta de Govern, es va
adjudicar el contracte de les obres del Projecte de condicionament de
l'accés a Santa Oliva, carretera TV-2128, a l’empresa M. I J. GRUAS, S.A.
amb NIF A25031576, per un import de SIS-CENTS SEIXANTA MIL VUITCENTS TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS (660.830,67 €),
IVA inclòs.
3. En data 28 de novembre de 2018, per decret de Presidència núm. 20180003723 es va aprovar l'ampliació del termini d'execució de les obres
"Condicionament de l'accés a Santa Oliva. Carretera TV-2128" fins el dia 27
d'abril de 2019.
4. El cap d’Àrea del Servei d'Assistència al Territori, en data 20 de
desembre de 2018 va emetre informe justificant la necessitat de redactar i
tramitar una modificació del projecte de les esmentades obres.
5. En data 17 de gener de 2019 la Secretaria General va emetre informe
favorable sobre la legalitat del procediment.
6. Per decret de Presidència núm. 2019-0000248 de data 25 de gener de
2019 es va autoritzar al director facultatiu de les obres del projecte de
condicionament de l'accés a Santa Oliva, carretera TV-2128, a iniciar

Transcripció del decret número 2019-0000315 de l'ens Diputacio de Tarragona signat per: CPISR-1 C Josep Poblet Tous en data: 01/02/2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Actuació Automatitzada Secretaria el dia 01/02/2019 a les 12:37:47

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

Pàgina: 2 de 4

7. En data 28 de gener de 2019, el cap d'Àrea del Servei d'Assistència al
Territori presenta el projecte modificat de les obres de condicionament de
l'accés a Santa Oliva, carretera TV-2128, amb un pressupost d'execució per
contracte de 818.132,39 euros (IVA exclòs), el que representa un major cost
de 74.375,00 euros. Aquest increment correspon a la modificació prevista
en el plec de 62.500,00 euros d'execució material, per tant, el projecte
modificat compleix amb les limitacions d'import establertes en els plecs.
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l'expedient de modificació del projecte de les esmentades obres, tenint en
compte que el pressupost del projecte modificat no podrà superar el
pressupost del projecte primitiu en 62.500,00 euros (74.375,00 euros amb l’
increment del 19% corresponent al benefici industrial i les despeses
generals, sense IVA).

8. En el projecte modificat consta la signatura del representant de l’empresa
adjudicatària del contracte, mitjançant la qual accepten la modificació del
projecte i donen conformitat a l'execució de les obres aplicant al pressupost
de contracta la mateixa baixa efectuada en el contracte primitiu. Amb
aquesta conformitat es dona per efectuat el requisit del tràmit d'audiència al
contractista previst a l'article 211 del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre, que regeix el
contracte.
9. La competència per a l'aprovació del projecte modificat i la modificació del
contracte correspon al president de la Diputació de Tarragona, qui l'ha
delegada en la Junta de Govern (decret 2015-002266 de 16 de juliol de
2015). A fi de tramitar l'aprovació de la present modificació amb la màxima
celeritat es fa necessària l'avocació a la Presidència d'aquesta competència.

Fonaments de dret
1. La modificació dels contractes es regula als articles 105 a 108 del Text
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per RDL 3/2011, de
14 de novembre i en l'article 234, pel que fa a la modificació dels contractes
d'obres.
2. L’avocació de competències està regulada a l’article 10 de la Llei 40
/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i l’article 9 de la Llei 26
/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

En conseqüència, RESOLC:
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Segon. Aprovar el projecte modificat de les obres del projecte de
condicionament de l'accés a Santa Oliva, carretera TV-2128, amb un
pressupost de 818.132,39 € (IVA exclòs)
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Primer. Avocar per aquest acte, la competència per a l'aprovació del
Projecte modificat del condicionament de l'accés a Santa Oliva, carretera TV2128 i de la modificació del contracte subscrit amb l'empresa M. I J.
GRUAS, S.A., delegada per la Presidència mitjançant Decret número 2015002266 de 16 de juliol de 2015.

Tercer. Modificar el contracte subscrit amb l'empresa M. I J. GRUAS, S.A.,
amb un major cost de SEIXANTA-SIS MIL VUITANTA-DOS EUROS AMB
QUARANTA-UN CÈNTIM (66.082,41€) IVA inclòs, resultant un import del
preu del contracte de SET CENTS VINT-I-SIS MIL NOU CENTS TRETZE
EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (726.913,08€) IVA inclòs, una vegada aplicat
el coeficient de baixa d'adjudicació del 26,57%
Quart. Autoritzar i disposar la despesa derivada de la modificació de
66.082,41 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 3020-453-61904
del pressupost de la Diputació de 2019.
Cinquè. Requerir a l'empresa M. I J. GRUAS, S.A perquè en el termini de
10 dies a comptar des del dia següent al que rebi la notificació de la
resolució, constitueixi una garantia complementària, per un import de
2.730,67, corresponent al 5 % de l'increment de l'import d'adjudicació, que
juntament amb la garantia definitiva constituïda per a respondre del
contracte principal, respondrà de la correcta execució de les obres del
projecte modificat.
Sisè. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant i formalitzar el
contracte modificat d'acord amb l'establert en l'article 219 del Text refós de
la Llei de contractes del sector públic, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de
novembre.
Setè. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària.
Vuitè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a Tresoreria General i a l’
Àrea del Servei d’Assistència al Territori.

Règim de recursos:
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De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini
màxim d’1 mes des de l’endemà de la notificació, davant del president
de la Diputació.

El president
Josep Poblet i Tous
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Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des
de l’endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona.
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