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Òrgan: Junta de Govern
Unitat: CONTRACTACIÓ I EXPROPIACIONS
Ref: RLP/nmr
Expedient: 8004330008-2018-0003846

Aprovar el projecte modificat núm. 1 de les obres de condicionament de la carretera TV3408 des d'Amposta a Sant Carles de la Ràpita, 1a fase, tram PK 0+700 a TV-3406.
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Acord

De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:

Fets
1. Per acord de la Junta de Govern, de data 13 de juliol de 2018, es va aprovar l'expedient de
contractació, per procediment obert, de les obres de condicionament de la carretera TV-3408
des d’Amposta a Sant Carles de la Ràpita, 1a fase, tram PK 0+700 a TV-3406, amb un
pressupost base de licitació de 2.717.460,73 euros (IVA inclòs).
2. Per decret de Presidència núm. 2018-0003353, de data 31 d’octubre de 2018, es va
adjudicar el contracte de les obres de condicionament de la carretera TV-3408 des d’Amposta a
Sant Carles de la Ràpita, 1a fase, tram PK 0+700 a TV-3406, a l’entitat UTE TRANSMABER,
SL – EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SAU, constituïda amb UTE Amposta (NIF U55739585)
segons l’establert a la Llei 18/1982, de 26 de maig, per un import DOS MILIONS QUARANTADOS MIL SET-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (2.042.715,22 €) IVA
inclòs. El contracte es va formalitzar el dia 16 de novembre de 2018.
3. El cap d’Àrea del Servei d’Assistència al Territori, en data 25 de juliol de 2019, va emetre
informe justificant la necessitat de tramitar una modificació del contracte per causes imprevistes
en els plecs de clàusules administratives particulars que suposaven un increment del
pressupost d’adjudicació del 16% (326.834,44 € IVA inclòs) i variacions de les infraestructures
de servies per donar compliment al Compromís Nacional pel Desplegament de fibra òptica
signat amb posterioritat a l’inici de la licitació de les obres i, sol·licitant l’autorització per redactar
i tramitar una modificació del projecte de les obres.
4. Per decret de Presidència núm. 2019-0003357, de data 14 d’agost de 2019, es va autoritzar
a l’equip director de les obres a redactar el projecte modificat de les mateixes, tenint en compte
que les modificacions no previstes en la documentació no podria superar el 50% del preu inicial
(IVA exclòs) segons el previst en l’art. 205 de la LCSP.
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6. Per acord de la Junta de Govern, de data 10 de març de 2020, es va autoritzar a l’equip
director de les obres de condicionament de la carreteera TV-3408, des d'Amposta a Sant
Carles de la Ràpita, a redactar el projecte modificat de les mateixes, tenint en compte que, pel
que fa a les modificacions previstes en el projecte primitiu i en el plec de clàusules
administratives, el pressupost d’execució material del projecte modificat no podrà superar el del
projecte primitiu en m és de 188.000,00 €.
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5. En data 27 de gener de 2020, el responsable del contracte va emetre un nou informe sobre
la necessitat de redactar i tramitar una modificació de l’esmentat projecte, per causes previstes
en el plec de clàusules administratives particulars.

7. En data 1 de juny, el cap d’Àrea del Servei d’Assistència al Territori ha presentat el projecte
modificat núm. 1 de les obres de condicionament de la carretera TV-3408 des d’Amposta a
Sant Carles de la Ràpita, 1a fase, tram PK 0+700 a TV-3406, amb un pressupost d’execució
per a contracta de 2.828.887,92 € (IVA exclòs), el que representa un major cost de 583.052,61
€ (IVA exclòs), corresponent a les modificacions introduïdes. El projecte modificat compleix
amb les limitacions d’import establertes en el decret i acord d’autorització esmentats i en la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP).
8. En el projecte modificat núm. 1 consta la signatura del representant de l’entitat adjudicatària
del contracte, mitjançant la qual accepten la modificació del projecte i donen conformitat a l’
execució de les obres aplicant al pressupost d’execució per contracta la mateixa baixa
efectuada en el contracte primitiu (22,65926%). Amb aquesta conformitat es dona per efectuat
el requisit del tràmit d’audiència al contractista previst a l’article 242 de la LCSP.

Fonaments de dret
1. La modificació dels contractes es regula als articles 203 a 208 de la LCSP i a l’article 242,
pel que fa a la modificació dels contractes d’obres.
2. De conformitat amb l’article 109.3 de la LCSP quan, com a conseqüència d’una modificació
del contracte, experimenti variació el preu del mateix, s’haurà de reajustar la garantia, perquè
guardi la deguda proporció amb el nou preu modificat.
3. La competència per a l’aprovació del projecte modificat i la modificació del contracte
correspon a la Junta de Govern, per delegació de Presidència efectuada per decret núm. 2019003370 de 14 d’agost de 2019.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer: Aprovar el Projecte modificat núm. 1 de les obres de condicionament de la carretera
TV-3408 des d’Amposta a Sant Carles de la Ràpita, 1a fase, tram PK 0+700 a TV-3406, amb
un pressupost d’execució per contracta de 2.828.887,92 € (IVA exclòs).
Segon. Modificar el contracte subscrit amb l’empresa UTE TRANSMABER, SL – EIFFAGE
INFRAESTRUCTURAS, SAU, constituïda amb UTE Amposta (NIF U55739585) segons l’
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Tercer. Autoritzar i disposar la despesa derivada de la modificació núm. 1 d’aquest contracte
per un import de 530.319,58 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-3020-453-6090001 i 2020-3020-453-61975 per un import de 326.834,44 i 203.485,14 € respectivament, del
pressupost de la Diputació.
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establert a la Llei 18/1982, de 26 de maig, amb un major cost de CINC-CENTS TRENTA MIL
TRES-CENTS DINOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (530.319,58 €) IVA inclòs,
resultant un import del preu del contracte modificat de DOS MILIONS CINC-CENTS SETANTATRES MIL TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (2.573.034,80 €) IVA
inclòs, una vegada aplicat el coeficient de baixa d’adjudicació del 22,65926%.

Quart. Requerir a l’empresa UTE TRANSMABER, SL – EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS,
SAU, constituïda amb UTE Amposta (NIF U55739585) segons l’establert a la Llei 18/1982, de
26 de maig, perquè en el termini de 15 dies a comptar des del dia següent al que rebi la
notificació de la resolució, constitueixi una garantia complementària, per un import de
21.914,03 €, 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.
Cinquè. Publicar-ho en el Perfil de contractant.
Sisè. Notificar-ho a l’entitat adjudicatària i formalitzar el contracte modificat d’acord amb l’
establert en l’article 203 de la LCSP.
Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria General, a la Unitat de Patrimoni i
a l’Àrea del Servei d’Assistència la Territori.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
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