Ref: C-14/2019

ACORD DEL CONSELLER DELEGAT D’AIGÜES DE BLANES SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
Vist que el dia 5 de febrer de 2020, el Conseller Delegat d’aigües de Blanes adjudicà, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària el contracte de serveis DE RECOLLIDA, TRANSPORT I
DEPOSICIÓ A L’ABOCADOR AUTORITZAT DELS RESIDUS a l’empresa CONTENIDORS COSTA BRAVA, SL .
Vist que en la clàusula 2.3 del plec de condicions administratives que regula dita licitació s’estableix
que:
“Modificació del contracte
Es preveu la possibilitat de modificar el contracte, amb la deguda justificació en l’expedient, en
els supòsits i les condicions següents:
o Necessitat d’incrementar el número d’unitats previstes degut a un increment de l’activitat.
o Necessitat d’incorporar noves tècniques a utilitzar, degut a un increment de l’activitat o de
nous procediments tecnològics d’última generació.
o Trasllat a una altra planta de residus o centre autoritzat.
Les modificacions no previstes en aquest apartat es podran portar a terme sempre que es
justifiqui suficientment la concurrència del seu interès i en el cas que els preus unitaris no
estiguin previstos en els plecs de condicions, es fixaran preus contradictoris.
Límit de les modificacions contractuals: fins el 20% del pressupost del contracte.”

Vist que el termini d’aquest contracte es d’1 any, havent-se iniciat en data 12 de febrer de 2020.
Dins dels serveis que formen part d’aquesta licitació no es van incloure ni el trasllat de contenidors,
dins del municipi, ni el trasllat de big bags de fibrociment a un centre de transferència. Ambdós serveis
són necessaris per la tipologia de treballs que habitualment executa ABSA.
Havent sol·licitat pressupost a l’empresa contractista, el dia 29 de juliol de 2022, CONTENIDORS COSTA
BRAVA, SL fa arribar el següent llistat de preus:
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TRASLLAT DE CONTENIDOR DINS DEL MUNICIPI 60,00 €/TRASLLAT
TRANSPORT DE BIG BAG DE FIBROCIMENT A CENTRE DE TRANSFERÈNCIA
AUTORITZAT
1 BIG BAG
512,00 €
2 BIG BAG
798,00 €
3 BIG BAG
1.072,50 €
4 BIG BAG
1.348,00 €
5 BIG BAG
1.622,50 €
6 BIG BAG
1.897,50 €
Havent revisat la documentació aportada, el Cap d’Explotació, proposa l’aprovació d’aquests preus
contradictoris en concepte de trasllat de contenidor dins del municipi I de transport de big bag a un
centre de transferència autoritzat i manifesta que l’import estimat d’aquesta modificació del contracte,
no supera el 20% de l’import de licitació, donat que es preveuen els següents serveis:
3 Trasllats de contenidors a 60,00 € = 180,00 €
2 Transports de 2 big bags a 798,00 € = 1.596,00 €
Total 1.776,00 €
Vist l’informe emès, en data 27 de juliol de 2022, pel Cap d’explotació, posant de manifest la necessitat
i justificació de modificar l’esmentat contracte, encarregant a l’empresa CONTENIDORS COSTA BRAVA,
SL els serveis abans esmentats.
Vist el que estableix l’article 204 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
en relació a les modificacions previstes en el plec de clàusules administratives particulars.
En virtut dels poders que m’han estat conferits per la Junta General del 24 d’octubre del 2019, i elevats
a públics el dia 16 de gener de 2020 i inscrits en el registre mercantil de Girona el dia 24 de gener de
2020.
ACORDO:
Primer.- APROVAR la modificació del contracte DE RECOLLIDA, TRANSPORT I DEPOSICIÓ A
L’ABOCADOR AUTORITZAT DELS RESIDUS a l’empresa CONTENIDORS COSTA BRAVA, SL incorporant les
tasques del trasllat de contenidor, dins del municipi, i del trasllat de big bags de fibrociment a un centre
de transferència, pels imports unitaris següents i sempre que l’import anual no superi el 20% de import
de licitació:
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TRASLLAT DE CONTENIDOR DINS DEL MUNICIPI 60,00 €/TRASLLAT

TRANSPORT DE BIG BAG DE FIBROCIMENT A CENTRE DE TRANSFERÈNCIA
AUTORITZAT
1 BIG BAG
512,00 €
2 BIG BAG
798,00 €
3 BIG BAG
1.072,50 €
4 BIG BAG
1.348,00 €
5 BIG BAG
1.622,50 €
6 BIG BAG
1.897,50 €

Segon.- COMUNICAR a l’empresa CONTENIDORS COSTA BRAVA, SL, que el termini d’aquesta
modificació finalitzarà a la data de finalització del contracte principal.

Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a l’interessat i PUBLICAR-LO juntament amb l’informe justificatiu en
el perfil del contractant d’AIGÜES DE BLANES, SA.
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