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Ref: C-5/2020 

 

 

ACORD DEL CONSELLER DELEGAT D’AIGÜES DE BLANES SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 

Vist que el dia 29 de juliol de 2020, el Conseller Delegat d’aigües de Blanes adjudicà, mitjançant 

procediment obert i tramitació ordinària el contracte de serveis D’ASSESSORAMENT I CONTROL DE LA 

SEGURETAT A LES OBRES, DE LA GESTIÓ INTERNA I EL COMPLIMENT LEGAL, D’AIGÜES DE BLANES, S.A. 

a l’empresa ENGINYERIA I GESTIÓ DE SEGURETAT, 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. 

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 24 d’agost de 2020. 

 

Vist l’informe emès, en data 2 de desembre de 2020, pel Cap d’explotació, posant de manifest la 

necessitat i justificació de modificar l’esmentat contracte, encarregant a l’empresa ENGINYERIA I 

GESTIÓ DE SEGURETAT, SL que realitzi el control de documentació de coordinació d’activitats 

empresarials a les obres realitzades per l’empresa ABSA amb un pressupost estimatiu per les diferents 

feines anuals de 3.500 €/any, IVA no inclòs, com a màxim. Desglossant-se de la següent manera: 

 

• Control documental per a nova empresa o que fa més d’1 any que no s’hi treballa: 160 €, IVA 

no inclòs. 

• Actualització documental per empresa amb la que s’ha treballat el darrer any: 80 €, IVA no 

inclòs. 

• Actualització documental per empreses que es treballa tot l’any: 230 €, IVA no inclòs. 

 

i que representa un 9’7% del preu màxim inicial del contracte, no superant el 20% de límit a que es fa 

referència en la clàusula 2.3 del plec de condicions administratives. 

 



                                                                                                                       

               

Acord modificación contracte. Expedient C-5/2020                                                                                                                                                                                2 

                                                        

 

 

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 D’ASSESSORAMENT I CONTROL DE LA SEGURETAT A 

LES OBRES, DE LA GESTIÓ INTERNA I EL COMPLIMENT LEGAL, D’AIGÜES DE BLANES, S.A. a l’empresa 

ENGINYERIA I GESTIÓ DE SEGURETAT, SL , per realitzar les tasques de control de documentació de 

coordinació d’activitats empresarials a les obres realitzades per l’empresa ABSA. amb un pressupost 

estimatiu anual de 3.500€/any (IVA exclòs), aproximadament uns 291,66€/mes (IVA exclòs) que es 

desglossa de la següent manera: 

 

• Control documental per a nova empresa o que fa més d’1 any que no s’hi treballa: 160 €, IVA 

no inclòs. 

• Actualització documental per empresa amb la que s’ha treballat el darrer any: 80 €, IVA no 

inclòs. 

• Actualització documental per empreses que es treballa tot l’any: 230 €, IVA no inclòs. 

 

 

Segon.- COMUNICAR a l’empresa ENGINYERIA I GESTIÓ DE SEGURETAT, SL, que el termini d’aquesta 

modificació finalitzarà a la data de finalització del contracte principal, és a dir, el 24 d’agost de 2021. 

 

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- 

 

 

Blanes a la data de la signatura digital 

 

  

 

Narcís Piferrer Reixach 
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