
Proposta de la Regidoria de Serveis Públics de modificació del
contracte de gestió integral del servei de l’enllumenat públic i de
serveis de consum energètic amb inversions a les instal·lacions

municipals
 
En data 11 de gener de 2013 es va formalitzar amb l’empresa ELECNOR SA
amb  CIF  A-48027056,  el  contracte  per  a  la  gestió  integral  del  servei  de
l’enllumenat  públic  i  de  serveis  de  consum  energètic  amb  inversió  a  les
instal·lacions municipals, per import total de //4.153.099,63.-// € (21% d’iva
exclòs)  pels  160  mesos  de  durada  inicial  del  contracte,  amb  data  d’inici
d’efectes l’11 de gener de 2013 i acabament el 10 de maig de 2026.
 
Per acord del Ple municipal, de 9 de juliol de 2013, es va modificar el contracte
comportant un augment del preu d’adjudicació de //6.589,14.-// €, 21% d’IVA
exclòs,  quedant  fixat  l’import total  anual  en  //328.063,98.-// €,  21% d’IVA
exclòs. En aquest acord també es va establir  una modificació en la inversió
inicial en afegir la prestació P5, amb previsió de finalització de la inversió inicial
a l’octubre del 2013.
 
El 4 de juliol de 2014 (RE 2014/6047) l’empresa GESA, SL, encarregada de la
direcció facultativa del contracte, presenta informe de tancament de la inversió
inicial,  reflectint  les diverses modificacions realitzades respecte a la  inversió
prevista i el pressupost final corresponent. No obstant això, tot i que la inversió
final  ha  estat  superior  a  la  prevista  inicialment,  l’empresa  Elecnor,  SL  ha
presentat escrit, el 7 de juliol de 2014 (RE 2014/6092), pel qual renuncien al
cobrament de l’excés amb excepció d’aquell que porti causa de l’actualització
de preus de conformitat amb els documents que regeixen la contractació. 
 
El tècnic municipal ha emès informe favorable, el 7 de juliol de 2014, relatiu a
la finalització de la  inversió  inicial  amb efectes  1  de juliol  de  2014 i  a  les
modificacions a aprovar  en aplicació del  que determina el plec de clàusules
administratives particulars que regeixen el contracte i de conformitat amb el
contingut i els càlculs inclosos dins l’esmentat informe. 
 
Aquestes  modificacions  estan  contemplades  en  la  clàusula  1.9  del  plec  de
clàusules  administratives  particulars,  configurant-se  com  un  dels  supòsits
previstos a l’article 106 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
 
Per  tot  l’exposat,  aquesta  Regidoria  de  Serveis  Públics  proposa  al  Ple  de
l’Ajuntament, que previ dictamen de la Comissió Assessora, adopti els següents
 

ACORDS
 
PRIMER. Aprovar l’actualització del preu de les prestacions P2 i P3 en base a la
modificació de l’inventari i proporcionalment al número de punts de llums que,
una vegada finalitzada la inversió, han passat a ser de 4.676 a 4.661, en el
termes de l’informe tècnic a dalt transcrit i pels següents imports, que suposen
una reducció de l’import de 363,02 €/any (21% d’IVA exclòs):
 
Prestació P2: 90.425,52 € (21% d’IVA exclòs)



Prestació P3: 22.376,89 € (21% d’IVA exclòs) 
 
SEGON.  Aprovar  l’actualització  de  l’import  de  la  prestació  P1i,  que  afecta
només  a  l’anualitat  2014,  quedant  establert  en  30.627,35  €  (21%  d’IVA
exclòs).
 
TERCER. Aprovar  l’actualització  de  l’import  de  la  prestació  P5,  que  afecta
només  a  l’anualitat  2014,  quedant  establert  en  12.114,37  €  (21%  d’IVA
exclòs).
 
QUART. Aprovar la modificació del contracte per a la gestió integral del servei
de l’enllumenat públic i  de serveis de consum energètic  amb inversió a les
instal·lacions municipals, formalitzat amb l’empresa ELECNOR SA, amb C.I.F. A-
48027056, amb efectes 1 de juliol de 2014 i segons l’establert en els acords
anteriors.
 
CINQUÈ. Anul·lar  les  autoritzacions  i  disposicions  de  despesa  d’aquest
contracte relatives a les prestacions P1i, P2, P3 i P5 segons el detall següent:
 
Anualitat                Partida                                     Import

 
2014                     13.165.22799                           51.937,11 €
2015 a 2025          13.165.22799                                439,25 €
2026                     13.165.22799                                158,62 €
 
SISÈ. Formalitzar  en  la  corresponent  addenda  al  contracte  existent  les
modificacions aprovades en aquest acord, de conformitat amb les prescripcions
recollides pels serveis tècnics municipals en el seu informe. 
 
SETÈ. Delegar les funcions com a òrgan de contractació en la Junta de Govern
Local per a l’adopció de tots aquells acords que s’adoptin com a conseqüència
de  l’execució  del  contracte  de  conformitat  amb  el  plec  de  clàusules
administratives i tècniques particulars.
 
Corbera de Llobregat, 17 de juliol de 2014

 
 

El regidor de serveis públics,
 
 
 

José Antonio Andrés Palacios


