
 

 

 
PROPOSTA  DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 08/2020:    
 
Vist que per decret 336/19 de data 18/12/19 es va acordar la resolució del contracte de les obres de 
la Fase 1 de l’adequació i reforma de l’antiga nau de can Fernando Soler (Can Maiol) UA5 Can Co1 
(Exp. 1502/2018), adjudicada a l’empresa OBOR, OBRES ORTUÑO SL, CIF B60756574 en data 
19/03/2019 mitjançant resolució 80/19, per considerar que es tractava d’un incompliment culpable 
del contractista al no haver realitzat l’objecte del contracte en el termini de les 23 setmanes ofertat 
a la seva plica i haver abandonat l’obra. La data de resolució del contracte va ser el 19/11/19. 
En la mateixa resolució es proposava Incautar la garantia definitiva del contracte de 12.995 euros i 
requerir la presentació de la factura corresponent a la certificació d’obres núm. 5 presentada pel 
director de les obres, tal i com determinava el plec de clàusules econòmic administratives 
particulars, per un total de 24.630,59 euros, IVA, inclòs. 
El contractista no va complir amb els requeriments realitzats per l’Ajuntament i no va presentar 
factura i en l’actualitat, la situació de l’empresa és delicada i no es preveu tenir contactes amb la 
mateixa. 
En data 5/05/2020, el director de les obres va presentar informe sobre el pendent d’executar a la 
primera Fase del Projecte i que es considera necessari per la correcta execució de la Fase 2 del 
projecte d’ l’adequació i reforma de l’antiga nau de can Fernando Soler (Can Maiol) UA5 Can Co: i en 
data 25/05/2020 presenta informe en el qual recomana l’aturada de la Fase 2, mentre no s’executen 
els treballs pendents de la Fase 1. 
 
Es considera convenient dur a terme una modificació de crèdits a aprovar pel Ple per tal de realitzar 
ajustos en les previsions pressupostàries segons s’estima oportú per atendre les necessitats 
detectades, les quals es consideren inajornables de caràcter no discrecional i no estaven previstes al 
Pressupost inicialment aprovat i per garantir una correcta execució del pressupost municipal. 
 
Per tot l’exposat, previ informe de la Intervenció municipal, es proposa al Ple l’adopció dels 
següents: 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits número 08/2020, per un import total de 52.045,00  euros, 
segons els annexos adjunts. 
 
Segon- Exposar al públic la modificació de crèdits segons estableix l’article 169 del TRHL de forma 
que quedarà elevada a definitiva si en el termini d’exposició pública no hi ha reclamació contra la 
mateixa i entrarà en vigor un cop sigui publicada l’aprovació definitiva. 
 
No obstant, el Ple acordarà el que consideri més convenient. 
 
Arenys de Munt, 10 de juny de 2020 

El Regidor Coordinació i Economia 
 
 
  



 

 

 
 
SUPLEMENT DE CRÈDIT

ALTA CRÈDITS FINANÇAMENT

820 920 63200 OBRA REHABILITACIÓ CENTRE CÍVIC - IRC - 52.045,00 €    710 87000 ROMANENT PER A DESPESES GENERALS 52.045,00 €    

52.045,00 €    52.045,00 €    
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