ASSUMPTE: SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
Laia Esteban Claret, arquitecta municipal, en relació amb l’expedient d’obra pública 2018 / 17 i
l’expedient de contractació 2018 / 3615 del projecte de plaça d’espai públic de l’antiga caserna;

INFORMA:
Antecedents:
En data 16 d’octubre de 2018 es va aprovar definitivament el Projecte d’obres de la Plaça d’espai
lliure públic a l’antiga Caserna.
L’obra s’adjudica a l’empresa Conspai Obras y Servicios del Vallés S.L. en data 07 de Març de
2019 i s’inicien les obres el 29 d’Abril de 2019.
En data 12 de desembre de 2019, el director facultatiu de l’obra presenta un informe indicant
que cal tramitar una modificació de projecte per diversos motius que han transcorregut durant
l’obra.

En data 22 de setembre de 2020, el director facultatiu de l’obra presenta un informe indicant que
cal reforçar la mitgera amb uns perfils metàl·lics que .
El pressupost presentat per la serralleria mecànica Alsina pel subministrament i col·locació dels
perfils de reforç estructural esmentat és de 4.235€ iva inclòs.
S’ha obert un nou expedient d’obra pública 2020 / 21 on s’adjunta el pressupost i l’informe del
director de l’obra en relació amb el reforç estructural.
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Es redacta una modificació de projecte per part de l’arquitecte municipal Eduard Boix on
s’indica que el valor econòmic que representa dita modificació és de 21.810,75€ iva inclòs. La
modificació de projecte, en data d’avui no ha estat aprovada, quan es disposi de la reserva de
crèdit es podrà procedir a la seva aprovació mitjançant Decret d’alcaldia.
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Conclusió:
Les despeses descrites no poden demorar- se fins a l’exercici 2021 ja que l’obra ha estat en part
executada i sobretot perquè el reforç estructural és necessari per garantir la seguretat de les
persones i estabilitzar la mitgera que ha quedat vista arran de l’enderroc de l’antiga caserna, i
per a les quals el crèdit pressupostari previst resulta insuficient.
La modificació de projecte s’aprovarà o bé pel Ple si la modificació de crèdit encara no és vigent
o bé per Decret d’alcaldia quan aquesta ja estigui disponible.
Per l’anterior es PROPOSA la següent modificació:
SUPLEMENT DE
CRÈDIT
AUGMENTS DE
CRÈDIT
Projecte
Denominació
2020/2/URBAN/2

Aplicació
Denominació
Orgàn.
Prog. Econom.

PLAÇA D'
ESPAI
LLIURE
PÚBLIC A
L'ANTIGA
CASERNA

40 1532

Import

61914 ALTRES
26.045,75
INVERSIONS
DE REPOSICIÓ
PLACES I
ESPAIS
PÚBLICS
TOTAL
26.045,75

FINANÇAMENT
Projecte

Denominació

Aplicació
Denominació
Orgàn.
Prog. Econom.
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21

87010 ROMANENT
TRESORERIA
PER A
DESPESES
AMB
FINANÇAMEN
T AFECTAT
TOTAL
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