
 

 
 

 

 

 
 
PROPOSTA DE L’ALCALDIA, D’APROVACIÓ DEL COEFICIENT DE REVISIÓ DE 
PREUS DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE 
RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I DEIXALLERIA MUNICIPAL, PEL PERÍODE 1 DE 
GENER AL 31 DE DESEMBRE DE 2017. 
 
 

Vist l’escrit presentat per Fomento de Construcciones y Contratas SA el dia 4 de maig 
de 2017 (registre d’entrada E2017001142), sol·licitant que s’aprovi el coeficient de 
revisió de preus, per un valor de 0’99894, pel període de l’1 de gener al 31 de 
desembre de 2017. 

Atès que a aquest contracte li és d’aplicació la regulació de la revisió de l’article 89 del 
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre en la seva versió anterior a Llei 2/2015 de 
desindexació de l'econòmica espanyola que va entrar en vigor el dia 1 d'abril de 2015, 
doncs malgrat que el contracte amb FCCSA es va signar el dia 22 de maig de 2015, la 
seva adjudicació s’havia produït en la sessió plenària del dia 12 de desembre de 2014. 

Atès que la clàusula 21ena del plec de clàusules administratives del contracte, 
estableix com a fórmula de revisió de preus la que proposi l’adjudicatari i que al punt 6 
de l’apartat 1 (pressupost contracta) del sobre B, de l’oferta de FCCSA es preveia que 
els preus “seran actualitzats mitjançant la fórmula de revisió de preus que a 
continuació esmentem, en funció de l’Índex d’Activitats de Neteja, que està inclòs en el 
índex de preus del Sector Serveis publicat per l’Institut Nacional d’Estadística. 

Fórmula: Kt = 0,85 x (IALt / IALo) + 0,15. On: Kt : Coeficient de revisió de preus per al 
període anual t; IALt : Índex d’Activitats de Neteja de l’Índex de Preus del Sector 
Serveis del trimestre anterior a l’inici del període anual a revisar; i IALo : Índex 
d’Activitats de Neteja de l’Índex de Preus del Sector Serveis del trimestre anterior al 
d’inici del contracte.”. 

Atès que d’acord amb la base de càlcul resulta efectivament el coeficient proposat de 
0’99894, de l’aplicació del qual en resulten les dades següents: 

 

 Preu de 
contracte 

(2014) 

Coeficient 
de revisió 

2017 
0,99894  

 DG + BI  
6,50%  

campanya 
conscienc. 

0,50% 
pressupost 

gestió IVA 10% 

PRESSUPOST 
ANUAL IVA 

INCLOS 

 recollida 
de residus  

      
54.268,46    

      
54.210,94    

           
3.523,71    

                              
271,05    

         
58.005,70    

         
5.800,57          63.806,27    

 neteja 
viària  

      
56.848,43    

      
56.788,17    

           
3.691,23    

                              
283,94    

         
60.763,34    

         
6.076,33          66.839,68    

 
deixalleria  

      
16.069,04    

      
16.052,01    

           
1.043,38    

                                
80,26    

         
17.175,65    

         
1.717,56          18.893,21    

 TOTAL  
    

127.185,93    
    

127.051,11    
           

8.258,32    
                              

635,26    
       

135.944,69    
      

13.594,47       149.539,16    

Vist l’informe emès pel secretari interventor de la Corporació assenyalant que d’acord 
amb la normativa que li és d’aplicació, procedeix la revisió del contracte d’acord amb el 
procediment esmentat i les dades que en resulten. 



 

 
 

 

 

 

Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 

 

Primer.- APROVAR la sol·licitud presentada per Fomento de Construcciones y 
Contratas S.A. i en conseqüència aprovar el coeficient de revisió de preus de 0’99894 
pel període de l’1 de gener al 31 de desembre de 2017 d’acord amb la fórmula 
presentada pel licitador en la seva oferta (Kt = 0,85 x (99,411/99,535) + 0,15 = 
0,99894) i el següent resultat: 

 

 Preu de 
contracte 

(2014) 

Coeficient 
de revisió 

2017 
0,99894  

 DG + BI  
6,50%  

campanya 
conscienc. 

0,50% 
pressupost 

gestió IVA 10% 

PRESSUPOST 
ANUAL IVA 

INCLOS 

 recollida 
de residus  

      
54.268,46    

      
54.210,94    

           
3.523,71    

                              
271,05    

         
58.005,70    

         
5.800,57          63.806,27    

 neteja 
viària  

      
56.848,43    

      
56.788,17    

           
3.691,23    

                              
283,94    

         
60.763,34    

         
6.076,33          66.839,68    

 
deixalleria  

      
16.069,04    

      
16.052,01    

           
1.043,38    

                                
80,26    

         
17.175,65    

         
1.717,56          18.893,21    

 TOTAL  
    

127.185,93    
    

127.051,11    
           

8.258,32    
                              

635,26    
       

135.944,69    
      

13.594,47       149.539,16    

Segon.- REQUERIR a Fomento de Construcciones y Contratas S.A que, de 
conformitat amb l’oferta presentada, justifiqui la realització de la despesa, o formuli la 
proposta corresponent, de la “campanya de conscienciació” durant els exercicis 2015 i 
2016.  

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a Fomento de Construcciones y Contratas S.A, 
amb indicació dels recursos que contra el mateix es poden interposar.  

 
 

Palau-saverdera, 14 de juny de 2017. 

 

L’Alcaldessa, 

ISABEL MARIA CORTADA SOLER 
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