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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL
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Identificació de la sessió:
Número ............................ 3/2019
Caràcter............................ extraordinari
Data .................................. 18 d’abril de 2019
Lloc ................................... Despatx d’alcaldia
Hora d’inici........................ 14:00 h
Hora d’acabament ............ 14:10 h
Assistents:
Ricard Pérez Llordés, alcalde accidental
Marc Solanelles Solans, 2on tinent d’alcalde
Carme Sala Sala
Excusa la seva absència l’alcalde Miquel Sala Muntada.
Secretària
Esther Garrido Hernández, secretària-interventora de la corporació
No existint quòrum suficient en la primera convocatòria, es constitueix la Junta
de Govern Local en segona convocatòria, una hora més tard a l’assenyalada per
la primera, de conformitat amb l’article 113.1.c) del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Es reuneix, per tant el quòrum legal reglamentari per la validesa de la sessió en
segona convocatòria.

ORDRE DEL DIA
Part Resolutiva:
1. Requeriment d’informe al responsable del contracte sobre la demora en el
termini d’execució de les obres de millora de la pavimentació i l’enllumenat del
C/ Enric Granados.
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Part Resolutiva:
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1. Requeriment d’informe al responsable del contracte sobre la demora en
el termini d’execució de les obres de millora de la pavimentació i
l’enllumenat del C/ Enric Granados.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 20 de desembre de 2018
es van adjudicar les obres millora de la pavimentació i l’enllumenat del C/ Enric
Granados d’Oliana a l’empresa Ribalta i Fills SA, amb CIF A25202680 amb estricta
subjecció a l’oferta presentada per l’adjudicatari, al contingut del plec de clàusules
administratives particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques, així com al “Projecte
de millora del paviment i l’enllumenat del C/ Enric Granados”, signat pel tècnic
Raimon Guitart i Garcia, per l’import de 71.850,00 € més 15.088,50 € d’IVA, fent un
total de 86.938,50 €, designant en el mateix acte com a responsable del contracte i
director facultatiu de les obres al tècnic redactor del projecte.
Atès que en data 15 de febrer de 2019 es va emetre i signar per part de l’alcalde,
director de l’obra i representant de l’empresa contractista, l’acta de comprovació del
replanteig, establint-se per tant el termini màxim d’execució de les obres, que segons
el PCAP és de dos mesos improrrogables, i per tant, ha finalitzat el dia 15 d’abril de
2019.
Atès que la clàusula vintena del PCAP estableix el següent:
VINTENA. Compliment de terminis i correcta execució del contracte
20.1 El contractista resta obligat al compliment del termini total d’execució del
contracte: dos mesos.
20.2 Si en relació al termini total, el contractista incorregués en demora per causes
a ell imputables, l’Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas,
per la resolució del contracte o per la imposició de penalitats diàries a raó de 0,60
euros per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA exclòs), de conformitat
amb l’article 193.3 LCSP.
Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del
preu del contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la
resolució d'aquest o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de
noves penalitats.
(...)
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20.6 Els imports de les penalitats es faran efectius mitjançant la deducció de les
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al
contractista, previ acord de l’òrgan de contractació, segons l’article 194 LCSP.
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20.7 Si les penalitats establertes anteriorment, per demora, compliment defectuós
o incompliment parcial no cobrissin els danys causats a l’Administració, aquesta
exigirà una indemnització per danys i perjudicis.
Atès que l’article 194 de la Llei 9/217, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
(LCSP) estableix que les penalitats s’imposaran per l’òrgan de contractació, adoptat
a proposta del responsable del contracte si se n’hagués designat, que serà
immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats
que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre
la garantia que, en el seu cas, s’hagués constituït, quan no puguin deduir-se dels
mencionats pagaments.
Atès que l’article 98 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques
(RGLCAP) estableix que quan l’òrgan de contractació, en el supòsit d’incompliment
de termini per causes imputables al contractista opti per la imposició de penalitats i
no per la resolució, concedirà l’ampliació del termini que estimi que resulti necessària
per a la finalització del contracte.
Atès que l’article 195 LCSP estableix que si l’endarreriment és produït per motius no
imputables al contractista i aquest oferís complir els seus compromisos si se li amplia
el termini inicial d’execució, l’òrgan de contractació li concedirà atorgant-li un termini
que serà, almenys, igual al temps perdut, a no ser que el contractista en demanés un
de menor. El responsable del contracte emetrà un informe on es determini si
l’endarreriment ha estat produït per motius imputables al contractista.
Atès que en data 15 d’abril de 2019 la secretària ha emès informe en el qual es
determina que:
En quant al procediment a seguir, partint de la constatació que les obres no han
estat finalitzades en el termini total establert, caldrà determinar si aquest
incompliment és degut a causes imputables al contractista o bé alienes al mateix.
A tal efecte, el director de les obres i responsable del contracte, haurà d’emetre
un informe en què es pronunciï sobre aquets aspectes i conclogui, si s’escau, la
proposta d’imposar penalitats per incompliment del termini d’execució o la
resolució del contracte. La petició al responsable del contracte s’haurà de fer per
part de l’òrgan de contractació mitjançant l’adopció de l’acord corresponent.
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En funció del contingut de l’informe emès pel responsable del contracte, l’òrgan
de contractació haurà d’adoptar un acord que, o bé imposi les penalitats que
corresponguin o bé iniciï el procediment per a la resolució contractual, concedint
un termini d’audiència al contractista en aquest últim supòsit.
En cas que el responsable del contracte determini que les causes de
l’endarreriment no són imputables al contractista, caldrà atorgar per part de
l’òrgan de contractació un nou termini total d’execució de les obres.
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Per l’exposat i per unanimitat dels membres presents,

S’ACORDA
PRIMER.- Requerir al responsable del contracte de les obres de millora de la
pavimentació i l’enllumenat del C/ Enric Granados, el Sr. Raimon Guitart i Garcia per
a què emeti un informe relatiu a les causes de l’incompliment del termini d’execució
del contracte de les obres esmentades, indicant si les mateixes són imputables al
contractista. En cas afirmatiu, caldrà que l’informe tècnic inclogui la proposta a l’òrgan
de contractació d’imposició de penalitat per incompliment del termini d’execució
d’acord amb l’establert al PCAP i la LCSP, així com la proposta d’establiment nou
termini d’execució que resulti suficient per a donar compliment, en atenció a les
circumstàncies concurrents.
El responsable del contracte, si ho considera convenient també pot proposar la
resolució del contracte enlloc de la imposició de penalitats, havent de justificar els
motius que així ho aconsellen.
En cas que l’informe tècnic indiqui que les causes de la demora no són imputables
al contractista, caldrà igualment la proposició d’un nou termini per a la finalització de
les obres, tenint en compte l’establert a l’article 195 LCSP.
SEGON.- Facultar a l’alcalde accidental per a signar tota la documentació necessària
per tal de fer efectius aquests acords durant el període de substitució per absència
de l’alcalde titular.
Sense cap altre punt a comentar, i efectuades les anteriors intervencions, el Sr. alcalde
accidental, Ricard Pérez Llordés, aixeca la sessió, a un quart menys cinc de tres del
migdia, de la qual, com a secretària, estenc i certifico la present acta.

La secretària
Signatura: CN=TCAT P Esther Garrido Hernández
- DNI 78152093W, SERIALNUMBER=78152093W,
G=Esther, SN=Garrido Hernández, T=Secretariainterventora, OU=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
O=Ajuntament d'Oliana, C=ES
Data: 23/5/2019 16:42:44

Vist i plau
L’alcalde
Signatura: CN=TCAT P Miquel Sala Muntada Miquel
Sala Muntada
DNI
78149351C,
SERIALNUMBER=78149351C, G=Miquel,
SN=Sala Muntada, T=Alcalde, OU=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
O=Ajuntament d'Oliana, C=ES
Data: 23/05/2019 17:02:47
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