R/N:11/OS/rf (Núm. Exp:2018/943)

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu al contracte de les obres de naturalització de l’entorn de la muralla de
ponent de la Ciutadella de Roses, que s’inclou en l’Operació (GO03-000830) de
«Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’Alt Empordà, en
el marc del PO FEDER 2014-2020, eix 6, convocatòria regulada per l’Ordre GAH/45/2016, de
7 de març». - Imposició de penalitats a l’empresa EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL, núm
NIF B17612748 per incompliment

del termini per a l'execució de les obres, així com la

concessió al contractista d'una ampliació del termini per a la complerta execució de les obres
objecte del contracte.-

Fets
Atès que en data 26 de maig de 2016 es va signar el conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Roses, per a la gestió i execució de les
accions del projecte que afecten a l’obra de Naturalització de l’entorn de la muralla de
ponent de la Ciutadella de Roses, i amb data 27 de desembre de 2017 es va signar
l’addenda a l’esmentat conveni, actuació inclosa en l’Operació (GO03-000830) de
«Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’Alt Empordà, en
el marc del PO FEDER 2014-2020, eix 6.
Atès que en data 27 de novembre de 2018 es va signar el contracte amb «EXCAVACIONES
AMPURDAN 2000 SL» per l'execució de les obres corresponents al projecte per un import de
309.150,75€, IVA exclòs, que més 64.921,66€ en concepte d’IVA, fan un total de
374.072,41€.
Atès que en data 16 de gener de 2019 es va signar l’acta de comprovació del replanteig i el
termini del contracte és de 3 mesos a partir de la seva signatura.
Atès que en data 14 de maig de 2019 la Junta de Govern Local va acordar una pròrroga del
termini d'execució per finalitzar les obres objecte del contracte, justificada per
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l'endarreriment de les mateixes degut a l'aparició d'una sèrie d'aspectes no contemplats en
el projecte inicial, fins a la data 15 de juliol de 2019.
Atès els tres informes tècnics emesos pel Director Facultatiu de l’obra i responsable del
contracte, Sr. Carles Victòria Planas en data 9 de juliol de 2019, en els quals s’informa de
l’estat de les obres, del retard de la seva execució imputable al contractista, de la previsió de
finalització pel 14 d’agost de 2019, i de la imposició de la penalitat per demora de 185,49
€/dia.
En data 12 de juliol de 2019 es va incoar procediment per a la imposició de penalitats a
l’empresa EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL, amb NIF B17612748, per l’incompliment del
termini d’execució de les obres de Naturalització de l’entorn de la muralla de ponent de la
Ciutadella de Roses previst en el plec de condicions administratives particulars i en la
posterior pròrroga aprovada, i proposar segons l’article 193 de la Llei de Contractes del
Sector Públic i en base al preu del contracte, que ascendeix a 309.150,75 EUR, IVA exclòs,
que s’imposi una penalització de 185,49 EUR/dia, atenent el criteri de la penalització que és
a raó de 0,60 EUR per cada 1.000,00 EUR del preu del contracte, IVA exclòs.
El mateix temps es va concedir al contractista una ampliació del termini per un període de
30 dies naturals per finalitzar l’execució de les obres objecte del contracte, en l’aplicació de
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.
Atès el certificat final de l’obra emes pel Director Facultatiu de l’obra i responsable del
contracte, Sr. Carles Victòria Planas de data 8 d’agost de 2019, posa de manifest que les
obres es poden donar per finalitzades el 6 d’agost de 2019.
Per tant, l’obra que havia de finalitzar el 15 de juliol, s’ha endarrerit 21 naturals.

Fonaments de dret
• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
•

Llei estatal 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

•

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).

•

PGOU de Roses, juliol 1993

•

Pla Director de la Ciutadella de Roses de 1993

•

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

•

Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017 de 8 de novembre.

•

Reial decret legislatiu 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

•

Contracte administratiu i Plec de Clàusules Administratives Particulars del Contracte amb
signatura de data 27 de novembre de 2018.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Turisme, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent

ACORD
Primer.- Imposar una penalització de 3.895,29 euros, per una demora de 21 dies naturals
(21dies * 185,49 eur/dia) a l’empresa EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL, amb NIF
B17612748, per l’incompliment del termini d’execució de les obres de Naturalització de
l’entorn de la muralla de ponent de la Ciutadella de Roses previst en el plec de condicions
administratives particulars.
Segon.- Segons disposició 22.4 del Plec de condicions administratives particulars, els
imports de les penalitats s’hauran de fer efectius mitjançant pagament per part de l’empresa
adjudicatària a l’ens contractant. Igualment, també es podrà optar per deduir l’import de la
penalització de la garantia que hagi constituït l’empresa, procedint aquesta, en el seu cas, a
completar l’import de la garantia fins al percentatge total pel qual va ésser constituïda,
d’acord amb allò previngut a l’article 109 LCSP.
Tercer.- Aplicar aquest ingrés a l’aplicació extrapressupostària.
Quart.- Notificar-ho a l’empresa adjudicatària i a l’Àrea de Serveis Econòmics del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà.
RECURSOS
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de

la seva notificació. No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació
que es consideri oportú en defensa dels seus interessos.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Turisme,

En dono fe,
El Secretari,

Francisco Muñoz Cameo

