C-9/2020

RESOLUCIÓ

DEL

CONTRACTE

DE

SERVEI

D’EXTRACCIÓ,

TRANSPORT,

TRACTAMENT,

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL CARBÓ ACTIU (CAG) A L’ETAP DE BLANES
Vist que en data 23 de setembre de 2020 es va adjudicar el contracte de SERVEI D’EXTRACCIÓ,
TRANSPORT, TRACTAMENT, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL CARBÓ ACTIU (CAG) A L’ETAP DE
BLANES, a l’empresa KEMIRA IBERICA, SA d’acord amb el plec de clàusules administratives i tècniques
particulars i l’oferta presentada, PER IMPORT DE 90.376€ (IVA exclòs).
Vista l’acta de la Mesa de contractació de data 6 d’octubre de 2021, en la que transcrita en part
s’exposa que:
“L’objecte de la sessió és valorar la petició de resolució del contracte feta per l’empresa KEMIRA
IBERICA, SA, i a tal efecte el tècnic responsable del contracte, senyor Antoni Pérez, emet informe
en data 6 d’octubre de 2021, que s’adjunta a la present acta i que com a conclusions estableix
que:
“4.- CONCLUSIONS
1- La sistemàtica i el mètode d’anàlisi i d’homogeneïtzació de les mostres seguit per la
Universitat d’Alacant és 100% fiable, avalat per la trajectòria i prestigi de la institució.
2- Dels resultats oferts pels treballs realitzats per la Universitat Alacant, s’extrau que:
Analitzen 11 paràmetres:
▪
▪

Els filtres 5, 6, 7 i 8 només compleixen 4 dels 11 paràmetres, on cap d’ells són els
més representatius de l’estat del carbó (cendres ni índex de iode).
Els filtres 1, 2, 3 i 4 només compleixen 3 dels 11 paràmetres, on cap d’ells són els
més representatius de l’estat del carbó (cendres ni índex de iode).

3- Per tant, es pot afirmar que NO es compleixen les determinacions bàsiques exigides
en el PPT i per tant es determina la NO conformitat amb els objectius de qualitat esperats
del CARBÓ ACTIU (CAG) subministrat.”
AIGÜES DE BLANES comunica a l’adjudicatari la NO conformitat amb els objectius de qualitat
esperats del CARBÓ ACTIU (CAG) subministrat i el requereix per que aporti la solució que en
garanteixi el compliment dels objectius segons el “Capítol 5.- ANÀLISI I CERTIFICACIÓ DEL
COMPLIMENT DE LES ESPECIFICACIONS SOL·LICITADES”.
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Segons les converses i reunions mantingudes amb l’Adjudicatari, aquest manifesta la
impossibilitat de lliurar un CARBÓ ACTIU (CAG) que compleixi amb les determinacions del PPT i
sol·licita la rescissió del contracte, de comú acord amb AIGÜES DE BLANES.
En relació a la possibilitat de resoldre el contracte, el plec de condicions que regula dita
contractació estableix que:
“ Clàusula 2.6.1) Incompliment o compliment defectuós del contracte
Dur a terme un incompliment o compliment defectuós en la qualitat de l’execució del contracte
permetrà a ABSA optar entre:
a) La resolució del contracte.
b) Imposició de penalitats.
En cas que ABSA opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al contractista penalitats,
amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada penalitat, i amb el límit del 50% en el seu
conjunt, ambdós IVA exclòs.
Clàusula 2.7) Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i concordants de la
LCSP, les següents:
-

El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar amb
l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.
L’incompliment de les condicions especials d’execució.
La manifesta incapacitat o negligència tècnica provada amb referència concreta a la
prestació del servei.
L’abandó en la prestació del servei.
L’incompliment de qualsevol obligació contractual essencial.”

L’article 211 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, preveu, entre
d’altres que els contractes es poden també resoldre de mutu acord entre les parts contractants
i per la impossibilitat d’executar la prestació en els termes que s’han pactat prèviament.
És per tot el que s’ha exposat anteriorment que aquest Mesa de Contractació proposa a l’Òrgan
de contractació acceptar la resolució del contracte de mutu acord proposada pel contractista,
per la impossibilitat d’executar el contracte d’acord amb les condicions pactades.”
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En virtut dels poders que m’han estat conferits per la Junta General del 24 d’octubre del 2019, i elevats
a públics el dia 16 de gener de 2020 i inscrits en el registre mercantil de Girona el dia 24 de gener de
2020.
ACORDO:
PRIMER.- RESOLDRE de mutu acord el contracte de SERVEI D’EXTRACCIÓ, TRANSPORT, TRACTAMENT,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL CARBÓ ACTIU (CAG) A L’ETAP DE BLANES, a l’empresa KEMIRA
IBERICA, SA, per impossibilitat d’executar el contracte d’acord amb les condicions pactades.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord al Licitador i publicar-lo al perfil del contractant d’Aigües de
Blanes, SA.
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Narcís, Piferrer Reixach,
Conseller Delegat d’Aigües de Blanes
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