C-11/2021

RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PERIÒDIC DE HIPOCLORIT SÒDIC I HIDRÒXID
SÒDIC PER A EL TRACTAMENT I DESINFECCIÓ DE L’AIGUA A L’ETAP D’AIGÜES DE BLANES, SA

Vist que en data 18 d’octubre de 2021 es va adjudicar el contracte de DE SUBMINISTRAMENT PERIÒDIC
DE HIPOCLORIT SÒDIC I HIDRÒXID SÒDIC PER A EL TRACTAMENT I DESINFECCIÓ DE L’AIGUA A L’ETAP
D’AIGÜES DE BLANES, SA, a l’empresa APLICOR WATER SOLUTIONS, SA d’acord amb el plec de clàusules
administratives i tècniques particulars i l’oferta presentada, per un import màxim anual de 10.316,63
90.376€ (IVA exclòs).

Vist l’escrit presentat per l’empresa APLICLOR WATER SOLUTIONS, SA en el que posa de manifest que:
“ En relació a l’adjudicació del contracte de subministrament periòdic de hipoclorit sòdic i
hidròxid sòdic per al tractament i desinfecció de l’aigua a l’ETAP d’Aigües de Blanes, S.A., com a
empresa adjudicatària, APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A., presenta la següent esmena per tal
de resoldre el contracte degut a la incapacitat de compliment de les condicions que apareixen
reflectides al plec de clàusules tècniques particulars. En concret, el que es deriva del Capítol 4.Pressupost i preus de licitació. Previsió i tipus de subministres; on es sol·licita el subministrament
en formats diferents dels estàndards per la nostra empresa, ocasionant això una incapacitat de
subministrar les quantitats exactes requerides.
D’altra banda, al rebre la primera notificació d’incompliment, en ella s’indica que: «1.- La
persona que realitza la descarrega no pertany a APLICLOR. No apareix al llistat de personal que
tu mateix vas facilitar. Es un requeriment inexcusable del PPT i del contracte». Aquest requisit
tampoc és possible complir-lo, ja que la rotació de xofers degut al moment de COVID-19 en el
que ens trobem, fa impossible garantir que sempre faran l’entrega els dos xofers que s’indiquen
al llistat que es va facilitar.
Per aquests motius es sol·licita la resolució del contracte de subministrament periòdic de
hipoclorit sòdic i hidròxid sòdic per al tractament i desinfecció de l’aigua a l’ETAP d’Aigües de
Blanes, S.A., amb l’empresa APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A.
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Vist que 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.
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Vist l’informe emès pel Cap de Manteniment i Planta , tècnic responsable del contracte, en data 9 de
febrer de 2022, manifestant la seva conformitat a la resolució de contracte de mutu acord, per la
impossibilitat d’executar el contracte d’acord amb les condicions pactades.”

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 SUBMINISTRAMENT PERIÒDIC DE HIPOCLORIT
SÒDIC I HIDRÒXID SÒDIC PER A EL TRACTAMENT I DESINFECCIÓ DE L’AIGUA A L’ETAP D’AIGÜES DE
BLANES, SA, a l’empresa APLICOR WATER SOLUTIONS, 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.

Blanes, a la data de la signatura digital,

Firmado
digitalmente por
40266881E
NARCIS PIFERRER
REIXACH (R:
A17323205)
Fecha: 2022.02.10
11:21:08 +01'00'
Narcís Piferrer i Reixach,
Conseller Delegat d’Aigües de Blanes, S.A.

Resolució del contracte. Expedient C-11/2021

3

