
 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 3 

DE JUNY DE 2021 
 

Identificació de la sessió: 

Núm.  JGL2021000011  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 3 de juny de 2021 

Hora d’inici:  20:16 h 

Hora de fi: 20:58 h 

Lloc: Sala virtual de Videoconferència Localretmeet 

 

Hi assisteixen:  

Àstrid Desset Desset, Alcaldessa 

Jordi Pibernat Casas, 1er Tinent d’alcalde 

Rosa Torns Vila, 2na Tinent Alcalde 

Albert Roura Ferrer, 3r Tinent Alcalde 

 

Convidats: 

Jorge Blanquez Berenguer, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

David Bohigas Vilalta, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

Neus Moragas Fontané, Regidora del grup municipal Junts per Anglès 

 

Amb veu i sense vot: 

  

Sandra Pinos Martínez, Secretària 

Leonor Martínez Lacambra, Interventora 

 

Han Excusat la seva absència: 

Esteve Trias Caparros, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

Neus Ros Vicente, Regidora del grup municipal Junts per Anglès 

 

No han Excusat la seva absència: 

- 

  

ORDRE DE DIA 

  

1.0.- Aprovació, de l'acta número 10 de 20 de maig de 2021 

 

2.0.- Devolució aval Raesgra 

 

3.0.- Prohibició de contractar TEX Ampurdan 2000 SL 

 

4.0.- Assumptes urgents.  

 

4.1.- Incident vicis ocults 

 

 

Desenvolupament de la sessió.  

 



 
 

 

Una vegada comprovada per la secretària l’existència del “quòrum” que cal, perquè 

pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia. 

 

1.0.- Aprovació,de l'acta número 10 de 20 de maig de 2021 

 

Un cop llegida l’acta número 10 de 20 de maig de 2021, en sessió ordinària, s’aprova 

per unanimitat dels assistents.  

 

2.0.- Devolució aval Raesgra 

 
Antecedents de fet 

 

Vist l’informe emès per la tresorera municipal de data 27 de gener de 2021. 

 

Vista la memòria de regidoria de data 6 de maig de 2021 on s’estableix: “Vist l’expedient de 

contractació 0403.10/2017 amb una vigència de 2 anualitats, amb possibilitat de dues 

prorrogues d’un any de durada des del 15 de gener 2015, no consta cap incidència i es 

proposa el retorn de l’aval corresponent a una quantia de 1052,94 euros.” 

 

Vist l’informe emès per la secretària municipal de data 27 de maig de 2021.  

 

Atès que ha finalitzat el termini de garantia.  

 

Per tot això, la Junta de Govern local adopta el següent  

ACORD:  

 

PRIMER.- Procedir a la devolució de l’aval següent: 

 

A l’empresa RAESGRA, SL amb NIF: B25030297, amb el número d’expedient 

X2020001495,  té dipositat l’aval bancari següent: 

 

CONCEPTE: Garantia del 5% del pressupost total per les dues anualitats del contracte 

del servei integrat de plagues en locals i edificis de titularitat municipal i en diverses 

zones del municipi. 

 

AVAL número 9340.03.1979138-33, de 16 de novembre de 2017 emès per 

CAIXABANK, SA, dipositat en aqueta tresoreria el dia 28 de novembre de 2017. 

 

IMPORT: 1.052,94€ 

SEGON.- Notificar a l’interessat. 

 

TERCER.- Comunicar a la tresoreria municipal perquè procedeixi a l’execució del present acte 

administratiu.  

  

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 



 
 

 

3.0.- Prohibició de contractar TEX Ampurdan 2000 SL 

 

Assumpte 

 

Declaració de prohibició de contractar amb l’administració de l’empresa 

EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, S.L., amb CIF B17612748. 

 

Antecedents 

 

1.- Per mitjà de Decret d’Alcaldia de data 31 de gener de 2021 es va resoldre el 

contracte d’obres de rehabilitació de l’Arcada de Can Verdaguer amb la mercantil 

EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, S.L., amb CIF B17612748, per causa imputable al 

contractista, degut a l’incompliment de del termini total d’execució del contracte 

previst als Plecs de Clàusules Administratives Particulars. 

 

2.- Vist que l’esmentada resolució va produir un considerable perjudici a l’interès 

públic, en tant que l’Ajuntament d’Anglès no va poder incloure la totalitat de l’obra a la 

subvenció del Pla de Barris que finançava el 75% de l’actuació i que, de conformitat 

amb allò previst a l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic –LCSP 2017-, la resolució esmentada pot suposar una causa per 

determinar la prohibició de contractar per part de la mercantil esmentada a l’àmbit del 

sector públic en relació amb l’òrgan de contractació competent. 

 

3.- La Junta de Govern local, en la sessió ordinària del dia 8 d’abril de 2021 va iniciar 

l’expedient i s’ha concedit tràmit d’audiència a l’interessat sense que hagi presentat 

al·legacions. 

 

Fonaments de Dret 

 

Atenent allò previst als articles 18 i 19 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-. 

 

Considerant allò previst a l’article 72 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic –LCSP 2017-, així com el contingut de l’articulat 

esmentat, que reconeix la competència per declarar la prohibició a l’òrgan de 

contractació, així com que aquesta Administració es troba en termini per dur a terme 

la formulació de declaració de prohibició en els termes previstos legalment. 

 

Atès allò disposat a l’article 72.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic –LCSP 2017, en relació amb l’efecte de la declaració de prohibició 

per contractar. 

 

Resolució 

 



 
 

 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local adopta el següent 

 

ACORD 

  

PRIMER.- Acordar la declaració de la prohibició per contractar en l'àmbit d'aquest 

òrgan de contractació (Ajuntament d’Anglès), de la mercantil EXCAVACIONES 

AMPURDAN 2000, S.L., amb CIF B17612748 per haver incorregut en la causa d) de 

l'apartat 2 de l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de 

Sector Públic -LCSP 2017-, pel termini de tres anys. 

 

SEGON.- Comunicar el present acord al Registre d’Empreses Licitadores de Catalunya 

(RELI), per a la seva inscripció. 

 

TERCER.- Donar, trasllat del present acord a la Junta Consultiva de Contractació de 

Catalunya i procedir a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 

 

QUART.- Notificar el present acord a la mercantil EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, 

S.L., amb indicació de el règim de recursos pertinent. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

4.0.- Assumptes urgents. 

 

Un cop finalitzats els punts de l’ordre del dia, es vota la urgència de les propostes 

urgents, la qual és favorable per unanimitat dels assistents. 

 

4.1.- Incident vicis ocults 

 

Antecedents 

1.- Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 405, de 12 de juny de 2018, i per avocació de la 

competència delegada a la Junta de Govern Local, es va adjudicar el contracte d’obres de 

reforma de la coberta del fons de la nau 2 antiga fàbrica Burés a l’empresa CONSTRUCCIONS 

LEINAD, SL, per un import de 75.500,91€ IVA inclòs, import que resulta de l’aplicació d’una 

baixa del 14,59971% al preu del projecte.  

 

2.- En data 18 de desembre de 2018, la Junta de Govern Local va acordar aprovar el preu 

contradictori P1 per import de pressupost de 7.271,09€ IVA inclòs. 

 

3.- En data 28 de novembre de 2019 es va signar l’acta de recepció de les obres, iniciant-se el 

termini de garantia de 6 mesos previst en el contracte. 

 

4.- En data 14.04.2021 i registre d’entrada E2021002452, el contractista sol·licita la 

devolució de la garantia definitiva dipositada d’import 3.119,87€ i la corresponent ampliació, 

amb un import de 363,55€ derivada de la modificació del contracte. 

 



 
 

 

5.- En data 12 de maig de 2021 la Direcció de les obres ha emès informe sobre l’estat de les 

mateixes, en els termes previstos a l’article 243 LCSP per la devolució de la garantia, si bé 

s’observa que en alguns dels tensors de l’estructura de la coberta hi ha taques de rovell, la 

qual cosa podria ser deguda a no  es  va  aplicar  la  capa  d’imprimació  antioxidant  o  la  

pintura  intumescent de manera correcte. 

 

6.- Atès que la clàusula tercera del contracte administratiu signat el dia 18-06-2018 es 

recollia la previsió d’un termini de garantia de sis mesos a partir del dia de formalització de 

l'acta de recepció de les obres de forma que, un cop finalitzat el contracte administratiu, 

transcorregut el termini esmentat de garantia i verificat que s'hagi complert satisfactòriament 

l'objecte del contracte administratiu, procedirà reclamar la responsabilitat del contractista per 

la responsabilitat contractual per vicis ocults (article 244 LCSP) 

 

7.- Vist l’informe de Tresoreria de data 20.04.2021 sobre l’existència dels avals número 

010000015919, de data 5 de juny de 2018 i número 010000016987, de data 8 de gener de 

2019. 

 

8.- Vist l’informe jurídic emès per la Tècnica d’Administració General de 21.05.2021 que 

conclou el següent:  

“Conclusions 

1.- En el contracte d’obres analitzat ha resultat que una vegada transcorregut el termini de 

garantia de sis mesos, s’han detectat per part de la Direcció de l’obra uns defectes en 

l’execució de la mateixa, consistents en l’aparició de taques de rovell en alguns dels tensors 

de l’estructura de la coberta, la qual cosa podria ser deguda a no es  va  aplicar  la  capa  

d’imprimació  antioxidant  o  la  pintura  intumescent de manera correcte. 

2.- D’acord amb l’article 244 LCSP la responsabilitat per vicis ocults és una responsabilitat 

contractual, derivada d'una inadequada execució del contracte d'obres per part del 

contractista, qui respondrà dels danys i perjudicis que es manifestin durant un termini de 

quinze anys a comptar de la recepció, un cop expirat el termini de garantia pactat. 

3.- L’acció per reclamar la responsabilitat per vicis ocults prescriu als dos anys de detectar-se 

el dany, s’haurà de tramitar amb contradicció del contractista i si l’òrgan de contractació no 

dicta resolució en el termini de tres mesos, es produeix la caducitat.” 

Fonaments de Dret 

Llei 9/2017, 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 2017-, 107 i següent i 243 i 244 i concordants. 

 

L’article 243.3 preveu que dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini 

de garantia, el director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un 

informe sobre l’estat de les obres, de forma que si l’esmentat informe fos favorable, el 

contractista quedarà exonerat de tota responsabilitat, llevat d’allò disposat a l’article 244 

relatiu als vicis ocults, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació 

del contracte i, en el seu cas, al pagament de les obligacions pendents que haurà d’efectuar-

se en el termini de seixanta dies. 



 
 

 

 

L’òrgan competent per adoptar la present resolució és la Junta de Govern Local, en qualitat 

d’òrgan de contractació,  segons delegació de competències del Decret de 25/06/2019. 

 

Resolució 

Per tot l’exposat, els membres de la Junta de Govern Local, adopten el següent,  

ACORD:   

 

PRIMER.- Iniciar un incident per la reclamació contractual derivada dels vicis ocults en 

l’execució de l’obra de la reforma de la coberta de la Nau 2 de l’antiga fàbrica Burés, contra el 

contractista CONSTRUCCIONS LEINAD 2000, S.L. pels danys apareguts en alguns tensors de 

l’estructura de la coberta per no haver aplicat la capa d’imprimació antioxidant o la  pintura 

intumescent de manera correcte. 

 

SEGON.- Donar trasllat a l’empresa contractista de l’informe emès per la Direcció d’obra en 

data 21/05/2021 el qual s’identifica aquest defecte en l’execució del contracte, detectat amb 

posterioritat al termini de garantia, i concedir-li un termini de 10 dies hàbils perquè manifesti 

el que estimi pertinent. 

 

TERCER.- Suspendre, durant la tramitació d’aquest incident, la devolució dels avals bancaris 

d’import 3.119,87€ i 363,55€ dipositats en garantia del contracte d’obres de reforma de la 

coberta del fons de la nau 2 antiga fàbrica Burés.  

 

QUART.- Notificar la present resolució a l’interessat. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretària estenc aquesta acta i la 

certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa la presidenta 

amb mi. 

 

Signat electrònicament, 
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