DECRET DE LA PRESIDÈNCIA
Olot, la Garrotxa, a data de la signatura electrònica
Antecedents
El Consell de Presidència, en la sessió de 22 de juliol de 2020, va aprovar l’expedient de contractació,
mitjançant procediment obert simplificat abreujat, juntament amb els plecs de clàusules administratives
particulars i tècniques particulars que han de regir la contractació administrativa de les obres de l’edifici
“Can Musquera” de Mieres, inclòs dins el projecte FEDER Catalunya 2014-2020, amb un valor estimat
de 72.460,93 €, IVA exclòs.
En data 21 d’agost de 2020 es va procedir a l’obertura i valoració del sobre únic amb la documentació
presentada pels licitadors a través de l’eina de sobre digital 2.0.
En data 21 d’octubre de 2020 s’aprova l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa Excavaciones
Ampurdán 2000 SL, amb CIF B17612748 i el dia 10 de novembre de 2020 es formalitza el contracte i
comencen les obres.
En data 16 de juny de 2021, Montserrat Gou, arquitecta directora facultativa de l’obra, informa que
l’empresa contractista ha deixat l’obra parada incomplint així les obligacions establertes en el plec de
clàusules administratives particulars.
Consta a l’expedient administratiu l’informe tècnic on, d’acord amb la clàusula 29 del Plec de clàusules
Administratives i l’Article 211 de la LCSP, es considera que Excavaciones Ampurdán 2000 SL va
incomplir amb l’obligació principal del contracte que era definir i descriure les obres necessàries per a
l’execució d’un nucli vertical de comunicacions, format per una escala i un ascensor a l’interior de l’edifici
de “Can Musquera” de Mieres dins els terminis establerts. Per aquest motiu, i tenint en compte l’article
193.3 de la LCSP, es proposa iniciar els tràmits necessaris per a resoldre el contracte amb l’empresa
Contractista.
En data 4 de novembre de 2021 es va publicar l’ acord d’ inici de resolució de la segona fase del
contracte d’ obres i es va donar tràmit d’audiència a Excavaciones Ampurdán 2000 SL, per tal que, en el
termini de 10 dies hàbils manifestés si s’oposava o no a la resolució del contracte administratiu de les
obres de la segona fase de l’edifici “Can Musquera” de Mieres.
En data 4 de novembre de 2021, es va cursar la notificació electrònica a Excavaciones Ampurdán 2000
SL (registre de sortida S2021008112).
Consta a l’ expedient, registre públic concursal i BORME número 185 que l’ adjudicatària Excavaciones
Ampurdán 2000 SL. està en liquidació derivada del Procediment concursal 545/2021 data de resolució
27/07/2021 que s’ està seguint al Jutjat MERCANTIL NUMERO 1 DE GIRONA i que han estat nomenats
com Administrador Concursal el GABINET TECNIC CONCURSAL SLP. B55252076.
En data 16 de desembre de 2021, (registre d’entrada E2021009058), el Sr. SALVADOR PLANAS
SALINER, representant de la societat mercantil GABINET TÈCNIC CONCURSAL, S.L.P., la qual ha
estat nomenada Administradora Concursal de la societat mercantil EXCAVACIONES AMPURDAN 2000,
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S.L, compareix davant el CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA i acompanya com a Document
número 1 Auto de declaració de concurs., document número 2 Credencial de l’Administrador Concursal i
com a document número 3 l’Acta d’acceptació del càrrec.
Paral·lelament consta a l’ expedient que s´ha requerit a la licitadora CONSTRUO CONSTRUCCIONS
GENERALS SL, licitadora que va quedar en segona posició, perquè presenti la documentació prèvia a
l’adjudicació (registre de sortida S2021008586). L’esmentada empresa no ha presentat dins termini la
documentació requerida i, conseqüentment, la licitació ha de quedar deserta per falta d’ofertes, per tant,
l’òrgan de contractació podrà utilitzar el procediment de licitació pels tràmits del procediment negociat
sense publicitat atès que estem en un dels supòsits previstos per la LCSP.
Fonaments de dret
Articles 211 de la de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Article 3 del RD 128/2018, de 16 de març pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’administració local amb habilitació
Article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
De conformitat amb l’ article amb l’ article 246 LCSP la resolució del contracte donarà lloc a la
comprovació, medició i liquidació de les obres fixant els saldos a favor o en contra del contractista.
Acord de delegació de competències del President al Consell de Presidència de 17 de juliol de 2019.
Article 168 a) supòsit 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Per tot l’anterior,
Decreto:
1. Acordar la resolució del contracte administratiu relatiu a la segona fase de les obres de l’edifici “Can
Musquera” de Mieres, segons expedient iniciat per acord de data 4 de novembre de 2021, i declarar
deserta la licitació de l’expedient X2020001402, de conformitat amb els antecedents exposats i es
publiqui l’esmentat acord al perfil del contractant.
2. Donar tràmit d’audiència per un termini de 10 dies a Excavaciones Ampurdán 2000 SL, a través de la
seva administració concursal SALVADOR PLANAS SALINER, representant de la societat mercantil
GABINET TÈCNIC CONCURSAL, S.L.P., la qual ha estat nomenada Administradora Concursal de la
societat mercantil EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, S.L, per donar compliment als efectes de la
resolució previstos l’article 246 LCSP i als efectes oportuns en considerar que en el seu moment es
desconeixia la identitat de l’administrador concursal.
3. Requerir al Sr. SALVADOR PLANAS SALINER en tant que administrador concursal de la societat
mercantil GABINET TÈCNIC CONCURSAL, S.L.P nomenada administradora Concursal d’
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EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, S.L, i si escau, la mateixa mercantil concursada, per tal que
juntament amb la Sra. Montse Gou Juvinyà, arquitecta directora de l’obra es personi el dia 13 de
gener a les 12h, a l’obra situada al carrer de la Sellera,11 de Mieres, per tal de realitzar la medició de
l’obra executada.
En el supòsit de no personar-se es tindrà el tràmit per efectuat a tots els efectes .
4. Un cop efectuada la medició descrita en el punt anterior, aprovar un nou expedient de contractació
del contracte d’obra mitjançant el procediment negociat sense publicitat tal i com preveu la LCSP en
aquest supòsits.
5. Facultar el president per a la signatura de la documentació necessària per fer efectius els acords
esmentats.
Publicitat
1. Publicar aquests acords al perfil del contractant.
Comunicació
1. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Mieres, la Sra. Montse Gou Juvinyà, el Sr. Salvador
Planas Saliner i EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, S.L.
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