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CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 4 de setembre de 2019, ha adoptat,
el qual literalment és com segueix:
“1.- IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Expedient núm. 649/2019: decisió de no adjudicar un contracte
2.- ANTECEDENTS
En data 3 d’abril de 2019, mitjançant Decret d’alcaldia núm. 2019-0400, es va aprovar la
licitació per l’adquisició mitjançant règim de lloguer d’un bé immoble local per ús de magatzem.
Consta en l’expedient la Memòria justificativa de data 27 de febrer de 2019, on es determinava
la necessitat d’aquesta licitació en el fet que per tenir una correcta gestió del museu, era
necessari disposar d’un espai on poder emmagatzemar el material resultant de cessions,
donacions o préstecs d’altres museus i/o persones.

Dins el termini de presentació d’ofertes, s’hi va presentar un únic licitador, realitzant-se l’acte
d’obertura electrònica de sobres, el dia 14 de maig de 2019.
Vist la Memòria de la regidoria de cultura, de data 8 d’agost de 2019, la qual és com segueix:
“Vist que en data 3 d’abril de 2019, mitjançant Decret d’alcaldia núm. 2019-0400, es va aprovar
la licitació per l’adquisició mitjançant règim de lloguer d’un bé immoble local per ús de
magatzem.
Vist que la Memòria justificativa de data 27 de febrer de 2019, establia la necessitat d’aquesta
licitació en el fet que, per tenir una correcta gestió del museu, era necessari disposar d’un espai
on poder emmagatzemar el material resultant de cessions, donacions o préstecs d’altres
museus i/o persones.
Atès que s’ha realitzat un anàlisi visual per part de la regidoria de cultura dels elements
dipositats que es troben ubicats al magatzem de Can Fargas (sota un dels edificis de Cabrils II)
i que s’han observant els següents fets,
-

Hi ha una acumulació excessiva d’elements sense criteri de valor o conservació.
L’estat de conservació d’una gran part d’aquests elements és lamentable.
L’estat del magatzem on estan ubicats aquests elements no ofereix actualment condicions
per mantenir-los en bon estat de conservació ni per acollir nous elements procedents de
donacions o adquisicions.

D’acord amb aquestes observacions es valora realitzar unes intervencions de manera
ordenada, fent una primera tria d’elements que no calgui mantenir, bé per falta de valor
patrimonial o artístic o pel seu estat de deteriorament.
Sense aquest necessari primer pas no es troba necessari l’opció de portar els elements a un
altre espai o magatzem, donat que aquest primer cribratge podria rebaixar el volum d’elements
existents i permetria calcular el volum d’espai idoni per la resta d’elements que es conservin
com a col·lecció.
Per aquest motiu, es considera adient renunciar a la celebració del contracte per l’adquisició en
règim de lloguer d’un magatzem per al museu.”
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L’anunci de licitació va ser publicat en el Perfil del contractant en data 8 d’abril de 2019.

Vist, entre d’altres, l’Acord 32/2016 del Tribunal Administratiu de Contractes Públics d’Aragó, en
el seu apartat tercer, estableix:
“(...) La renuncia, por motivos de interés público, implica la no realización de la prestación objeto de la
licitación, por resultar innecesaria o no ser conveniente. Así lo advierte la STJUE de 11 de diciembre de
2014, Croce Amica One Italia Srl, que recuerda que la normativa europea no establece que la renuncia
del poder adjudicador a adjudicar un contrato público se limite a casos excepcionales, o se base
necesariamente en motivos graves. En todo caso, por motivos de transparència, sí se obliga a la entidad
adjudicadora a comunicar, en el caso de que decida cancelar la licitación, los motivos de su decisión a los
candidatos y a los licitadores(...)”

3.- FONAMENTS DE DRET
Vist l’article 152.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, sobre la
decisió de no adjudicar o celebrar un contracte.
Tenint en compte que la competència per a l’adopció de l’acord correspon a la Junta de Govern
Local per delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret
d’alcaldia núm. 757/2019, de data 19 de juny de 2019 (BOP CVE2019022852 de data 28 de
juny de 2019).
4.- CONCLUSIONS
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS

SEGON.- Notificar aquesta resolució al licitador que va presentar oferta en el procediment de
licitació iniciat.
TERCER.- Publicar en el Perfil del contractant aquesta resolució. ”
Que el resultat de la votació va ser el següent: 4 vots a favor de l’Il·lma. Sra. Maite Viñals
Clemente, el regidor Sr. Pere Sáez Mora, el regidor Sr. Jordi Campos Guitart i la regidora Sra.
Mònica Casco Estévez i 1 abstenció de la regidora Sra. Avelina Morales Serra.
I, perquè consti, lliuro el present certificat d’ordre i amb el vistiplau de la Sra. Alcaldessa Presidenta, a reserva del que resulti de l’aprovació de l’acta, d’acord amb el que disposa
l’article 206 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions
locals.
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PRIMER.- Aprovar la decisió de no adjudicar el contracte d’adquisició onerosa d’un bé immoble
local mitjançant contracte de lloguer per destinar-lo a ús de magatzem del museu, pels motius
esgrimits en la Memòria de la Regidoria de cultura, transcrita en la part expositiva de la present
resolució.
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Cabrils, 4 de setembre de 2019
Vist i plau,
L’alcaldessa,
Maite Viñals Clemente

