Marta Portella Nogué, secretària de l’Ajuntament de Tordera,

CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local, en sessió tinguda en data 19 d'abril de 2018, va prendre, entre altres i a
reserva dels termes definitius que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent, el següent acord:

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué

8. (PRP2018/110) - Declaració de licitació pública deserta de l'alienació de 9 places d'aparcament
ubicades al carrer Amadeu Vives, 44-48, de Tordera
Identificació de l’expedient
Títol
Regidoria
Núm. Expedient
Codi Classificació
Assumpte

Alienació mitjançant licitació pública de 9 places d'aparcament ubicades al
carrer Amadeu Vives, 44-48, de Tordera
Règim interior - Contractació
2017 / 4148
2-1-2-5 Alienacions
declaració de licitació pública deserta

Antecedents
1.- El 23 de novembre de 2017, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Tordera en sessió ordinària
va aprovar l’expedient d’alienació mitjançant licitació pública de 9 places d'aparcament ubicades al
carrer Amadeu Vives, 44-48, de Tordera, –comprensiu, entre d’altres, del Plec de Clàusules
Administratives Particulars. Així mateix, en la mateixa sessió es va disposar l’obertura del procediment
de licitació pública.
2.- L’Ajuntament de Tordera va publicar anuncis de l’obertura del procediment de licitació en els mitjans
següents:




BOPB de data 14/12/2017
Perfil del contractant de data 14/12/2017
Taulell d’anuncis de la Corporació de data 14/12/2017

3.- Durant el termini establert de 15 dies naturals, a comptar de la darrera publicació de l’anunci de
l’obertura del procediment de licitació, període comprés entre el 15/12/2017 i el 29/12/2017, han
presentat la proposició i documentació les persones següents:
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Número
ordre
1

Nom licitador
AMLR

Data imposició
Oficina Correus

Data Registre
Entrada

Núm.
Registre
Entrada

--

27/12/2017

2017 / 16167

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué

4.- El 8 de febrer de 2018, la Mesa de Contractació es va constituir en sessió privada per a la qualificació
prèvia de la documentació administrativa continguda al Sobre núm. 1 (Documentació administrativa),
presentada per les persones interessades a participar en la licitació del contracte i un cop verificada pels
membres de la Mesa de Contractació, aquesta, per unanimitat, va acordar:
“Únic.- Determinar la llista d’empreses admeses a la licitació, les rebutjades i les causes de rebuig del
contracte d’alienació mitjançant licitació pública de 9 places d'aparcament ubicades al carrer Amadeu
Vives, 44-48, de Tordera, següent:
Número
ordre
1

Nom del licitador

Admesa / Rebutjada

Motiu

Admesa

---

AMLR

“
5.- El 8 de febrer de 2018, la Mesa de Contractació es va constituir en acte públic per a l’obertura de la
documentació del Sobre núm. 2, que conté els criteris quantificables de forma automàtica, presentada
per les persones interessades a participar en l’alienació mitjançant licitació pública de 9 places
d'aparcament ubicades al carrer Amadeu Vives, 44-48, de Tordera. La Mesa de Contractació, per
unanimitat dels membres presents, va acordar:
“Primer.- Aprovar la llista de la classificació, per ordre decreixent, de les ofertes econòmiques, de
l’expedient d’alienació mitjançant licitació pública de 9 places d'aparcament ubicades al carrer Amadeu
Vives, 44-48, de Tordera, següent:
Núm. Lot
i aparcament
Lot 6
Aparcament 16

Núm. ordre
classificació
1

Nom del licitador
AMLR

Puntuació
(punts)

Import net ofert
(sense impostos)

100

12.051,00 €

Segon.- Adjudicar el lot núm. 6 a favor del senyor AMLR, per un import net de 12.051,00 €, sense
impostos, que correspon amb la finca que té una superfície útil de vint-i-quatre metres i deu decímetres
quadrats. LIMITA: front, amb zona d’accés i maniobra, dreta entrant, amb plaça d’aparcament número
quinze, i esquerra, amb plaça d’aparcament número disset i fons, amb límit de l’edifici.
Núm.
aparcament

Registre

Tom

Llibre

Foli

Finca
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16

Pineda de Mar

1.982

244

31

20.853

Superfície útil
registral

Referència cadastral

Valor

24,10 m2

7064027/DG7176S/0016/JJ

12.013,82 €

Tercer.- Requerir al senyor AMLR per a què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent
a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació a què es refereix la Clàusula 24.2
del PCAP i que es fa esment a continuació:

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué

[...]
Quart.- Advertir al senyor AMLR que en el cas que no atengui adequadament el requeriment de
documentació en el termini assenyalat o bé en el termini per esmenar que doni la Mesa de contractació
o persona en qui delegui, s’entendrà que la persona interessada o l’empresa licitadora ha retirat la seva
oferta i que aquest fet pot comportar la confiscació de la garantia provisional.”
Cinquè.- Declarar deserts els lots 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 i 9 de l’expedient d’alienació mitjançant licitació
pública de 9 places d'aparcament ubicades al carrer Amadeu Vives, 44-48, de Tordera i proposar davant
l’Òrgan de contractació que s’incoï l’expedient d’alienació directa dels béns immobles, si s’escau.
[...]”
6.- El 16 de febrer de 2018, l’Ajuntament de Tordera va enviar l’escrit de requeriment al licitador senyor
AMLR, proposat com a adjudicatari de la plaça d’aparcament corresponent al lot núm. 6, mitjançant la
plataforma de notificacions e-Notum, perquè aportés en el termini màxim de deu (10) dies hàbils, a
comptar a partir del següent a aquell en què rebés el requeriment, la documentació a què es refereix la
Clàusula 24.2 del PCAP, sent el resultat el següent:
Registre sortida i data
2018/1281 – 16/02/2018

Destinatari

Evidències de la Notificació

AMLR

Acceptada el dia 16/02/2018

7- Durant el termini establert, període comprés entre el 16/02/2018 i el 02/03/2018, no consta al
registre d’entrada que l’interessat hagi atès al requeriment, per la qual cosa s’entén que ha retirat
l’oferta sense una causa justificada.
Fonaments de Dret
1.- La legislació aplicable està constituïda, essencialment, per la següent normativa:


Els articles 47.2.m), 79 i 80 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
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En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué



Els articles 76, 79, 80, 85, i la disposició final setena del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local.



Els articles 52.2.p), 53.1.q), 114, 199, 200, 203, 209, 214 i 215 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.



Els articles 1, 2, 8, 40 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals.



Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, i el seu
Reglament de desenvolupament, en allò que tinguin caràcter bàsic.



L’article 4.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic [els principis extrets de la legislació continguda
en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i les seves disposicions de
desplegament, per resoldre els dubtes i llacunes que puguin sorgir].



L’article 14.1, 46.1, 48, 49, 53 i 68.2 del Reial Decret 1373/2009, de 28 d’agost, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei de Patrimoni de les Administracions Públiques.

Supletòriament, tots els aspectes no regulats per la normativa citada anteriorment i per resoldre dubtes
i llacunes que es puguin presentar, s’aplicaran les disposicions següents:


Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques.



Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de contractes
de les administracions públiques.



Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa la LCSP.

Quant als seus efectes, compliment i extinció, el contracte es regeix per les normes de dret civil, en
especial per les disposicions aplicables del dret civil català; els articles 1445 i següents del Codi Civil, que
regulen el contracte de compravenda; i per la legislació hipotecària.
2.- Pel que fa a l’òrgan competent, d’acord amb la Disposició Addicional 2a del RDL 3/2011:


Correspon a l’Alcalde l’alienació del patrimoni quan el seu valor no superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost ni l’import de 3 milions d’euros.



Correspon al Ple l’alienació del patrimoni quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris
del pressupost o l’import de 3 milions d’euros i, en cas que l’import superi el 20% dels recursos
ordinaris del pressupost es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació.

En aquest sentit, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 1623/2016, de data 22 de desembre de 2016,
l’Alcalde delega, entre d’altres, a favor de la Junta de Govern Local, l’alienació del patrimoni que no
superi el percentatge del 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros,
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llevat dels béns declarats de valor històric o artístic, qualsevol que sigui el seu valor. Per tant, en el
present supòsit, la competència és de la Junta de Govern Local.
Per això, la Junta de Govern Local adopta els següents

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué

ACORDS
Primer.- Excloure al licitador senyor AMLR, proposat com a adjudicatari de la plaça d’aparcament
corresponent al lot núm. 6, a continuar en el procediment d’alienació mitjançant licitació pública de 9
places d'aparcament ubicades al carrer Amadeu Vives, 44-48, de Tordera, per incompliment de les
obligacions de l’adjudicatari, atès que no va atendre dins el termini establert el requeriment de
documentació per a la proposta d’adjudicació del lot núm. 6 del contracte, que se li va efectuar
mitjançant escrit de data 16/02/2018 i amb Registre de Sortida núm. 2018/1281.
Segon.- Confiscar la garantia prèvia dipositada pel licitador senyor AMLR en data 27/12/2017, per un
import total de 120,14 euros, per incompliment de les obligacions com a adjudicatari i,
conseqüentment, no s’ha pogut formalitzar l’escriptura, confiscació prevista a la Clàusula 10a del PCAP,
que regula la garantia, on s’estableix que en cas que no es pugui formalitzar l’escriptura per causa
imputable al licitador, es confiscarà aquesta garantia.
Tercer.- Declarar deserts els lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 de l’expedient d’alienació mitjançant licitació
pública de 9 places d'aparcament ubicades al carrer Amadeu Vives, 44-48, de Tordera.
Quart.- Fer constar que, d’acord amb l’article 168.2.b) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, atès que la licitació pública ha resultat fallida per
incompliment de les obligacions dels adjudicataris i ha estat declarada deserta, en el termini d’1 any des
de la licitació, podrà procedir-se a l’alienació onerosa mitjançant adjudicació directa a favor de qualsevol
persona que assumeixi les mateixes obligacions.
Cinquè.- Fer constar que contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, poden interposarse els recursos següents:


Recurs contenciós administratiu davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en el
termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb els articles 8, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.



Alternativament, i de forma potestativa, recurs de reposició, previ al contenciós administratiu,
davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
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públiques, i 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
El recurs de reposició s’entendrà desestimat per silenci si en el transcurs d’un mes a comptar de
l’endemà de la seva presentació no s’ha notificat la seva resolució.


Sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre mitjà d’impugnació que es consideri oportú.

En dono fe, la Secretària, Marta Portella Nogué

Sisè.- Notificar la resolució presa a la persona interessada, en el termini màxim de 10 dies hàbils a
comptar a partir de l’endemà de la seva adopció, als efectes oportuns.

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau del 1r tinent d’alcalde delegat, en virtut del
decret d’Alcaldia núm. 2016/1625, de 22 de desembre de 2016.
Tordera, 20 d'abril de 2018
Vist i plau
El 1r tinent d’alcalde delegat

Marta Portella Nogué

Josep Llorens Muñoz
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