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 EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Decret de l’Alcaldia núm. 655, de data 2 d’agost de 2010  
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 3 de juny de 2010 va acordar 
declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte mixt de 
museïtzació de la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner i Masia Rocosa de Canet 
de Mar, a l’empresa SONO Tecnologia audiovisual, SL, pel preu cert i global de 
314.000,00 euros i 50.240,00 euros corresponents a l’impost de valor afegit. 
 
Atès que en data 6 de juliol de 2010, l’empresa DVA Associats, SL, ha interposat un 
recurs especial en matèria de contractació contra l’anterior acte. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretària accidental, en data 2 d’agost de 2010, el 
contingut literal del qual és el següent: 
 

“Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació 
al recurs especial en matèria de contractació interposat per l’empresa DVA Associats, SL, 
contra l’acord d’adjudicació provisional del contracte mixt de museïtzació de la Casa Museu 
Lluís Domènech i Montaner i Masia Rocosa de Canet de Mar, emeto el següent: 
 
INFORME 
 
Primer.- L’article 37 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (en 
endavant LCSP) regula el recurs especial en matèria de contractació com a mitjà per a 
recórrer algunes decisions dels òrgans de contractació, entre elles l’adjudicació provisional 
del contracte.  
 
Segon.- En la notificació de l’adjudicació provisional del contracte mixt de museïtzació de la 
Casa Museu Lluís Domènech i Montaner i Masia Rocosa de Canet de Mar, hi ha un defecte 
de forma, ja que s’ofereix la interposició d’un recurs potestatiu de reposició quan l’article 
37.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, disposa de forma 
clara que l’acord d’adjudicació provisional en els contractes subjectes a regulació 
harmonitzada, haurà de ser objecte del recurs especial en matèria de contractació amb 
anterioritat a la interposició del recurs contenciós administratiu, sense que procedeixi la 
interposició de recursos administratius ordinaris contra aquest. 
 
Donada aquesta circumstància i, tot i que el recurs s’ha interposat fora de termini, cal 
admetre’l a tràmit i resoldre’l de conformitat amb el que disposa l’esmentat art. 37 LCSP. 
 
Tercer.- En l’esmentat recurs es posen de relleu alguns defectes formals produïts durant el 
procediment, com és l’esmentat anteriorment o la discrepància en l’últim dia per presentar 
proposicions entre el que es va publicar al DOUE i a la resta de butlletins.  
 
No obstant, deixant de banda els defectes formals, també es posa de relleu una irregularitat 
la qual vicia de nul·litat tot el procediment com és el fet que s’obrissin en unitat d’acte els 
sobres que contenien la documentació que havia de ser objecte d’un judici de valor (sobre 
B) i el que contenia els criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules 
(sobre C). I no només això, sinó que a més a més, es va realitzar la valoració de l’oferta 
econòmica abans que el comitè d’experts realitzés la valoració del sobre B. 
 
En efecte, l’article 134.2 in fine, diu de forma clara que “l’avaluació de les ofertes conforme 
als criteris qauntificables mitjançant la mera aplicació de fórmules es realitzarà després 
d’efectuar prèviament la d’aquells altres criteris en els que no concorri aquesta 
circumstància, deixant-se constància documental d’això”. Per altra banda, l’article 27 del 
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (en endavant RPLCSP), quan parla de 
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l’obertura dels sobres en els que es conté la documentació la valoració de la qual depèn 
d’un judici de valor, diu que es durà a terme en un acte públic en el que “només s’obrirà el 
sobre corresponent als criteris no quantificables automàticament”. Així mateix, l’article 30.2 
RPLCSP disposa que “en tot cas, la valoració dels criteris quantificables de forma 
automàtica s’efectuarà sempre amb posterioritat a la d’aquells la quantificació dels quals 
depèn d’un judici de valor”. 
 
Atès que aquest fet, tot i que va ser conseqüència d’una errada involuntària a l’hora de 
redactar el plec de clàusules administratives particulars, conculca, a més dels esmentats 
articles 134 LCSP i 27 i 28.2 RLCSP, els principis d’igualtat i transparència consagrats a 
l’article 123 de la LCSP, ha viciat de nul·litat el procediment de contractació, essent 
necessari procedir a l’oportuna declaració.”  
 

Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, pel present 
 
RESOLC 
 
PRIMER.- Estimar el recurs especial en matèria de contractació interposat per 
l’empresa DVA Associats, SL, en el sentit de declarar la nul·litat de tot el 
procediment de contractació instruït per a l’adjudicació del contracte mixt de 
museïtzació de la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner i Masia Rocosa de Canet 
de Mar, per haver-se prescindit total i absolutament del procediment legalment 
establert al haver-se vulnerat allò que disposen els articles 134 LCSP i 27 RCSP. 
 
SEGON.- Disposar el retorn a tots els licitadors de la garantia provisional de 9.424 €, 
equivalent al 3% del pressupost establert com a base de licitació, exclòs l'impost 
sobre el valor afegit (IVA ) dipositada a la Caixa de la Corporació. Així mateix, i pel 
que fa a la documentació que acompanya a les proposicions, serà retornada una 
vegada hagin transcorregut els terminis per a la interposició de recursos. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a tots els interessats així com a la Unió 
Europea, per tal que en tingui coneixement. 
 
Ho mana i signa el Sr. Alcalde, a la vila de Canet de Mar, a 2 d’agost de 2010. 
 
L'Alcalde      Davant meu 
       La Secretària Acctal. 
 
 
 
Joaquim Mas Rius     Cristina Cabruja i Sagré 
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