Acord de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de 10 d’agost de 2016
Informe 2/2016, de 10 d’agost. Compliment dels contractes. Interpretació dels
contractes
Antecedents
1. La batlessa de l’Ajuntament de Ciutadella ha formulat la consulta següent a
aquesta Junta Consultiva:
Prèvia la licitació per procediment obert i de tramitació ordinària,
mitjançant la Resolució de la Batlia núm. 120, de 17 d’agost de 2009, es
va adjudicar definitivament el contracte per a la redacció del projecte
d’execució, activitats i instal·lacions d’ampliació, reforma i restauració del
teatre municipal del Born de Ciutadella de Menorca, amb un pressupost
de licitació de 188.000,00 euros (amb l’lVA inclòs), a l’arquitecte J. M. F.
O., per un pressupost total de 156.040,00 euros (amb l’lVA inclòs), i es va
retornar la garantia provisional als licitadors que no havien estat
adjudicataris. El contracte es va formalitzar dia 10 de setembre de 2009.
L’arquitecte F. O. va lliurar a l’Ajuntament el projecte objecte del
contracte, mitjançant un escrit de 15 de desembre de 2009.
D’acord amb el protocol general subscrit dia 6 d’agost de 2010 entre el
Ministeri de l’Habitatge i l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca per a la
rehabilitació del teatre des Born de Ciutadella, el Ministeri de l’Habitatge,
que era l’òrgan de contractació, va contractar les obres amb l’empresa
Constructora San José, SA, per un import total de 3.355.757,77 euros.
El Ministeri va adjudicar la direcció facultativa de les obres al mateix
arquitecte redactor del projecte, el senyor J. M. F. O.
El Ministeri de Foment va aprovar una modificació 01 del projecte,
redactat pel mateix arquitecte del projecte inicial, el senyor J. M. F. O., per
un import de 0 euros de pressupost, mitjançant un acord de 3 de febrer de
2014 de la Direcció General d’Arquitectura, Habitatge i Sòl, signat per la
directora i el subdirector.
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Prèvia memòria descriptiva de l’arquitecte i lliurament de les claus de
l’empresa constructora al Ministeri de Foment, dia 23 de setembre de
2014 el director facultatiu de les obres, l’empresa contractista de les obres
i els representants del Ministeri de Foment signaren l’acta de recepció de
les obres.
En la mateixa data la representant del Ministeri de Foment i la
representant de l’Ajuntament de Ciutadella (la regidora de Cultura, i no el
batle), signaren l’acta de lliurament de les obres del teatre des Born a favor
de l’Ajuntament.
Arran de les múltiples deficiències detectades i, sobretot, de la inviabilitat
de l’execució del projecte d’equipament escènic per mor de la modificació
de les obres, es varen encarregar diferents informes tècnics i un informe
jurídic per determinar les deficiències i les possibles responsabilitats que
s’haguessin produït.
Per comprendre millor la sol·licitud d’informe, que es dirà a continuació, i
per economia processal, ens remetem a la detallada relació d’antecedents
de l’informe jurídic que s’acompanya, de data 14 de desembre de 2015,
sense necessitat de tornar-los transcriure en aquest escrit.
D’acord amb els corresponents informes tècnics i jurídic, dels quals
s’adjunten còpies i que s’indiquen en l’annex, i d’acord amb les clàusules
del contracte signat amb l’arquitecte F. O., la clàusula 13 del plec de
prescripcions tècniques particulars i les clàusules 24, 27 i 33 del plec de
clàusules administratives particulars, l’Ajuntament de Ciutadella va emetre
la resolució de Batlia núm. 87/15 de l’àrea socioeducativa i de data 10 de
desembre de 2015, notificada al contractista, per la qual es va acordar:
Primer.- Requerir al contractista, pel termini improrrogable d’un mes, per
què procedeixi a lliurar la documentació que manca per presentar, d’acord
amb l’establert en el plec de prescripcions tècniques del contracte, i
esmenar les deficiències observades en l’informe tècnic adjunt i que figuren
a l’expedient, així com que procedeixi a efectuar les modificacions
necessàries en els diferents projecte presentats i objecte del contracte, per
poder fer viable I’equipament escènic del teatre des Born.
Segon.- Fer l’advertiment al contractista que de no donar compliment a
aquest segon requeriment dins el termini concedit, d’acord estableix la
clàusula 27 del Plec de condicions administratives particulars i l’article 286
de la LCSP, incorrirà en una penalitat equivalent al 10% del preu del
contracte. l, de produir-se un nou incompliment procedirà la resolució del
contracte amb l’obligació per part del contractista d’abonar a
l’Ajuntament una indemnització igual al preu pactat, amb pèrdua de la
garantia, així com la incoació del corresponent procediment per a la
declaració de la prohibició de contractar.
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Tercer.- En cas d’incompliment, l’Ajuntament, subsidiàriament,
encarregarà un nou projecte a càrrec del contractista. La garantia
definitiva dipositada respondrà especialment de la correcta execució de les
prestacions contemplades en el contracte, de les despeses originades a
l’Administració per la demora del contractista en el compliment de les
seves obligacions, i dels danys i perjudicis ocasionats a la mateixa amb
motiu de la deficient execució del contracte o pel seu incompliment.
Quart.- Comunicar que el contracte no serà liquidat i la garantia definitiva
cancel·lada fins que l’informe del responsable del contracte no sigui
favorable.
Cinquè.- Notificar l’acord a l’arquitecte contractista i demés interessats.
En resposta a aquesta resolució, l’arquitecte F. O. va trametre per burofax
de 29 de gener de 2016, amb registre d’entrada de l’Ajuntament núm.
1790, de 4 de febrer de 2016, un escrit en el qual rebat el requeriment
municipal i manifesta haver presentat tota la documentació exigida en el
contracte i haver-ne complert correctament l’execució.
En les converses mantingudes amb l’arquitecte, i atès que considera que
ha complert correctament l’execució del contracte, es planteja la
possibilitat que la clàusula 13 del plec de prescripcions tècniques
particulars sigui abusiva i, en conseqüència, no exigible al contractista.
En l’informe jurídic adjunt es motiva per què es considera encara aplicable
la clàusula esmentada.
Però atesa la resolució municipal indicada, que preveu possibles penalitats
i requereix a l’arquitecte les oportunes modificacions en el projecte
presentat, per tal de fer possible l’execució de l’equipament escènic;
Ateses la intenció d’una possible solució amistosa i la cancel·lació del
contracte;
Vist l’article 12.2 del Decret 3/2016, de 29 de gener, pel qual s’aprova el
text consolidat del Decret pel qual es creen la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, el Registre de contractes i el Registre de contractistes, el qual
disposa que també poden sol·licitar informes a la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa els presidents dels consells insulars, els batles
o presidents dels ajuntaments de l’àmbit territorial de les Illes Balears;
Atès l’article 16 de l’Acord de 10 d’octubre de 1997 del Consell de Govern,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de
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les Illes Balears, sobre els requisits de la sol·licitud d'informe, no derogat
expressament pel Decret 3/2016.
D’acord amb els fets descrits i documents adjunts,
SOL·LICIT
Que la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears emeti un informe sobre el contracte per a la
redacció del projecte d’execució, activitats i instal·lacions d’ampliació,
reforma i restauració del teatre municipal des Born de Ciutadella de
Menorca, indicat en el primer paràgraf d’aquest escrit i, més
concretament, sobre la possibilitat d’exigir-ne el compliment de la manera
que ho ha fet l’Ajuntament de Ciutadella, mitjançant la resolució de Batlia
núm. 87/15 de l’àrea socioeducativa, de 10 de desembre de 2015, atès
que es considera que no ha presentat tota la documentació preceptiva per
complir el contracte, i, en conseqüència, la continuació de la tramitació, i
també si la clàusula 13 del plec de prescripcions tècniques particulars ha
estat interpretada correctament d’acord amb la resta de clàusules del
contracte, mantenint la possibilitat d’exigir al contractista la redacció de
les oportunes modificacions especificades en els informes tècnics
corresponents que figuren en I’expedient, per tal de fer possible I’execució
del projecte d’equipament escènic, o contràriament s’ha de considerar
plenament i correctament executat el contracte, i s’ha de retornar la fiança
definitiva al contractista.

2. La batlessa de l’Ajuntament de Ciutadella està legitimada per sol·licitar informes
a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, de conformitat amb
l’article 12.2 del text consolidat del Decret pel qual es creen la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el
Registre de contractes i el Registre de contractistes, aprovat pel Decret 3/2016,
de 29 de gener, i amb l’article 15.1 del seu Reglament d’organització i
funcionament, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 10 d’octubre de
1997. A l’escrit s’adjunta un informe jurídic, d’acord amb l’article 16.3 del
Reglament. Per tant, es compleixen els requisits previs d’admissió per poder
emetre l’informe sol·licitat.
Consideracions jurídiques
1. L’escrit de consulta planteja diverses qüestions relacionades amb l’execució del
contracte per a la redacció del projecte d’execució, activitats i instal·lacions
d’ampliació, reforma i restauració del teatre municipal del Born de Ciutadella de
Menorca.
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En essència, es demana que la Junta Consultiva de Contractació Administrativa
es pronunciï en relació amb l’actuació administrativa per exigir el compliment del
contracte —és a dir, si és correcta o no—, amb la interpretació d’una clàusula del
plec de prescripcions tècniques —és a dir, si s’ha interpretat correctament o no—,
i amb l’execució del contracte —és a dir, si s’ha de considerar executat
correctament o no.
Amb caràcter previ, s’ha d’assenyalar que els informes de la Junta Consultiva no
poden substituir, en cap cas, els informes preceptius dels serveis jurídics
corresponents, ni poden pronunciar-se, amb caràcter general, per resoldre
qüestions concretes d’un expedient, sinó que han d’interpretar la normativa de
contractació pública en els aspectes que presentin algun dubte o alguna
contradicció, i sempre des de la perspectiva que aquestes interpretacions puguin
ser d’interès general.
Per tant, no correspon a la Junta Consultiva emetre cap judici de valor sobre si
s’ha de considerar que el contractista ha executat correctament el contracte o no
ho ha fet, o sobre l’actuació administrativa en el marc del contracte, motiu pel
qual no se’n farà cap pronunciament, ni tampoc li correspon interpretar els plecs
de clàusules administratives particulars o de prescripcions tècniques que regeixen
procediments de contractació concrets, sinó que això correspon a l’òrgan de
contractació, atès que és una de les seves prerrogatives.
En conseqüència, les consideracions que es fan en aquest Informe són de
caràcter general, sense entrar a analitzar la clàusula concreta dels plecs de
prescripcions tècniques a què es refereix la consulta, tot i que poden servir per
resoldre els dubtes que es plantegen.
2. L’article 209 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant, TRLCSP),
disposa que els contractes s’han de complir d’acord amb les seves clàusules, sens
perjudici de les prerrogatives establertes per la legislació a favor de les
administracions públiques, i l’article 221 disposa que els contractes s’extingeixen
per compliment o per resolució.
L’article 222, sota l’epígraf “Compliment del contracte i recepció de la
prestació”, disposa que el contracte s’entén complert pel contractista quan
aquest mateix ha executat, d’acord amb els termes del mateix contracte i a
satisfacció de l’Administració, la totalitat de la prestació, i que en tot cas, la seva
constatació exigeix per part de l’Administració un acte formal i positiu de
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recepció o conformitat dins el mes següent al lliurament o l’execució de l’objecte
del contracte, o en el termini que es determini en el plec de clàusules
administratives particulars per raó de les seves característiques.
L’article 212 regula l’execució defectuosa del contracte i la demora, i l’article 213
la resolució per demora dels contractes. Aquests preceptes preveuen la
possibilitat d’imposar penalitats al contractista o de resoldre els contractes en
determinats casos.
Per tant, si l’òrgan de contractació considera que s’ha incomplert un contracte i
que, per tant, no el pot rebre de conformitat, ha d’adreçar-se al contractista a fi
que el compleixi adequadament i, cas que no ho faci, ha d’iniciar el procediment
que correspongui.
3. Pel que fa a la interpretació d’una clàusula del plec de prescripcions tècniques
del contracte objecte de consulta, cal recordar, com ja hem dit abans, que
correspon a l’òrgan de contractació i no a la Junta Consultiva interpretar els
contractes. Així, l’article 210 del TRLCSP estableix que l’òrgan de contractació té
la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius.
Aquesta previsió legal s’ha incorporat en el plec de clàusules administratives
particulars del contracte objecte de consulta, que preveu que correspon a l’òrgan
de contractació interpretar i resoldre els dubtes que ofereixi el compliment del
contracte.
Quant al contingut i l’abast de la prerrogativa d’interpretació dels contractes, el
Tribunal Suprem, en la Sentència de 10 de febrer de 1999, va manifestar que
l’abast de la facultat interpretativa no és altre que trobar el sentit i el contingut
vertaders a les clàusules a què se sotmeten les parts, sens perjudici de l’aplicació
supletòria de les regles que estableixen amb caràcter general l’article 1281 i els
següents del Codi civil.
El fonament d’aquesta potestat és evitar que les possibles discrepàncies entre
l’Administració contractant i l’empresari esdevenguin un perjudici per a l’interès
públic. Aquest perjudici es podria produir si, una vegada que s’haguessin advertit
les discrepàncies, s’hagués de suspendre l’execució d’una obra o la prestació
d’un servei fins que el jutge competent dirimís la controvèrsia.
Cal recordar que per interpretar les clàusules dels contractes, i també les dels
plecs —que en formen part—, s’han de tenir en compte, a més de les previsions
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del TRLCSP, els criteris interpretatius de les clàusules dels contractes que
s’estableixen en l’article 1281 i els següents del Codi civil.
D’acord amb aquests articles, preval la interpretació literal i, per tant, si els
termes estan clars i no hi ha dubte sobre la intenció de les parts, cal atenir-se a la
literalitat de la clàusula.
Quant a les clàusules obscures o ambigües, l’article 1288 disposa que la seva
interpretació no pot afavorir la part que hagi ocasionat l’obscuritat. Aquesta
Junta Consultiva es va pronunciar sobre la interpretació d’aquest tipus de
clàusules en l’Informe 1/2014, de 28 de febrer, concretament en la consideració
jurídica quarta, al qual ens remetem.
En definitiva, correspon a l’òrgan de contractació —i no a la Junta Consultiva—
fer la reflexió oportuna sobre allò que va establir en els plecs, atès que l’òrgan de
contractació és qui té la prerrogativa d’interpretar els contractes i qui coneix el
contingut del negoci jurídic concret i la finalitat de les clàusules dels plecs.
En tot cas, s’ha de dir que l’article 211 del TRLCSP regula el procediment per
exercir aquesta prerrogativa i disposa que els acords que adopti l’òrgan de
contractació exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. En
concret, d’acord amb aquest article, s’ha d’instruir un procediment amb
audiència al contractista i, en cas que hi formuli oposició, és preceptiu l’informe
del Consell d’Estat o l’òrgan consultiu equivalent de les comunitats autònomes.
Per tant, l’exercici de la prerrogativa d’interpretació del contracte requereix la
tramitació prèvia d’un procediment contradictori, amb audiència al contractista
i amb l’informe del Consell Consultiu si el contractista hi formula oposició.
L’article 97 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, sota l’epígraf
“Resolució d’incidències sorgides en l’execució dels contractes”, regula un
procediment general que s’ha de tramitar per resoldre les incidències que
sorgeixin entre l’Administració i el contractista en l’execució del contracte. Es
tracta d’un procediment contradictori que conté unes actuacions que s’han de
seguir necessàriament, entre les quals destaca l’audiència al contractista, i que
s’hauria d’aplicar en els casos en què s’interpreta un contracte.
Així doncs, si l’òrgan de contractació considera, durant l’execució, que hi ha una
discrepància sobre la interpretació d’un contracte pot iniciar el procediment per
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interpretar-lo d’acord amb la normativa aplicable. En canvi, si considera que no
hi ha cap dubte interpretatiu, ha d’exigir el compliment del contracte en els seus
termes exactes.
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