Instrucció de 30 de novembre de 2012 del conseller d’Administracions Públiques
sobre les pautes que s’han de seguir en els procediments de contractació inclosos en
l’àmbit d’aplicació del Conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques i l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears sobre l’atribució de competència en matèria de recursos contractuals
1. L’article 40 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), regula el
recurs especial en matèria de contractació, que es pot interposar en els
procediments i contra els actes que s’indiquen en els apartats 1 i 2 de l’article 40.
La competència per resoldre el recurs especial en matèria de contractació correspon
a un òrgan especialitzat que ha d’actuar amb independència funcional en l’exercici
de les seves funcions i que s’ha de crear de conformitat amb el procediment i els
requisits que estableix l’article 41.
En l’àmbit de l’Administració General de l’Estat, aquest òrgan especialitzat, de nova
creació, és el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, adscrit al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
L’apartat 3 de l’article 41 disposa que les comunitats autònomes han de crear
també un òrgan independent, sens perjudici que puguin, així mateix, atribuir la
competència per resoldre els recursos al tribunal especial competent per resoldre els
recursos de l’Administració General de l’Estat, amb la subscripció prèvia del conveni
corresponent.
Pel que fa a les corporacions locals, l’apartat 4 de l’article 41 disposa que la
competència per resoldre els recursos és la que estableixen les normes de les
comunitats autònomes quan tinguin atribuïda la competència normativa i
d’execució en matèria de règim local i de contractació, però que, en el supòsit que
no hi hagi una previsió expressa en la legislació autonòmica, correspon al mateix
òrgan al qual les comunitats autònomes en el territori de les quals s’integren les
corporacions locals hagin atribuït la competència per resoldre els recursos del seu
àmbit.
2. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha signat un
conveni de col·laboració amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
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mitjançant el qual s’atribueix al Tribunal Administratiu Central de Recursos
Contractuals la competència per tramitar i resoldre els recursos especials en matèria
de contractació que s’interposin contra els actes i els contractes que s’especifiquen
en els articles 40 del TRLCSP i 101 de la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre
procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els
serveis postals, com també les sol·licituds d’adopció de mesures cautelars que se
sol·licitin d’acord amb el que disposen els articles 43 del TRLCSP i 103 de la Llei
31/2007 i les qüestions de nul·litat a què fan referència els articles 37 del TRLCSP i
109 de la Llei 31/2007.
Per tot això, d’acord amb l’apartat 2 de l’article 21 de la Llei 3/2003, de 26 de març,
de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
relació amb l’apartat 7 c de l’article 2 del Decret 12/2011, de 18 de juny, del
president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura
orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, dict la següent
Instrucció
1. Objecte
Aquesta Instrucció té per objecte establir les pautes que s’han de seguir en els
procediments de contractació inclosos en l’àmbit d’aplicació del Conveni de
col·laboració entre el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre l’atribució de
competència en matèria de recursos contractuals.
2. Àmbit subjectiu d’aplicació
Aquesta Instrucció és aplicable a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, a les corporacions locals del seu àmbit territorial i als ens, organismes i
entitats que integren el sector públic instrumental, tant l’autonòmic com el local,
que tenen la consideració de poder adjudicador, ja estiguin sotmesos al TRLCSP o a
la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors
de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals.
3. Pautes
a) Instruccions del Tribunal
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Pel que fa a la informació que s’ha d’incloure en els plecs i en les notificacions, al
procediment de tramesa de la documentació al Tribunal Administratiu Central de
Recursos Contractuals i a les comunicacions amb aquest, s’han de seguir els criteris
d’actuació que aquest òrgan ha establert en relació amb la tramitació dels recursos
especials en matèria de contractació que deriven dels convenis subscrits amb les
comunitats autònomes sobre l’atribució de competències al Tribunal Administratiu
Central de Recursos Contractuals en aquesta matèria.
En concret, quant al contingut de la clàusula que s’ha d’incorporar als plecs, una
possible redacció podria ser la següent:
En llengua catalana:
Aquest contracte està inclòs en l’àmbit d’aplicació de l’article 40 del Text
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i, per tant, contra els actes que
s’especifiquen en aquest article es pot interposar el recurs especial en
matèria de contractació davant el Tribunal Administratiu Central de
Recursos Contractuals en el termini de quinze dies hàbils comptats
d’acord amb el que estableix l’apartat 2 de l’article 44 d’aquesta norma i
d’acord amb el procediment que s’hi estableix.
El recurs, la interposició del qual s’ha d’anunciar prèviament a l’òrgan de
contractació, s’ha de presentar en el registre de l’òrgan de contractació o
en el registre del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals
(Avenida
General
Perón,
nº
38,
28020
–
Madrid;
http://tribunalcontratos.gob.es).

En llengua castellana:
Este contrato está incluido en el ámbito de aplicación del artículo 40 del
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y, por tanto,
contra los actos que se especifican en este artículo cabe interponer el
recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales en el plazo de quince
días hábiles a contar conforme a lo establecido en el apartado 2 del
artículo 44 de esta norma y de acuerdo con el procedimiento establecido
en el mismo.
El recurso, cuya interposición deberá anunciarse previamente al órgano de
contratación, deberá presentarse en el registro del órgano de contratación
o en el registro del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales (Avenida General Perón, nº 38, 28020 – Madrid;
http://tribunalcontratos.gob.es).
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b) Traducció
Tots els documents que siguin essencials per resoldre el procediment s’han d’enviar
al Tribunal en llengua castellana.
En el cas que els documents originals estiguin redactats en llengua catalana, se n’ha
d’acompanyar la traducció a la llengua castellana. No és necessari que aquesta
traducció sigui oficial.
La traducció s’ha de fer respectant el format del document original, de manera que
es puguin identificar amb facilitat el document original i la seva traducció, i sense
incorporar les signatures, que només han d’aparèixer en el document original.
Qualsevol cost de traducció que es pugui generar serà assumit per l’entitat
contractant.
c) Informació que s’ha de trametre a la Secretaria de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa
Amb la finalitat que la Secretaria de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa pugui dur a terme les tasques de seguiment i de control que li
atribueix el conveni, els òrgans de contractació davant els quals s’interposi un recurs
o una qüestió de nul·litat o que tenguin coneixement de la sol·licitud de mesures
provisionals, han de trametre a la Junta Consultiva, immediatament després d’enviar
l’expedient al Tribunal, la fitxa que s’adjunta a aquesta instrucció com a annex 1.
Marratxí, 30 de novembre de 2012
El conseller d’Administracions Públiques

José Simón Gornés Hachero
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ANNEX 1
PROCEDIMENT DAVANT EL TRIBUNAL ADMINISTRATIU CENTRAL DE RECURSOS
CONTRACTUALS
FITXA RESUM
Emplenau la fitxa amb l’ordinador
Dades identificatives:
Entitat contractant:
Òrgan de contractació:
Quan escaigui:
− Aquesta entitat forma part del sector públic instrumental de:
− Referència de l’instrument de creació de l’entitat i dels estatuts1:
Caràcter de l’entitat a l’efecte del TRLCSP2:
 Administració pública
 Poder adjudicador no administració pública
Dades de la persona responsable de la tramesa3:
Nom:
Càrrec:
Telèfon:
Correu electrònic:
Persona de contacte (en els casos en què sigui diferent de la persona que fa la tramesa):
Nom:
Càrrec:
Telèfon:
Correu electrònic:
Dades de l’expedient:
Títol:
Número:
Tipus de contracte:
Valor estimat del contracte:
Confirmau que heu enviat l’expedient en castellà:

 Sí

 No

Procediment:
 Recurs especial en matèria de contractació
 Qüestió de nul·litat
 Sol·licitud de mesures provisionals

Llei, acord de l’òrgan competent o l’instrument que correspongui d’acord amb el que preveuen, en l’àmbit autonòmic, la
Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears i, en l’àmbit
local, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears.
2 Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
3 La tramesa l’ha de fer el titular de l’òrgan de contractació, la seva secretaria o la unitat de contractació.
1
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Emplenau, a continuació, les dades que corresponguin segons el tipus de procediment de
què es tracti:
Dades del recurs especial:
Acte impugnat:
Recurrent:
Data de l’anunci d’interposició del recurs:
Registre en què s’ha presentat:
Data d’interposició del recurs:
Registre en què s’ha presentat:
Data de l’informe jurídic:
Data de l’enviament de l’expedient al Tribunal:
El recurs inclou la sol·licitud de mesures provisionals:
S’havia sol·licitat prèviament l’adopció de mesures provisionals:

 Sí
 Sí

 No
 No

Dades de la qüestió de nul·litat:
Motiu en què es fonamenta la nul·litat4:
Recurrent:
Data d’interposició:
Registre en què s’ha presentat:
Data de l’informe jurídic:
Data de l’enviament de l’expedient al Tribunal:
Dades de la sol·licitud de mesures provisionals:
Mesura provisional sol·licitada:
Sol·licitant:
Data de la sol·licitud:
Registre en què s’ha presentat:
S’han presentat al·legacions:
 Sí
 No
Data de les al·legacions:
.............................…………………...……., ..... d.............…...…......… de .........
[rúbrica]

[segell de l’entitat]

Nom i llinatges
m
Enviau aquesta fitxa, signada i escanejada, per correu electrònic a l’adreça juntaconsultiva@caib.es
especificant a l’assumpte “Fitxa Tribunal” o per fax al núm. 971 78 41 34 (o ext. 84134).

4

Indicau a quina lletra de l’article 37 del TRLCSP es refereix la sol·licitud.
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