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Presentació
Un any més, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa edita la
seva Memòria anual, que dóna a conèixer les actuacions dels òrgans de
la Junta i el resum de l’activitat contractual del Govern de les Illes Balears
duta a terme l’any 2008.
La Memòria posa de manifest la importància de la funció de la Junta
Consultiva en l’assessorament als òrgans de contractació de les diferents
administracions públiques de les Illes Balears, materialitzada en l’emissió
d’informes, i de consultes verbals, tot això amb la finalitat d’establir
una línia homogènia de contractació pública que garanteixi l’aplicació
adequada de la normativa reguladora vigent.
Les resolucions adoptades per la Junta Consultiva durant l’any
unifiquen els criteris d’actuació dels diversos òrgans de contractació de
la Comunitat Autònoma. Això beneficia, sens dubte, els administrats i
la mateixa Administració, perquè es reforça la seguretat jurídica en els
procediments contractuals.
La Junta Consultiva ofereix als empresaris el servei de classificació
empresarial i el registre de contractistes.
D’una banda, el servei de classificació empresarial és l’instrument
posat a l’abast dels nostres empresaris amb la finalitat de facilitar-los
la tramitació de la seva classificació, sense necessitat de recórrer a la
Junta Consultiva estatal. Els representants de les empreses reben una
atenció personalitzada per part dels treballadors de la Junta, que no
sols resolen, sinó que també assessoren les empreses en l’elaboració de
tota l’extensa i la complexa documentació que conforma l’expedient.
Aquest servei ha augmentat l’activitat de manera significativa, atès que
l’any 2007 es varen classificar 57 empreses, mentre que l’any 2008 s’han
classificat 97 empreses.
D’altra banda, el registre de contractistes aconsegueix simplificar als
empresaris la presentació de la documentació en els expedients de
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contractació, cosa que en definitiva redunda en benefici del mateix
empresari, de l’administració contractant i del procediment en si, que
esdevé més eficaç.
Finalment, la Memòria conté el resum de les dades inscrites en el registre
de contractes, que gestiona la Junta Consultiva, el qual ens informa de
tota l’activitat contractual del Govern de les Illes Balears.
A més de l’activitat ordinària de la Junta, cal recordar que l’any 2008
van entrar en vigor la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, i 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. Això va suposar un repte important i noves oportunitats
per a totes les persones vinculades a l’àmbit de la contractació pública.
Pel que fa a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, la nova
regulació s’ha traduït en un augment del nombre d’informes emesos i de
consultes resoltes respecte d’anys anteriors.
En conseqüència, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, en
l’exercici de la seva funció d’impuls i de promoció de l’homogeneïtzació
de la documentació administrativa en matèria de contractació, i amb la
finalitat de donar suport als òrgans de contractació de l’Administració
de la Comunitat Autònoma, s’ha encarregat d’elaborar i de facilitar
l’aprovació dels models de plecs de clàusules administratives particulars
adaptats a la nova normativa.
Una nova competència que ha assumit la Junta Consultiva, per tal de
donar suport als òrgans de contractació, ha estat la creació, la gestió
i el manteniment de la Plataforma de contractació i dels Perfils de
contractant, dos llocs web que permeten a tots els òrgans de contractació
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears complir
l’obligació que preveu la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, de donar difusió a la seva activitat contractual.
Al final de l’any 2008 es presentà l’Informe de la Ponència Tècnica per a
l’estudi de l’àmbit d’aplicació subjectiva de la Llei 30/2007, de contractes
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del sector públic, el qual es reprodueix en aquesta Memòria. Aquest
document ha permès als òrgans de contractació de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears completar el marc jurídic
aplicable a la contractació de cada òrgan, ens o organisme del sector
públic.
Any rere any la Junta Consultiva es consolida com un instrument de
suport, no tan sols per als òrgans de contractació de l’Administració
autonòmica, sinó també per a la resta d’administracions de les Illes
Balears, gràcies a la dedicació i l’interès de les persones que integren
la Junta Consultiva. Per aquest motiu, us vull reconèixer i agrair aquest
esforç i la bona feina, que fan possible l’obtenció d’uns resultats molt
satisfactoris.
Hble. Sr. Carles Manera Erbina
Conseller d’Economia i Hisenda
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RELACIÓ
DELS
ÒRGANS COL·LEGIATS
DE LA
JUNTA CONSULTIVA
DE
CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

Ple de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears
President
Hble. Sr. Carles Manera Erbina
Vicepresidenta primera
Sra. Maria Costa Genovard
Vicepresident segon
Sr. Fernando Luís Toll-Messía Gil
Vocals
Secretària general de la Conselleria de Presidència:
Sra. Lourdes Aguiló Bennàssar
Secretari general de la Conselleria de Treball i Formació:
Sr. Fermín Domínguez Roldán
Secretària general de la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques:
Sra. Teresa Martínez-Hueso Ferrer
Secretària general de la Conselleria de Turisme:
Sra. Magdalena Vives Fernández
Secretari general de la Conselleria d’Educació i Cultura:
Sr. Francisco Javier Nieto Revueltas
Secretària general de la Conselleria de Salut i Consum:
Sra. Maria Guadalupe Pulido Román
Secretària general de la Conselleria de Medi Ambient:
Sra. Mercedes López Isern
Secretari general de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia:
Sr. Sebastià Reixac Genovard
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Secretària general de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració:
Sra. Isabel Eugènia Nora del Castillo
Secretària general de la Conselleria d’Interior:
Sra. Núria Collado Edo
Secretari general de la Conselleria d’Agricultura i Pesca:
Sr. Fernando Pozuelo Mayordomo
Secretària general de la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del
Territori:
Sra. Joana Campomar Orell
Secretària general de la Conselleria d’Esports i Joventut:
Sra. Apol·lònia Serra Barceló
Vocal de la Intervenció General:
Sr. Cristòfol Milán Mateu
Suplents:
Sr. Josep Amengual Antich
Sra. Apol·lònia Andreu Mestre
Sr. Bartomeu Matas Martorell
Vocal de la Direcció de l’Advocacia:
Sr. Pere A. Aguiló Monjo
Suplent: Sr. José Ramón Ahicart Sanjosé
Vocals de les organitzacions empresarials:
Sr. Mariano Sanz Loriente
Sra. Francisca Comas Busquets
Sra. Magdalena Alorda Siquier
Secretària
Sra. Flor Espinar Maat
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Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Presidenta
Sra. Maria Costa Genovard
Vicepresident
Sr. Fernando Luis Toll-Messía Gil
Vocals
Secretària general de la Conselleria de Salut i Consum:
Sra. Maria Guadalupe Pulido Román
Suplent: Sra. Margalida Vallespir Rotger
Secretària general de la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques:
Sra. Teresa Martínez-Hueso Ferrer
Suplent: Sr. Raúl Sánchez Albaladejo
Secretari general de la Conselleria d’Educació i Cultura:
Sr. Francisco Javier Nieto Revueltas
Suplent: Sra. Mª Matilde Martínez Montero
Intervenció General:
Sr. Cristòfol Milán Mateu
Suplents:
Sr. Josep Amengual Antich
Sra. Apol·lònia Andreu Mestre
Sr. Bartomeu Matas Martorell
Direcció de l’Advocacia:
Sr. José Ramón Ahicart Sanjosé
Suplent: Sr. José Fernández-Ventura Álvarez
Representant de les organitzacions empresarials:
Sr. Mariano Sanz Loriente
Secretària
Sra. Flor Espinar Maat
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Comissió Classificadora de Contractistes d’Obres
Presidenta
Sra. Maria Costa Genovard
Vocals
Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques:
Sr. Aleix Reynés Corbella
Suplent: Sr. Casimir Gòdia Casablancas
Conselleria de Medi Ambient:
Sr. José María González Ortea
Suplent: Sr. Juan Carlos Plaza Plaza
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia:
Sr. Gabriel Siquier Sampol
Suplent: Sr. Antoni Simarro Bernat
Conselleria d’Agricultura i Pesca:
Sr. Andrés de la O Ballesteros
Suplent: Sr. Joan Gomila Salas
Representant de la Intervenció General:
Sra. Teresa Moreo Marroig
Suplent: Sr. Juan José Manila Pou
Representant de la Direcció de l’Advocacia:
Sr. José Fernández-Ventura Álvarez
Suplent: Sr. José Ramón Ahicart Sanjosé
Representants de les organitzacions empresarials:
Sra. Francisca Comas Busquets (CAEB)
Sr. Francesc Simó Lladó (CAEB)
Suplents: Sr. Felipe de Luis Oliver (CAEB)
Sr. José Mallol Vicens (CAEB)
Secretària
Sra. Flor Espinar Maat
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Comissió Classificadora d’Empreses de Serveis
Presidenta
Sra. Maria Costa Genovard
Vocals
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració:
Sra. Assumpta Iturbide Bernaus
Suplent: Sra. Maria Isabel Fuster Ferrer
Conselleria de Medi Ambient:
Sr. Antonio Murillo Ballestero
Suplent: Sra. Magdalena Reynés Torrens
Conselleria de Salut i Consum:
Sr. Manuel Palomino Chacón
Suplent: Sr. Fernando Nadal Roig
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació:
Sra. Francisca Socías Granada
Suplent: Sra. Susana Carbonell Malbertí
Conselleria d’Educació i Cultura:
Sra. Mª. Matilde Martínez Montero
Suplent: Sra. Francisca Martí Ballesteros
Conselleria de Treball i Formació:
Sr. Santiago Lezcano Álvarez
Suplent: Sra. Paloma Salas Garijo
Conselleria d’Interior:
Sr. Bernat Ramis Ripoll
Suplent: Sr. Lluis Grau Montaner
Conselleria de Turisme:
Sr. Gabriel Vidal Sarañana
Suplent: Sr. Bartomeu Alcover Bisbal
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Representant de la Intervenció General:
Sra. Maria Jesús Useleti Garau
Suplent: Sra. Catalina Payeras Pol
Representant de la Direcció de l’Advocacia:
Sr. José Fernández-Ventura Álvarez
Suplent: Sr. José Ramón Ahicart Sanjosé
Representants de les organitzacions empresarials:
Sr. Felipe de Luis Oliver (CAEB)
Sr. Vicente Tur Tur (CAEB)
Sra. Magdalena Alorda Siquier (PIME)
Suplents: Sr. José Mallol Vicens (CAEB)
Sr. Bernardo Amengual Matas (CAEB)
Sra. María García Melsión (PIME)
Secretària
Sra. Flor Espinar Maat
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Secretària:
Sra. Flor Espinar Maat
Seu de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears
C/ Sant Pere, 7, 3ª planta
07012. Palma
Tel.: 971 784 135
Fax: 971 784 134
web: http://jcca.caib.es
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Informe 1/08, de 4 de març de 2008
Direcció dels contractes. Òrgans legitimats per exercir-la. Qualificació
tècnica del director del contracte. Òrgans legitimats per emetre
informes o memòries acreditatives de la concurrència de determinades
circumstàncies.
Antecedents
1. L’Interventor General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
va formular dia 19 de desembre de 2007 la consulta següent a
aquesta Junta Consultiva:
“L’article 143 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques
(TRLCAP), disposa el següent:
“1.- Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions
contingudes al plec de clàusules administratives particulars i al projecte
que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que en
interpretació tècnica d’aquest doni al contractista el Director facultatiu
de les obres. Quan aquestes instruccions siguin de caràcter verbal hauran
de ser ratificades per escrit en el termini més breu possible, perquè siguin
vinculants per a les parts.”
Així, la Llei, quan regula l’execució del contracte d’obres, crea la figura del
director facultatiu de l’obra. Amb aquesta denominació es refereix al tècnic
responsable de controlar la bona marxa de l’execució del contracte, al qual li
correspon elaborar les propostes de modificació del projecte i de suspensió de
les obres quan existeixi motiu fundat, verificar si hi ha retards en l’execució i si
són imputables al contractista, expedir les certificacions d’acord amb el volum
d’obra executada,...
Per altra part, l’article 67.3.h del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques, estableix que en els contractes d’obres, els plecs de
clàusules administratives particulars contindran les següents dades:
“h) Especificació de la direcció de l’execució del contracte i forma de cursar
les instruccions per al compliment del contracte”.
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Per tant, la legislació de contractes, igualment que les normes tècniques en
matèria de construcció i obres, exigeix que el director d’obres sigui un facultatiu,
és a dir, una persona tècnica que per a ocupar-se de les esmentades funcions
ha de posseir determinada titulació acadèmica.
A pesar de que la figura del director facultatiu del contracte no apareix regulada
en cap altre dels contractes típics del TRLCAP, tots els models tipus de plecs
de clàusules administratives d’aquesta Junta Consultiva de Contractació
Administrativa sí l’inclouen.
Fixada la necessitat de que a tots els contractes administratius consti la figura del
director del contracte, quedarà per determinar qui pot exercir aquestes funcions.
Atès que en l’actualitat, excepte en el contracte de obres, la direcció dels
contractes públics és exercida tant per òrgans directius de l’administració
(secretaris generals, directors generals,...), com per múltiples unitats
administratives, aquesta Intervenció General desitja formular a la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa les següents preguntes:
•

Poden els òrgans directius de l’administració exercir les funcions pròpies
de la direcció dels contractes públics? o atenent a que l’article 7 de la
Llei 2/1989 de funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears estableix que queden reservades a funcionaris de carrera les
funcions de caràcter tècnic i administratiu, han de ser les diferents unitats
administratives competents per raó de la matèria les que exerceixin la
direcció del contracte?

•

En el supòsit que a la pregunta anterior es contesti que els òrgans directius
de l’administració poden exercir les funcions pròpies de la direcció dels
contractes públics, pot l’òrgan de contractació realitzar les esmentades
funcions o ha de ser un de diferent?

•

En els contractes que no siguin d’obres, s’ha d’exigir cap tipus de titulació
o qualificació tècnica al director del contracte d’acord amb la naturalesa
del contracte?

Així mateix, el TRLCAP conté múltiples referències a documentació que, en
forma d’informe o memòria, s’ha d’adjuntar a l’expedient administratiu de
contractació per a justificar la concurrència de determinades circumstàncies, per
28
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Atès que en els expedients tramitats davant aquesta Intervenció General
existeix gran disparitat de criteris, desitjam formular la següent pregunta a la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa:
•

Els informes o memòries acreditatius de la concurrència de determinades
circumstàncies, como els detallats anteriorment: per a l’utilització
del procediment negociat, l’acreditació de noves necessitats o causes
imprevistes per a la modificació del contracte, l’adequació del preu
al mercat,...; que s’exigeixen en un expedient de contractació ¿poden
ser realitzats pel propi òrgan de contractació o per òrgans directius
de la respectiva administració o han de encomanar-se a les unitats
administratives competents por raó de la matèria?

S’acompanya informe dels Serveis Jurídics de la Conselleria d’Economia, Hisenda
i Innovació, d’acord amb l’apartat 3 de l’article 16 del vostre Reglament.”
2. L’Interventor General està legitimat per sol·licitar informes a la
Junta Consultiva de Contractació, de conformitat amb l’article
12.1 del Decret 20/1997, de 7 de febrer, de creació d’aquesta
Junta Consultiva, i l’article 15.1 del seu Reglament d’organització
i funcionament, aprovat per Acord del Consell de Govern, de 10
d’octubre. A l’escrit s’adjunta un informe jurídic emès pels Serveis
Jurídics de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, d’acord
amb l’article 16.3 del Reglament. Per tant, es reuneixen els requisits
previs d’admissió per poder emetre l’informe sol·licitat.
Consideracions jurídiques
1. L’escrit de consulta planteja diverses qüestions heterogènies, unes
relatives a la figura del “director del contracte”, en concret, la
legitimació per exercir les funcions pròpies dels directors del contracte
i l’exigència o no de determinada qualificació per poder exercir-les,
29
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exemple les que permeten la utilització del procediment negociat (article 141
per al contracte d’obres, article 182 per al contracte de subministrament,...),
l’acreditació de noves necessitats o causes imprevistes per a la modificació del
contracte (article 101), informe sobre l’adequació del tipus de licitació als
preus del mercat (article 14.1)...
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i una altra relativa a la legitimació per emetre informes o memòries
acreditatius de la concurrència de determinades circumstàncies.
La resolució dels dubtes plantejats dependrà de la regulació que, en
matèria de contractació, en sigui d’aplicació.
2. La figura del director del contracte no apareix regulada expressament
al Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny (en endavant
LCAP) ni al Reglament general que desenvolupa la Llei, aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre (en endavant RLCAP).
No obstant això, sí es preveu la funció de direcció de l’execució del
contracte.
La Llei atorga una sèrie de prerrogatives a l’Administració amb la
finalitat d’assegurar el compliment, per part del contractista, de les
condicions establertes als plecs que regeixen el contracte així com a la
seva oferta. Les prerrogatives de l’òrgan de contractació s’enuncien
a l’article 59 de la LCAP per a tots els contractes i a l’article 249
del mateix text legal pel contracte de concessió d’obra pública. Es
troben també, de manera dispersa, en la regulació específica dels
diferents tipus de contractes.
Dins la fase d’execució del contracte cal destacar especialment, a
més de les facultats de modificació del contracte, de suspensió de la
seva execució i de pròrroga, la facultat d’interpretació del contracte
i de direcció, supervisió o inspecció de l’execució (articles 143.1, 188
i 211.1 de la LCAP).
La funció de direcció de l’execució del contracte es preveu de forma
expressa a l’article 94 del RLCAP, el qual, sota el títol “Direcció i
inspecció de l’execució”, estableix que:
1. L’execució dels contractes es desenvoluparà, sense perjudici de les
obligacions que corresponguin al contractista, sota la direcció, la inspecció
i el control de l’òrgan de contractació, el qual podrà dictar les instruccions
oportunes per al fidel compliment del que s’ha convingut.
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Així, el Reglament configura la direcció de l’execució del contracte
com una potestat administrativa, atribuïda a l’òrgan de contractació.
Atès que aquesta potestat permet diverses solucions d’exercici,
l’òrgan de contractació disposa de la facultat de nomenar un director
del contracte.
3. Pel que fa a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els models
tipus de plecs de clàusules administratives particulars, elaborats
per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa i aprovats
per Ordre del conseller de Presidència el dia 28 de juny de 2002,
estableixen que la direcció, comprovació i vigilància dels treballs
objecte del contracte seran a càrrec del director designat per l’òrgan
de contractació, el qual podrà ser auxiliat per col·laboradors que
integraran l’equip de direcció.
Els plecs configuren el nomenament del director del contracte
com una facultat de caràcter potestatiu, i estableixen que l’òrgan
de contractació exercirà, mitjançant el director del contracte, les
prerrogatives de direcció i interpretació.
4. Malgrat l’absència de regulació legal de la figura del director
del contracte, la normativa en matèria de contractació sí regula
expressament, en el cas dels contractes d’obres, la figura del director
de l’obra, que ha d’existir en tot cas, i que és diferent del director del
contracte, encara que pot ser la mateixa persona o no.
El director de l’obra apareix mencionat, entre d’altres, als articles
101.3, 143.1, 146 i 147 de la LCAP i als articles 67.3.h, 139, 140,
144 i següents del RLCAP. Es tracta d’un tècnic facultatiu, és a dir,
una persona amb coneixements tècnics específics.
La regulació d’aquesta figura es pot completar, supletòriament, amb
les disposicions contingudes al Plec de clàusules administratives
generals per a la contractació d’obres de l’Estat, aprovat pel Decret
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2. Els plecs de clàusules administratives, generals i particulars, contindran
les declaracions precises sobre la manera d’exercir aquesta potestat
administrativa.
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3854/1970, de 31 de desembre. L’aplicabilitat d’aquest norma
deriva del que s’estableix als articles 48 de la LCAP i 66 del RLCAP,
de la manca d’un plec de clàusules administratives generals per a la
contractació d’obres de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
i de la clàusula primera d’aquest Plec, que disposa que el contracte
d’obres es regirà, entre d’altres disposicions, pel plec de clàusules
generals en tot allò que no resulti vàlidament modificat pels plecs de
clàusules administratives particulars.
La clàusula tercera d’aquest Plec contempla la figura del “facultatiu
director de l’obra”. La clàusula quarta, sota l’epígraf “Direcció de
l’obra”, estableix que:
El “facultatiu de l’Administració director de l’obra” (...) és la persona amb
titulació adequada i suficient, directament responsable de la comprovació i
vigilància de la correcta realització de l’obra contractada.
A més, permet que per dur a terme les seves funcions compti
amb col·laboradors amb títols professionals o amb coneixements
específics, que s’integraran en la “direcció de l’obra”.
Les funcions del director de l’obra, llevat de les previstes expressament
a la normativa, no necessàriament s’han de fer extensives a qualsevol
funció inherent a la direcció del contracte, com per exemple la
vessant més representativa, administrativa o fins i tot de control
quan aquest no implica un coneixement tècnic específic; de tal forma
que es poden dur a terme per una altre persona, com podria ser el
director del contracte.
5. El primer dubte que planteja la consulta de l’Interventor General
és la relativa a si els òrgans directius de l’Administració poden
exercir les funcions pròpies de la direcció dels contractes públics
o si aquestes funcions queden reservades a funcionaris de carrera
atenent al que s’estableix a l’article 14 de la Llei 3/2007, de 27 de
març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, i als articles 24 i següents de la Llei 2/2007, de 16 de març,
de cossos i escales de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.
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Com s’ha dit abans, la direcció de l’execució del contracte és
una potestat administrativa discrecional, atribuïda a l’òrgan de
contractació, que permet diverses solucions d’exercici, ja sigui
directament per l’òrgan de contractació, ja sigui designant un
director del contracte, funcionari o no, o fins i tot, designant una
persona aliena a l’Administració.
En conseqüència, serà l’òrgan de contractació qui designarà,
atenent a les circumstàncies i les particularitats de cada expedient,
amb la finalitat d’assegurar la correcta execució del contracte, la
persona més adient per exercir la funció de direcció de l’execució
del contracte, tot això sense perjudici de les funcions legalment
reservades al director de l’obra en el contracte d’obres.
6. La segona qüestió plantejada fa referència a si, en el cas que els
òrgans directius puguin exercir les funcions pròpies de la direcció
dels contractes, aquestes funcions poden ser exercides per l’òrgan de
contractació o si ha de ser un diferent.
Es tracta d’analitzar si els òrgans directius en sentit ampli, és a dir i
pel que fa a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, els consellers, els secretaris generals i els directors generals,
poden exercir les funcions de direcció dels contractes.
D’acord amb l’article 2.1 del Decret 147/2000, de 10 de novembre,
sobre contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els
consellers són els òrgans de contractació de les distintes conselleries.
En conseqüència, els corresponen totes aquelles funcions reservades
a aquests òrgans, entre les quals es troba la direcció, la inspecció i el
control de l’execució dels contractes.
La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, regula les funcions dels
òrgans directius, i estableix que correspon als consellers subscriure
els contractes en nom de l’Administració autonòmica. Pel que fa a
les funcions dels secretaris generals i dels directors generals, aquesta
Llei no fa cap referència expressa en matèria de contractació.
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No obstant això, d’això no es pot concloure que no puguin exercir
cap funció en aquesta matèria, doncs s’ha de tenir en compte que,
en el cas dels directors generals, són els responsables últims de la
gestió de la direcció general que tenen encomanada.
A més, tal com s’ha indicat a la Consideració Jurídica Cinquena, la
direcció de l’execució del contracte és una potestat administrativa
discrecional, atribuïda a l’òrgan de contractació, el qual pot decidir
lliurement quina és la persona més indicada per assumir les funcions
de direcció del contracte. Per tant, aquestes funcions poden ser
exercides directament per l’òrgan de contractació o també per un
diferent, a criteri del primer.
7. La tercera qüestió que planteja la Intervenció General es refereix a si
en els contractes que no siguin d’obres s’ha d’exigir qualque tipus de
titulació o qualificació tècnica al director del contracte d’acord amb
la naturalesa d’aquest.
Ni la LCAP ni el RLCAP exigeixen cap requisit de titulació concreta o
de qualificació tècnica per exercir les funcions inherents al director del
contracte, tot això amb independència de les exigències de titulació
específica del director de les obres, que, com s’ha argumentat, pot
coincidir o no amb el director del contracte d’obra.
L’article 94.2 del RLCAP remet als plecs de clàusules administratives,
generals i particulars, per a fixar les declaracions precises sobre la
manera d’exercir la direcció, la inspecció i el control de l’execució del
contracte. Per tant, el plec pot establir que el director del contracte
tingui una titulació o qualificació tècnica determinada. En aquest
sentit, es considera convenient l’especificació al plec de la titulació
o qualificació requerida per a determinats tipus de contractes, en
atenció a les característiques de l’objecte contractual.
Serà l’òrgan de contractació qui decidirà, prèvia valoració de l’objecte
del contracte, i atenent a l’especialització i al grau de coneixements
requerits, si és necessari o no exigir una titulació específica o una
qualificació tècnica concreta per dur a terme les funcions pròpies del
director del contracte.
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1. Els òrgans de contractació podran designar un responsable del contracte
al qual correspondrà supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar
les instruccions necessàries amb el fi d’assegurar la correcta realització de
la prestació pactada, dins l’àmbit de facultats que aquells li atribueixin. El
responsable del contracte podrà ser una persona física o jurídica, vinculada
a l’ens, organisme o entitat contractant o aliena a ell.
2. En els contractes d’obra les facultats del responsable del contracte
s’entendran sense perjudici de les que corresponguin al director facultatiu
d’acord amb el que disposa el Capítol V del Títol II del Llibre IV.
Així, la nova Llei estableix una facultat potestativa, atribuïda a l’òrgan
de contractació, de designar un responsable del contracte, que
exercirà les funcions equivalents a les que corresponen actualment al
director del contracte, i al qual no s’exigeix cap requisit professional
o personal específic.
La Llei introdueix la figura del responsable per a tots els tipus de
contractes, inclòs el contracte d’obres, sense perjudici de les facultats
que corresponen al director facultatiu. La remissió que fa l’apartat 2
de l’article 41 al Capítol V s’ha de considerar una errada material i
s’ha d’entendre referida al Capítol I, que és el que realment regula les
normes particulars del contracte d’obres. L’article 213 preveu la possible
coexistència d’aquest director facultatiu amb la figura, opcional, del
responsable del contracte, atribuint a ambdós la funció de controlar la
correcta execució del contracte, en l’àmbit de la seva competència.
9. El darrer dubte que es planteja fa referència a si l’òrgan de contractació
o els òrgans directius poden emetre els informes o les memòries
acreditatives de la concurrència de determinades circumstàncies que
s’exigeixen en els expedients de contractació administrativa, o si els han
d’emetre les unitats administratives competents per raó de la matèria.
La LCAP exigeix determinades justificacions o l’emissió d’informes o
memòries en relació a matèries diverses, com per exemple l’adequació
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8. La nova Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic introdueix la figura del responsable del contracte a l’article
41, amb la següent dicció literal:
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del preu del contracte als preus de mercat (article 14.1), la utilització
del procediment negociat sense publicitat prèvia (articles 141, 182
i 210), o l’acreditació de l’existència de noves necessitats o causes
imprevistes per modificar un contracte (article 101).
En ocasions la LCAP indica expressament quin és l’òrgan competent
per emetre un informe, com per exemple el titular del departament
ministerial, o el conseller, en el cas de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, en els supòsits prevists als articles
141.f, 182.h i 210.g; la Direcció General de Patrimoni en el supòsit
previst a l’article 182.g; i el director facultatiu de l’obra o el servei
encarregat de la direcció i execució de les prestacions, segons si es
tracta, respectivament, d’un contracte d’obra o no, en l’article 101.
En altres ocasions la normativa no ho especifica.
En conseqüència, en els casos en què la normativa atribueixi aquesta
competència a un òrgan específic serà aquest qui subscrigui l’informe
o memòria; però en els casos en què la normativa no es pronunciï
sobre l’autoria de l’acte o l’atribueixi a l’òrgan de contractació, el
legislador deixa la porta oberta perquè aquests actes puguin ser
subscrits per la persona que decideixi l’òrgan de contractació en
l’exercici de les seves facultats discrecionals, i que, per tant, pot ser
ell mateix, un altre òrgan directiu o un funcionari.
Conclusions
1. Els òrgans directius de l’Administració poden exercir les funcions
pròpies de la direcció dels contractes públics, ja que es tracta d’una
potestat atribuïda a l’òrgan de contractació, el qual té la facultat
d’exercir aquestes funcions directament o de designar un director
del contracte, òrgan directiu o no, funcionari o no, tot això sense
perjudici de les funcions legalment reservades al director de l’obra
en el contracte d’obres.
2. En els contractes distints al d’obres la normativa en matèria
de contractació no exigeix que el director del contracte tingui
obligatòriament una titulació o qualificació tècnica específica
d’acord amb la naturalesa del contracte; això no obstant, l’òrgan de
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3. La competència per a l’emissió dels informes i memòries acreditatius
de la concurrència de determinades circumstàncies en els expedients
de contractació administrativa, correspon a l’òrgan o unitat
específic a qui estigui atribuïda legalment, sense perjudici que,
quan la normativa no atribueixi aquesta competència o l’atribueixi
a l’òrgan de contractació, sigui aquest òrgan directiu qui subscrigui
l’acte o n’encomani la realització a l’òrgan directiu o al funcionari
que consideri adient.

37

Informes

contractació, en l’exercici de la seva potestat administrativa i atenent
a l’objecte del contracte, pot establir als plecs que el director del
contracte tingui una titulació específica o una qualificació tècnica
concreta.
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Informe 2/08, de 28 de novembre de 2008
Qualificació d’un contracte per a la gestió d’un teatre municipal.

1. El batle de l’Ajuntament de Lloseta ha formulat la consulta següent
a aquesta Junta Consultiva:
“És voluntat d’aquesta Batlia —seguint el procediment d’adjudicació que
legalment correspongui— contractar la gestió integral de les instal·lacions del
Teatre municipal de Lloseta (bé de domini públic, de servei públic cultural).
Cal assenyalar que la voluntat de l’equip de govern és que un tercer adjudicatari
—explotador del teatre municipal— assumeixi les despeses de personal, neteja,
conservació i manteniment de les instal·lacions, electricitat, aigua, telèfon, etc.;
executi la programació anual establerta en els plecs de condicions: activitats de
representació teatral i concerts musicals.
Actualment, el teatre municipal grosso modo es gestiona així: a) L’Ajuntament
disposa d’un director del teatre que organitza i programa les activitats teatrals;
els preus de les entrades es fixen segons la representació contractada; b) Una
empresa privada gestiona les activitats musicals, organitza (posant personal i
altres mitjans) i programa les activitats musicals; dita empresa fixa un preu de
l’entrada segons el concret espectacle musical ofert, percep el 90% de la taquilla
(el 10% correspon a l’Ajuntament); endemés, aquesta empresa és retribuïda
per l’Ajuntament amb la suma anual de 60.000,00 euros.
Hem analitzat les diferents possibilitats, i sorgeixen dificultats legals per
incardinar dit contracte en aquelles figures típiques de contractació:
1. Contracte de gestió de serveis públics. La dificultat d’aplicació d’aquesta figura
sorgeix perquè l’adjudicatari ha de percebre uns preus privats (el preu de les
entrades als espectacles teatrals o musicals són preus privats i no tarifes pròpies
d’un servei públic, que segons la nova LGT de 2003 serien taxes); endemés,
en aquest cas, les tarifes o preus privats, són de difícil predeterminació —a
priori— en el “projecte d’explotació del servei”; doncs, la tarifa o preu privat
està en funció de l’actuació que en concret s’efectuï (no és el mateix organitzar
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un espectacle de la Fura dels Baus o dels Rolling Stones, per exemple, que una
representació d’un grup de teatre o musical aficionat; la diferència de preu,
evidentment, seria molt important).
2. Contracte d’arrendament. Sembla que aquesta figura ha estat considerada
derogada per la Junta Consultiva de Contractació; això no obstant, part de la
doctrina —Vide, La gestión de los servicios públicos locales— de Fco. Sosa
Wagner, edició de 2008, adaptada a la LCSP de 2007, considera que està
vigent a l’Administració Local; així mateix, la Llei municipal de les Illes Balears
de 2006 manté la figura de l’arrendament.
3. Contracte de serveis especials. L’annex II de la LCSP de 2007, estableix
com a categoria 26 el contracte de “servicios de esparcimiento, culturales y
recreativos”; però aquest és un tipus de contracte en el qual l’adjudicatari
presta un servei a l’administració, que s’aparta del contracte de serveis especials
—per exemple de menjadors escolars— que si bé es presta un servei als usuaris,
l’adjudicatari ha de pagar un cànon a l’Administració contractant, però la
conservació i manteniment de les instal·lacions del menjador (sigui IES o una
escola de primària) és a càrrec de la Conselleria d’Educació o de l’Administració
municipal.
En definitiva, la consulta que formulem a la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de la CAIB, és ¿quina és la figura contractual aplicable al teatre
municipal de Lloseta, en els termes i condicions abans expressats?”
2. El batle de l’Ajuntament de Lloseta està legitimat per sol·licitar
informes a la Junta Consultiva de Contractació, de conformitat
amb la disposició addicional segona del Decret 147/2000, de 10
de novembre, sobre contractació de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
A l’escrit no s’adjunta l’informe jurídic preceptiu que s’exigeix en
l’article 16.3 del Reglament d’organització i funcionament d’aquesta
Junta Consultiva, aprovat per Acord del Consell de Govern de 10
d’octubre de 1997, ni cap altre document que permeti l’anàlisi i
estudi del cas concret. Per tant, no es reuneixen els requisits previs
d’admissió per poder emetre l’informe sol·licitat.
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No obstant això, cal fer algunes consideracions sobre les qüestions
plantejades a causa del seu possible interès general per a supòsits
similars que puguin presentar-se.

1. L’escrit de consulta planteja la qüestió relativa a quin seria el tipus
de contracte adequat per dur a terme la gestió del Teatre Municipal
de Lloseta, bé de domini públic, de servei públic cultural, en les
condicions que s’expressen en l’escrit de consulta.
Amb caràcter previ, cal assenyalar que la qualificació dels contractes
als efectes de la legislació de contractes del sector públic és una
qüestió complexa que no es pot resoldre amb la simple denominació
del contracte, sinó que requereix un examen complet i detallat del
seu objecte i del contingut de les obligacions de les parts.
2. L’article 8.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic (en endavant, LCSP) defineix el contracte de gestió de
serveis públics en els termes següents:
El contracte de gestió de serveis públics és aquell en virtut del qual una
Administració pública encomana a una persona, natural o jurídica, la
gestió d’un servei la prestació del qual ha estat assumida com a pròpia de
la seva competència per l’Administració que l’encomana.
La regulació d’aquest tipus de contracte es troba en els articles 116
i 117 pel que fa a les actuacions preparatòries, i en els articles 251 a
265 de la Llei esmentada.
D’acord amb els articles 251 i 255, per determinar quins serveis de
les administracions públiques es poden gestionar indirectament, és
necessari:
− Que el servei sigui susceptible d’explotació per particulars.
− Que no impliqui exercici d’autoritat inherent als poders
públics.
− Que el contractista que l’exploti tengui encarregada
l’organització i la prestació dels serveis conjuntament.
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Les modalitats que pot adoptar la gestió dels serveis públics són
les que enumera l’article 253: la concessió, la gestió interessada, el
concert i la societat d’economia mixta.
D’altra banda, l’article 116 de la LCSP disposa el següent:
Abans de procedir a la contractació d’un servei públic, se n’ha d’haver
establert el règim jurídic, que declari expressament que l’activitat de què
es tracta queda assumida per l’Administració respectiva com a pròpia
seva, atribueixi les competències administratives, determini l’abast de
les prestacions a favor dels administrats i reguli els aspectes de caràcter
jurídic, econòmic i administratiu relatius a la prestació del servei.
En conseqüència, si no es compleix aquest requisit no es pot utilitzar
aquesta modalitat contractual.
Per considerar si el contracte per a la gestió d’un teatre municipal
pot ser qualificat com a contracte de gestió de serveis públics s’ha
de determinar si la prestació a què fa referència és un servei públic.
Aquest concepte, en l’accepció més àmplia, abraça qualsevol activitat
que l’Administració desenvolupi per satisfer l’interès general atribuït
a l’esfera específica de les seves competències. En aquest sentit s’ha
expressat la sentència del Tribunal Suprem de 5 de març de 2007 i la
sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia de 29 de juliol
de 2004, entre d’altres. La primera es pronuncia en els termes següents:
“Con carácter general, una actividad constituye servicio público, en
sentido amplio, cuando se trata de la satisfacción de necesidades
generales mediante una actividad prestacional que pertenece a la
esfera de la competencia de la Administración otorgante. Y son,
desde luego, servicios públicos, por antonomasia, los recogidos en la
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (…).”
Així doncs, l’existència d’un servei públic requereix que la titularitat del
servei correspongui per llei a una administració, i que es tracti d’una
prestació destinada a satisfer les necessitats dels administrats.
En l’àmbit municipal, els serveis públics per excel·lència són els que
recull la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
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D’acord amb el text de la consulta, la dificultat per qualificar el
contracte per a la gestió d’un teatre municipal com a contracte de
gestió de serveis públics resideix en la dificultat de fixar a priori els
preus de les entrades als espectacles teatrals i concerts musicals
i, per tant, de fer un projecte d’explotació del servei, si bé aquest
obstacle es podria salvar fixant un preu o un rang de preus en funció
del cost de l’artista contractat.
La LCSP només dedica un article al règim econòmic del contracte de
gestió de serveis públics, el 257, d’acord amb el qual:
El contractista té dret a les contraprestacions econòmiques previstes en
el contracte, entre les quals s’ha d’incloure, per fer efectiu el seu dret a
l’explotació del servei, una retribució fixada en funció de la seva utilització
que es percep directament dels usuaris o de la mateixa Administració.
El fet que l’Ajuntament trobi dificultats per elaborar un projecte
d’explotació del servei no impedeix la qualificació del contracte com
a gestió de serveis públics.
3. La segona figura contractual a què es fa menció en la consulta és
l’arrendament, i es fa com a figura diferenciada del contracte de
gestió de serveis públics analitzat en el paràgraf anterior, si bé del
text de la consulta es dedueix que es fa referència a l’arrendament
com a forma de gestió indirecta de serveis públics.
En relació amb aquesta qüestió, la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa del Ministeri d’Economia i Hisenda, en l’Informe
24/05, de 29 de juny de 2005, considerà que l’arrendament com
a forma de gestió de serveis públics locals s’ha d’entendre derogat,
atès que n’havia desaparegut la menció en la Llei de contractes de les
administracions públiques i en la LBRL.
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local (en endavant, LBRL). L’article 85.1 disposa que són serveis
públics locals els que presten les entitats locals en l’àmbit de les
seves competències, i l’article 25.2.m enumera, com a competència
del municipi, les activitats o instal·lacions culturals, i l’ocupació del
temps lliure.
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La disposició final primera de la LCSP ha modificat l’apartat 2 de
l’article 85 de la LBRL, que ha quedat redactat així:
2. Els serveis públics de la competència local es poden gestionar mitjançant
alguna de les formes següents:
A. Gestió directa:
a) Gestió per la mateixa entitat local.
b) Organisme autònom local.
c) Entitat pública empresarial local.
d) Societat mercantil local, el capital social de la qual sigui de titularitat
pública.
B. Gestió indirecta, mitjançant les diferents formes previstes per al
contracte de gestió de serveis públics a la Llei de contractes del sector
públic.
La LCSP deroga també l’apartat 2 de l’article 95 del Reial decret
legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. Aquest
article fa referència als serveis públics locals i l’apartat 2, ara derogat,
establia que només es podien arrendar els serveis la instal·lació dels
quals hagués fet directament la Corporació o que fossin de la seva
propietat.
No obstant això, la LCSP no ha derogat expressament els articles
138 a 142 del Reglament de serveis de les corporacions locals,
aprovat pel Decret de 17 de juny de 1955, que regulen la figura
de l’arrendament en l’àmbit local. Aquesta figura, d’altra banda,
es recull en l’article 170 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears.
4. Quant a la tercera figura contractual que apareix en la consulta, el
contracte de serveis especials, s’ha de dir que sembla que es confonen
dues figures: per una banda el contracte de serveis, i per una altra, el
contracte administratiu especial.
L’article 10 de la LCSP defineix el contracte de serveis en els termes
següents:
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Per altra banda, el contractes administratius especials es defineixen
en l’article 19.1.b de la LCSP en els termes següents:
Els contractes d’objecte diferent dels anteriorment expressats [d’obra,
concessió d’obra pública, gestió de serveis públics, subministrament,
serveis, i de col·laboració entre el sector públic i el sector privat], però que
tinguin naturalesa administrativa especial perquè estan vinculats al gir o
tràfic específic de l’Administració contractant o perquè satisfan de forma
directa o immediata una finalitat pública de l’específica competència
d’aquella, sempre que no tinguin expressament atribuït el caràcter de
contractes privats conforme al paràgraf segon de l’article 20.1, o perquè
ho declari una llei.
Per tant, aquesta figura només es pot utilitzar quan la prestació
objecte del contracte no es pot incardinar en les definicions dels
contractes administratius típics.
L’informe 3/2000 d’aquesta Junta Consultiva ja es va pronunciar
sobre aquesta categoria de contractes i va manifestar que en línia
amb aquesta tesi, el Tribunal Suprem, en sentències de 21 de desembre de
1993 i de 17 de juliol de 1995, diu que el criteri delimitatiu dels contractes
administratius dels privats és la condició administrativa respecte dels contractes
distints dels típics (obres, subministraments, serveis, gestió de serveis públics
i consultoria i assistència) per la seva vinculació al desenvolupament d’un
servei públic, expressió legal aquesta darrera unànimement interpretada per
la més autoritzada doctrina en l’ampli sentit del gir o tràfic específic de l’òrgan
administratiu que formalitzi el contracte o de l‘activitat concreta que aquest
òrgan desenvolupi a l’àmbit de la seva competència funcional (...).
La delimitació de totes aquestes figures contractuals ha estat
tractada àmpliament, entre molts d’altres, en els informes 27/02,
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Són contractes de serveis els que tenen per objecte prestacions de fer
consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a obtenir
un resultat diferent d’una obra o un subministrament. Als efectes de
l’aplicació d’aquesta Llei, els contractes de serveis es divideixen en les
categories enumerades a l’annex II.

Memòria de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 2008

de 23 d’octubre, 27/07, de 29 d’octubre, 57/07, de 24 de gener de
2008 i 4/08, de 28 de juliol, de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa del Ministeri d’Economia i Hisenda, i en l’Informe
1/05, de 5 de maig, de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de Catalunya.
Conclusions
Malgrat que la informació aportada pel sol·licitant d’aquesta consulta
no és suficient per poder qualificar el contracte per a la gestió d’un teatre
municipal, cal dir que el contracte es podria qualificar com a contracte
de gestió de serveis públics o com a contracte administratiu especial en
funció que l’objecte i les característiques de les obligacions de les parts
permetin incardinar-lo en la figura del contracte de gestió de serveis
públics o no, tenint en compte que, si no és possible, el contracte es
podria qualificar com a contracte administratiu especial, atès que el seu
objecte satisfà una finalitat pública de competència municipal.
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Antecedents
1. La presidenta de l’Associació Balear de Centres de Formació (ABACEF)
ha formulat la consulta següent a aquesta Junta Consultiva:
“En l’apartat 1 de l’article 15 del capítol VIII referent a l’emissió d’informes 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 CAIB, modificat per l’Acord de 9 d’octubre de 1998,
del Consell de Govern, pel qual es modifica el Reglament d’organització i
funcionament de la Junta Consultiva de Contractació de la CAIB, diu que,
també podran sol·licitar informes a la Junta Consultiva els presidents de les
organitzacions empresarials de les Illes Balears afectades per la contractació
administrativa. Fent ús d’aquesta potestat, ABACEF, seguint amb la seva
labor d’ajuda als seus associats, i a petició expressa d’una empresa afectada per
la classificació que exigeixen els plecs de condicions administratives particulars
per accedir a la prestació del servei de vigilància i seguretat a les platges del
terme municipal de Palma, sol·licita l’emissió d’un informe que clarifiqui les
següents qüestions:
•

Quina classificació haurien de tenir les empreses que presten serveis de
socorrisme en les platges?

•

És exclusiu del grup M subgrup 2 la prestació d’aquests serveis? En
cas què no sigui així, podria la classificació del grup U subgrup 7 estar
habilitada per prestar aquest servei sense excloure la classificació del
grup M?”

2. La sol·licitud d’informe la planteja la presidenta d’una associació
que no acredita ser una organització empresarial afectada per
la contractació administrativa. Per tant, de conformitat amb els
articles 12.2 del Decret 20/1997, de 7 de febrer, de creació d’aquesta
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Informe 3/08, de 30 de juliol de 2008
Classificació empresarial adequada per a la prestació del servei de
socorrisme. Improcedència d’exigir dos subgrups de classificació de
forma alternativa per a una mateixa prestació.
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Junta Consultiva, i l’article 15.1 del seu Reglament d’organització
i funcionament, aprovat per Acord del Consell de Govern, de 10
d’octubre, no està legitimada per sol·licitar informes a la Junta
Consultiva de Contractació. A més, a l’escrit no s’adjunta l’informe
jurídic preceptiu exigit a l’article 16.3 del Reglament. Per tant, no es
reuneixen els requisits previs d’admissió per poder emetre l’informe
sol·licitat.
No obstant això, cal fer algunes consideracions sobre les qüestions
plantejades pel seu possible interès general per a supòsits similars
que puguin presentar-se.
Consideracions jurídiques
1. L’escrit de consulta planteja diverses qüestions relacionades amb la
classificació exigible per prestar serveis de socorrisme a les platges, en
concret, quina classificació haurien de tenir les empreses que presten
aquest servei, i si és possible exigir la classificació dels subgrups M2
i U7 alternativament.
Les consideracions que es fan a continuació no es refereixen als plecs
del contracte per a la prestació del servei de vigilància i seguretat a
les platges del terme municipal de Palma, els quals no s’adjunten a
la sol·licitud d’informe, i, per tant, aquestes consideracions es fan
sense cap vinculació a aquests plecs, dels quals es desconeixen les
prestacions que conformen l’objecte del contracte, la seva qualificació
i les obligacions que ha d’assumir el contractista.
2. La classificació empresarial és un requisit de capacitat que han
d’acreditar les empreses en els procediments d’adjudicació de
determinats contractes administratius típics, d’acord amb l’article
54.1 i la disposició transitòria cinquena de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP). Per
tant, permet acreditar la solvència dels licitadors en els contractes
d’obres i de serveis, i serveix perquè l’òrgan de contractació tingui
coneixement de les persones amb solvència contrastada i adequada
per a executar correctament el contracte de què es tracti.
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La determinació del grup i subgrup de la classificació d’obres o
de serveis exigible a un contracte determinat s’ha de fer a partir
de l’objecte del contracte i de les prestacions a què s’obliga el
contractista, tenint en compte que en els casos en què el contracte
contingui prestacions corresponents a diversos tipus de contractes,
és a dir, sigui un contracte mixt, s’ha d’estar al caràcter de la
prestació que tingui més importància des del punt de vista econòmic
per determinar les normes que en siguin d’aplicació.
A més, en moltes ocasions un objecte contractual no pot ser
englobat en un únic subgrup, ni fins i tot en un únic grup general.
En aquests supòsits s’ha de tenir en compte que l’exigència de
classificació ha de modular-se per tal d’evitar uns requeriments
exagerats en aspectes no tan significatius del conjunt de l’objecte
contractual.
3. En el cas què l’objecte d’un contracte de serveis, qualificat d’acord
amb l’article 10 de la LCSP, inclogui prestacions de socorrisme, i
sigui exigible la classificació empresarial d’acord amb els articles 54
i següents, així com la disposició transitòria cinquena de la LCSP,
s’ha de tenir en compte el que estableixen els articles 36.2 b i 46
del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques (en endavant RLCAP).
D’acord amb aquests articles, el nombre de subgrups exigibles en
un contracte de serveis determinat, llevat dels casos excepcionals,
no pot ser superior a dos, i, com a criteri general, tan sols les parts
de l’objecte contractual que tinguin una significació econòmica
superior al 20% del preu total requereixen classificació.
En el cas què l’objecte d’un contracte sigui una obra, es podran
requerir un màxim de quatre subgrups.
4. L’article 37 i l’Annex II del RLCAP contenen els grups i subgrups
d’activitats per especialitats per a la classificació d’empreses en els
contractes de serveis, entre els quals no figura el socorrisme.
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L’escrit de consulta demana sobre l’adequació dels subgrups M2 i
U7 per al socorrisme. Aquests subgrups es defineixen de la forma
següent:
Grup M) Serveis especialitzats. Subgrup 2: Serveis de seguretat, custòdia
i protecció. Els treballs realitzats per vigilants i guàrdies de seguretat en
edificis, locals i espais públics, la custòdia de béns i la protecció de persones,
amb els mitjans adequats a cada cas.
Grup U) Serveis generals. Subgrup 7: Altres serveis no determinats. Aquest
subgrup no té un contingut indeterminat, sinó que acull aquells treballs o
activitats no assignades a un subgrup concret, però que siguin objecte d’un
contracte de serveis.
La classificació de les empreses és la determinació que fa
l’Administració, mitjançant òrgans especialitzats, de la solvència
econòmica i tècnica de les empreses que desitgen participar en
les licitacions dels contractes d’obres i serveis, i es fonamenta en
l’anàlisi dels mateixos o similars documents que es requereixen per
determinar la solvència econòmica, financera, tècnica i professional
als articles 64, 65 i 67 de la LCSP. Per tant, consisteix en un anàlisi
de la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional,
mitjançant l’avaluació dels mitjans de què disposa l’empresa
per dur a terme una activitat determinada i l’experiència prèvia
contrastada en aquella mateixa activitat. Aquest anàlisi inclou
l’examen de les titulacions o habilitacions exigides legalment per
exercir l’activitat.
La classificació en el subgrup M2 es refereix als treballs realitzats
per vigilants i guàrdies de seguretat i requereix l’acreditació de la
inscripció en el Registre d’Empreses de Seguretat, d’acord amb la Llei
23/92, de 30 de juliol, de seguretat privada, mentre que per exercir
l’activitat de socorrisme s’exigeix haver superat la formació específica
en matèria de salvament i socorrisme. Per tant, atès que l’activitat
de socorrisme no es presta per un vigilant sinó per una persona amb
una titulació diferent, el socorrisme no es pot incloure al subgrup
M2 sinó que s’hauria de classificar al subgrup U7.
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Això no obstant, un òrgan de contractació pot exigir únicament
el subgrup M2 si l’objecte d’un contracte consisteix en diverses
prestacions, entre les quals la prestació principal i de major import
econòmic és l’activitat de vigilància i seguretat, pròpia del subgrup
M2, mentre que l’import parcial de la prestació del socorrisme és
inferior al 20% del preu total del contracte i, per tant, no és necessari
exigir la classificació U7, corresponent a aquest prestació. En aquest
cas el contracte comprendria diverses obligacions relatives a tipus
de serveis diferents, i només s’exigiria classificació per a la prestació
principal.
5. Tal com s’ha indicat, per determinar el subgrup de classificació
exigible a un contracte determinat s’ha de tenir en compte l’objecte
del contracte i les prestacions que ha d’executar el contractista, sense
que sigui possible exigir en els plecs de clàusules administratives
particulars dos subgrups de classificació de forma alternativa per
a una mateixa prestació, de forma que s’acceptés tant el subgrup
M2 com l’U7, sinó que s’ha d’exigir aquell subgrup que s’adeqüi
realment a l’objecte del contracte.
No obstant això, quan la diversitat de les prestacions del contracte
permet enquadrar el seu objecte en diferents subgrups de serveis,
sí és possible exigir més d’un subgrup sempre que es donin les
circumstàncies indicades a la consideració tercera d’aquest
informe.
Conclusions
1. La classificació empresarial adequada per executar serveis de
socorrisme és el subgrup U7.
2. No és procedent exigir en els plecs de clàusules administratives
particulars dos subgrups de classificació de forma alternativa per a
una mateixa prestació.
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Informe 4/08, de 17 de desembre de 2008
Prohibicions de contractar. Aplicabilitat de l’article 49.1 f de la Llei de
contractes del sector públic.

1. El director de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears ha formulat la consulta següent a aquesta Junta Consultiva:
“En atenció al que s’exposa en l’escrit de l’advocat cap de l’Àrea Consultiva
d’aquesta Advocacia de la CAIB, sol·licit que aquesta Junta Consultiva de
Contractació Administrativa, emeti dictamen pel qual es pronunciï sobre les
qüestions següents:
1. Sobre si l’article 49.1.f) de la Llei 30/2007, de contractes del sector
públic, que regula la prohibició de contractar amb el sector públic per
motius d’incompatibilitat o contradicció d’interessos resulta aplicable,
en la seva condició de bàsic, a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears així com als ens locals.
2. En el seu cas, si se determina l’aplicabilitat del precepte esmentat a
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, se n’hauria de concretar
l’abast per determinar, en particular, si el contingut de la prohibició de
contractar es projecta només enfront de l’Administració de la Comunitat
Autònoma o si també s’ha d’aplicar als ens públics instrumentals que
en depenen o hi estan vinculats i, fins i tot, als consorcis en què aquesta
participi.
S’adjunta, a aquesta sol·licitud, la documentació tramesa en el seu moment
(que inclou l’informe jurídic) per la Conselleria d’Esports i Joventut, Direcció
General de Joventut.”

2. El director de l’Advocacia està legitimat per sol·licitar informes a
la Junta Consultiva de Contractació, de conformitat amb l’article
12.1 del Decret 20/1997, de 7 de febrer, de creació d’aquesta
Junta Consultiva, i l’article 15.1 del seu Reglament d’organització
i funcionament, aprovat per Acord del Consell de Govern de 10
d’octubre de 1997.
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D’acord amb l’article 16.3 del Reglament, a l’escrit s’adjunta
l’informe jurídic emès pel cap de l’Àrea Consultiva de l’Advocacia,
com també un informe emès pel Servei Jurídic de la Conselleria
d’Esports i Joventut. Per tant, es tenen els requisits previs d’admissió
per poder emetre l’informe sol·licitat.
Consideracions jurídiques
1. L’escrit de consulta planteja dues qüestions: la primera, relativa a
l’aplicabilitat de l’article 49.1 f de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic (en endavant, LCSP) a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, com també als ens locals, i, la
segona, en el cas que es determini l’aplicabilitat del precepte a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la concreció del seu abast
per determinar si és aplicable també als ens públics instrumentals
que en depenen o hi estan vinculats i, fins i tot, als consorcis en què
aquesta participi.
L’origen d’aquesta consulta és la sol·licitud, per part del director
general de Joventut, a l’Advocacia de la Comunitat Autònoma, d’un
informe sobre l’aplicació al cònjuge d’una directora general del Govern
de les Illes Balears de l’article 20 e del Text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2000, de 16 de juny (en endavant, TRLCAP) i la Llei 2/1996, de 19
de novembre, d’incompatibilitats de membres del Govern i dels alts
càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. El motiu de la consulta és la modificació de la redacció de les
prohibicions de contractar en la nova LCSP que incorpora al dret
nacional el contingut de la Directiva 2004/18/CE del Parlament
Europeu i del Consell, de 31 de març de 2004, sobre coordinació
dels procediments d’adjudicació dels contractes públics d’obres, de
subministrament i de serveis, i que ha substituït el TRLCAP.
L’article 20 e del TRLCAP disposava que:
En cap cas poden contractar amb l’Administració les persones en qui
concorri alguna de les circumstàncies següents: (…)
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e) Que la persona física o els administradors de la persona jurídica
estiguin inclosos en algun dels supòsits de la Llei 12/1995, d’11 de maig,
d’incompatibilitats dels membres del Govern de la nació i dels alts càrrecs
de l’Administració General de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions
públiques, o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius que regula la
Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els
termes que estableix la mateixa Llei.
La prohibició també afecta els cònjuges, les persones vinculades amb una
relació anàloga de convivència afectiva i els descendents de les persones
a què es refereix el paràgraf anterior, sempre que, respecte dels últims,
aquestes persones en tinguin la representació legal.
Les disposicions a què es refereix aquest apartat són aplicables a les
comunitats autònomes i a les entitats locals en els termes que els siguin
aplicables respectivament.
En canvi, l’article 49.1 f de la LCSP disposa que:
No poden contractar amb el sector públic les persones en què es doni
alguna de les circumstàncies següents: (…)
f) Que la persona física o els administradors de la persona jurídica
estiguin incursos en algun dels supòsits de la Llei 5/2006, de 10 d’abril,
de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels
alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat; de la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques, o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius
que regula la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general, en els termes que s’hi estableixen.
La prohibició inclou les persones jurídiques en el capital de les quals
participin, en els termes i quanties establertes a la legislació esmentada,
el personal i els alts càrrecs de qualsevol Administració pública, així com
els càrrecs electes al servei d’aquestes.
La prohibició també s’estén, en els dos casos, als cònjuges, persones
vinculades amb una relació anàloga de convivència afectiva i descendents
de les persones a què es refereixen els paràgrafs anteriors, sempre que,
respecte dels últims, les persones esmentades en tinguin la representació
legal.
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Aquest precepte recull, a grans trets, el contingut de l’article 20
e del TRLCAP, un article derogat per la LCSP, però no reprodueix
el darrer paràgraf segons el qual s’estén la seva aplicació a les
comunitats autònomes i a les entitats locals. No obstant això, el
segon paràgraf, relatiu a les persones jurídiques, deixa entreveure
l’abast respecte de les comunitats autònomes i els ens locals, ja
que es refereix a “qualsevol Administració pública”, si bé aquesta
citació no resol la consulta plantejada.
Així doncs, la redacció d’aquesta prohibició de contractar en la
LCSP no estableix expressament l’aplicabilitat a les comunitats
autònomes i als ens locals i, en conseqüència, aquesta omissió
planteja el dubte de si és aplicable o no a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears i als ens locals del seu territori. Per resoldre
aquesta qüestió és necessari delimitar l’àmbit d’aplicació subjectiva
de la LCSP.
3. La LCSP incorpora al dret nacional el contingut de la Directiva
2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de març
de 2004, sobre coordinació dels procediments d’adjudicació dels
contractes públics d’obres, de subministrament i de serveis.
La Directiva 2004/18/CE estableix, en el considerant segon de
l’exposició de motius, que l’adjudicació dels contractes està
supeditada a l’acatament dels principis del tractat i, en particular, als
principis de lliure circulació de mercaderies, llibertat d’establiment
i lliure prestació de serveis, com també als principis que deriven
d’aquestes llibertats, com són els principis d’igualtat de tracte, el
principi de no-discriminació, el principi de reconeixement mutu,
el principi de proporcionalitat i el principi de transparència. El
considerant trenta-nou disposa que la verificació de l’aptitud i la
selecció dels licitadors s’han de fer en condicions de transparència.
L’article 2 de la Directiva estableix l’obligació dels poders
adjudicadors de donar als operadors econòmics un tractament
igualitari i no discriminatori, i d’actuar amb transparència.
La LCSP incorpora aquests principis en l’article 1 i disposa que:
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Una de les manifestacions d’aquest principi és la verificació de
l’aptitud dels licitadors, no sols des d’un punt de vista econòmic i
tècnic, sinó també personal, de manera que per poder contractar
amb el sector públic els licitadors no han d’estar incursos en cap
prohibició per contractar, és a dir, no hi poden concórrer les
circumstàncies objectives i subjectives que assenyala la Llei.
L’article 44 de la Directiva estableix que l’adjudicació dels contractes
s’ha de fer amb la verificació prèvia de l’aptitud dels operadors
econòmics que no hagin estat exclosos a partir de la situació personal
del candidat o licitador, en els termes que s’exposen, en els criteris de
selecció qualitativa, en l’article 45, que enuncia les causes d’exclusió
d’un candidat o licitador de la participació en un contracte públic.
Aquest precepte faculta els estats membres a precisar, d’acord amb
el seu dret nacional i respectant el dret comunitari, les condicions
d’aplicació d’aquests supòsits.
4. L’exposició de motius de la LCSP assenyala que una de les novetats de
la nova Llei és precisament la delimitació del seu àmbit d’aplicació, i
disposa que:
A fi d’ajustar l’àmbit d’aplicació de la Llei al de les directives comunitàries,
com també per no deixar entitats del sector públic exemptes de regulació, la
delimitació dels ens subjectes es realitza en termes molt amplis. A aquests
efectes, l’article 3.1 enumera a les lletres a) a g) les entitats que, d’acord
amb una determinació de política legislativa interna i autònoma, es
considera convenient que, en tot cas, se subjectin a la legislació de contractes
públics; aquesta llista (…) està formulada en termes extremadament
amplis. Per assegurar el tancament del sistema, la lletra h) d’aquest
apartat –que funciona com a clàusula residual i reprodueix literalment
la definició d’«organisme públic» de la Directiva 2004/18/CE, com a
poder adjudicador que hi està sotmès– garanteix que, en qualsevol cas,
l’àmbit d’aplicació de la Llei s’estengui a qualsevol organisme o entitat
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Aquesta Llei té per objecte regular la contractació del sector públic, a fi
de garantir que s’ajusta als principis de llibertat d’accés a les licitacions,
publicitat i transparència dels procediments, no-discriminació i igualtat
de tracte entre els candidats (…).
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que, d’acord amb la norma comunitària, hagi d’estar sotmès a les seves
prescripcions.
L’article 3 delimita l’àmbit subjectiu de la LCSP i en les entitats
del sector públic distingeix tres categories distintes d’ens i, en
conseqüència, tres nivells de subjecció a les normes reguladores de
la contractació administrativa. Aquestes categories són:
— Administracions públiques (art. 3.2).
—	Ens del sector públic que, sense tenir el caràcter
d’Administració pública, estan subjectes a la Directiva
2004/18/CE (art. 3.3, que inclou els poders adjudicadors
no Administració pública).
—	Ens del sector públic que no són Administració pública ni
estan sotmesos a la Directiva (art. 3.1).
Així doncs, segons la definició d’Administració pública que s’inclou
en l’article 3.2 de la LCSP, tant la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears com els ens locals tenen la consideració d’Administració
pública.

5. Pel que fa a l’àmbit d’aplicació de la LCSP, l’article 2.3 disposa
que:

L’aplicació d’aquesta Llei als contractes que formalitzin les comunitats
autònomes i les entitats que integren l’Administració local, o els organismes
que en depenen, així com els contractes subvencionats per qualsevol
d’aquestes entitats, s’ha de fer en els termes que preveu la disposició final
setena.
D’acord amb la disposició final setena de la LCSP, l’article 49.1 f té
caràcter bàsic i, en conseqüència, és d’aplicació general a totes les
administracions públiques i organismes i entitats que en depenen,
és a dir, és d’aplicació a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
i als ens locals de les Illes Balears.
Cal recordar també que l’article 1.1 del Decret 147/2000, de 10 de
novembre, sobre contractació de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears disposa que:
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Els contractes que subscrigui l’Administració pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears s’han d’ajustar a les prescripcions de la
legislació de l’Estat, amb les adaptacions derivades d’aquest Decret.

la subsecció 3a de la Secció 1a “Aptitud per contractar amb el
sector públic”, en el capítol dedicat a la capacitat i solvència de
l’empresari.
Aquest capítol s’inicia amb l’article 43, relatiu a les condicions
d’aptitud, i disposa que:
1. Només poden contractar amb el sector públic les persones naturals o
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar,
no estiguin incurses en cap prohibició de contractar i acreditin la seva
solvència econòmica, financera i tècnica o professional o, en els casos en
què ho exigeixi aquesta Llei, estiguin degudament classificades.
Així doncs, la Llei exigeix que les persones que volen contractar amb el
sector públic no estiguin incurses en cap prohibició de contractar.
L’article 49 conté tres apartats, dels quals s’han de destacar els
dos primers. El primer apartat enumera les causes generals de
prohibició de contractar amb tot el sector públic, mentre que
l’apartat segon afegeix noves causes específiques de prohibició de
contractar aplicables únicament quan s’ha de contractar amb les
administracions públiques.
La prohibició de contractar per motius d’incompatibilitat o de
contradicció d’interessos es troba en l’article 49.1 f, i, per tant,
és una prohibició de contractar amb tots els ens del sector públic
que s’inclouen en l’article 3.1 de la Llei, i no únicament amb les
administracions públiques.
Així es dedueix clarament de l’enunciat dels articles 43 i 49.1 de la
LCSP, i de la Directiva comunitària 2004/18/CE de 31 de març de
2004.
59

Informes

6. L’article 49 regula les prohibicions de contractar i s’insereix en
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Conclusió
L’article 49.1 f de la LCSP, que regula la prohibició de contractar
amb el sector públic per motius d’incompatibilitat o de contradicció
d’interessos, és aplicable a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
als ens locals de les Illes Balears, com també als ens públics instrumentals
que en depenen o hi estan vinculats i als consorcis en què participin.
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Informe 5/08, de 17 de desembre de 2008
Abast de la subjecció de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) a la
Llei de contractes del sector públic.

1. La secretària general de la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques
ha formulat la consulta següent a aquesta Junta Consultiva:
“De conformitat amb l’article 15.2 del Reglament d’organització i funcionament
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, aprovat per Acord del
Consell de Govern de 10 d’octubre de 1997, se sol·licita dictamen relatiu a
l’abast de subjecció de l’empresa pública Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)
a la LCSP.”
2. La secretària general de la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques
està legitimada per sol·licitar informes a la Junta Consultiva de
Contractació, de conformitat amb l’article 12.1 del Decret 20/1997,
de 7 de febrer, de creació d’aquesta Junta Consultiva, i l’article 15.1
del seu Reglament d’organització i funcionament, aprovat per Acord
del Consell de Govern, de 10 d’octubre. A l’escrit s’adjunta un informe
jurídic emès pels Serveis Jurídics de l’Institut Balear de l’Habitatge,
d’acord amb l’article 16.3 del Reglament. Per tant, es tenen els
requisits previs d’admissió per poder emetre l’informe sol·licitat.
Consideracions jurídiques
1. L’escrit de consulta planteja la qüestió relativa a l’abast de la subjecció
de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) a la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP).
La consulta ve motivada per l’aprovació de la nova llei reguladora de
la contractació pública, la LCSP, que es va publicar al Butlletí Oficial
de l’Estat dia 31 d’octubre de 2007, i que incorpora al dret nacional
el contingut de la Directiva 2004/18/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 31 de març de 2004, sobre coordinació dels procediments
d’adjudicació dels contractes públics d’obres, de subministrament i
de serveis.
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2. L’àmbit subjectiu de la nova LCSP es regula en l’article 3, i preveu tres
categories distintes d’ens i, en conseqüència, tres nivells de subjecció
a les normes reguladores de la contractació administrativa. Aquestes
categories són:
— Administracions públiques (art. 3.2), que són en tot cas
poder adjudicador i se sotmeten íntegrament a la LCSP, amb
independència de l’import del contracte.
— Ens del sector públic que, sense tenir el caràcter
d’Administració pública, estan subjectes a la Directiva
2004/18/CE (poders adjudicadors no Administració
pública, art. 3.3 lletres b i c), que es sotmeten parcialment
a la Llei. Així, els poders adjudicadors estan subjectes a la
Directiva 2004/18/CE i, en conseqüència, els contractes
subjectes a regulació harmonitzada subscrits per aquests ens
se sotmeten a la LCSP, mentre que els contractes inferiors als
llindars comunitaris han de ser regulats per unes instruccions
internes.
— Ens del sector públic que no són Administració pública ni estan
sotmesos a la Directiva (art. 3.1). Aquesta categoria d’ens
és residual i inclou tots els ens que no tenen la consideració
de poder adjudicador ni, per tant, d’Administració pública.
Així doncs, es tracta dels ens, els organismes o les entitats
creats per satisfer necessitats que tenguin caràcter mercantil
o industrial. Els ens del sector públic que integren aquesta
categoria no estan sotmesos a la Directiva 2004/18/CE ni a les
regles de la LCSP, però la LCSP introdueix algunes previsions
amb la finalitat de garantir l’objectivitat i l’eficiència en l’ús
dels fons públics.
3. Per determinar l’abast de l’àmbit subjectiu d’aplicació de la LCSP i
el règim de contractació aplicable a l’Institut Balear de l’Habitatge
(en endavant, IBAVI) és necessari examinar el concepte de poder
adjudicador inclòs en la Directiva 2004/18/CE i en l’article 3.3 de
la LCSP.
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A fi d’ajustar l’àmbit d’aplicació de la Llei al de les directives comunitàries,
com també per no deixar entitats del sector públic exemptes de regulació, la
delimitació dels ens subjectes es realitza en termes molt amplis. A aquests
efectes, l’article 3.1 enumera a les lletres a) a g) les entitats que (…) es
considera convenient que, en tot cas, se subjectin a la legislació de contractes
públics (…). Per assegurar el tancament del sistema, la lletra h) d’aquest
apartat –que funciona com a clàusula residual i reprodueix literalment la
definició d’«organisme públic» de la Directiva 2004/18/CE, com a poder
adjudicador que hi està sotmès– garanteix que, en qualsevol cas, l’àmbit
d’aplicació de la Llei s’estengui a qualsevol organisme o entitat que, d’acord
amb la norma comunitària, hagi d’estar sotmès a les seves prescripcions.
El concepte de poder adjudicador es defineix en l’article 1.9 de la
Directiva 2004/18/CE de la manera següent:
Són considerats «poders adjudicadors»: l’Estat, els ens territorials, els
organismes de Dret públic i les associacions constituïdes per un o més
d’aquests ens o d’aquests organismes de Dret públic.
És considerat «organisme de Dret públic» qualsevol organisme:
a) creat específicament per satisfer necessitats d’interès general que no
tinguin caràcter industrial o mercantil,
b) dotat de personalitat jurídica i
c) l’activitat del qual estigui majoritàriament finançada per l’Estat, els ens
territorials o altres organismes de Dret públic, o bé la gestió del qual es trobi
sotmesa a un control per part d’aquests últims, o bé l’òrgan d’administració,
de direcció o de vigilància del qual estigui compost per membres dels quals
més de la meitat siguin nomenats per l’Estat, els ens territorials o altres
organismes de Dret públic.
En l’annex III figuren les llistes no exhaustives dels organismes i de les
categories d’organismes de Dret públic que compleixen els criteris enumerats
en les lletres a), b) i c) del paràgraf segon. Els Estats membres notificaran
periòdicament a la Comissió les modificacions que s’hagin produït en les
seves llistes.
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L’exposició de motius de la LCSP assenyala que una de les novetats de
la nova Llei és precisament la delimitació del seu àmbit d’aplicació,
i disposa que:
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Aquesta definició s’ha d’interpretar de conformitat amb la
jurisprudència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees
(en endavant, TJCE), segons la qual el concepte d’«organisme de dret
públic» és un concepte de dret comunitari que s’ha d’interpretar en
sentit ampli i que ha de rebre una interpretació autònoma i uniforme
en tota la Comunitat Europea, i que es defineix des d’un punt de vista
funcional d’acord exclusivament amb tres requisits acumulatius. Així
s’estableix en les sentències Mannesmann Anlagenbau Àustria i altres,
de 15 de gener de 1998, Universale-Bau i altres, de 12 de desembre de
2002, Comissió/Espanya, de 15 de maig de 2003, Comissió/Espanya, de
16 d’octubre de 2003, i Comissió/Espanya, de 13 de gener de 2005.
Els tres requisits a què fa referència la jurisprudència comunitària
són:
a) La naturalesa de l’activitat. S’ha d’atendre a la naturalesa de
l’activitat de l’organisme: satisfer necessitats d’interès general que
no tenguin exclusiu caràcter mercantil.
En aquest sentit, la sentència del TJCE de 15 de gener de 1998
(assumpte C-44/96 Mannesmann) indica que si hi ha una funció
d’interès general, es produeix una vis atractiva del primer element, al
marge que l’activitat tengui vessants mercantils o industrials, i s’ha
d’entendre que aquest ens se sotmet a les regles de contractació
pública.
La sentència del TJCE de 10 de novembre de 1998 (assumpte
C-360/96, BFI Holding BV, ARA) indica que som en presència d’un
poder adjudicador quan la funció és d’interès general, encara que
l’activitat es presti en règim de competència.
Aquesta mateixa doctrina es recull en les sentències del TJCE de 17
de desembre de 1998 (assumpte Irish Forestry Board), de 27 de febrer
de 2003 (assumpte Adolf Truley) i de 22 de maig de 2003 (assumpte
Korhonen).
La jurisprudència distingeix, doncs, entre necessitats d’interès general
que tenen caràcter industrial o mercantil i necessitats que no tenen
aquest caràcter. Aquest criteri no es veu afectat pel fet que empreses
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privades satisfacin o puguin satisfer les mateixes necessitats que
l’entitat, ja que la inexistència de competència no és un requisit
necessari per definir un organisme de dret públic. Així, la sentència de
10 de novembre de 1998 (assumpte C-360/96, BFI Holding BV, ARA)
ja va establir que el fet que empreses privades satisfacin, o puguin
satisfer, les mateixes necessitats que un organisme públic en règim
de competència, tan sols és un indici del possible caràcter mercantil
d’aquestes activitats, però no pot ser determinant que s’hagin de
considerar necessàriament com a mercantils, ja que encara que
existeixi oferta d’aquestes activitats en lliure mercat, poden existir
raons d’interès general que motivin que els poders públics decideixin
satisfer-les per si mateixos, o respecte de les quals vulguin conservar
una influència determinant, de tal forma que els ens o organismes
públics que les portin a terme les desenvolupin seguint criteris no
necessàriament econòmics, a fi d’aconseguir els objectius d’una
determinada política pública.
Cal destacar la sentència del TJCE de 13 d’octubre de 2003, de
condemna al Regne d’Espanya en l’assumpte SIEPSA, que va
establir que en absència de risc empresarial, una empresa pública
o qualsevol altre ens controlat pel poder públic es comporta com
a poder adjudicador i s’ha de sotmetre a les regles i principis de la
contractació pública.
En conseqüència, la jurisprudència comunitària permet deduir que
per determinar el compliment d’aquest requisit és indiferent que, a
més de satisfer necessitats d’interès general, l’entitat dugui a terme
altres activitats que no satisfacin necessitats d’interès general, i fins
i tot que les activitats que satisfan l’interès general constitueixin
només una part poc important de la seva activitat.
b) La personalitat jurídica. Per considerar que un ens és un poder
adjudicador, ha de tenir personalitat jurídica pròpia, si bé per al
dret comunitari la forma jurídica adoptada —pública o privada— és
indiferent, perquè s’ha de fer una interpretació funcional.
Així doncs, les empreses mercantils no es poden entendre excloses
de l’àmbit d’aplicació, sinó que primer s’ha de determinar si la seva
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activitat es pot incloure en els paràmetres funcionals explicats a fi de
considerar-la poder adjudicador.
En aquest sentit es varen manifestar les sentències del TJCE de 15
novembre de 1998 (assumpte BFI Holding BV, ARA), que es remetia
també a la sentència del TJCE de 20 de setembre de 1988 (assumpte
Beentjes), i la sentència del TJCE de 15 de maig de 2003 (assumpte
Comissió/Espanya).
c) El control de l’ens per part de l’Administració pública. S‘exigeix
que el control de l’ens sigui de l’Administració pública, ja sigui per
via financera o per qualsevol altre mitjà. Per tant, s’ha d’atendre
a la “influència dominant” del poder públic sobre l’organisme
adjudicador.
El supòsit de finançament majoritari es completa amb els casos
en què la gestió de l’entitat es troba sotmesa a un control per part
de l’Administració pública, o en què els òrgans d’administració,
de direcció o de vigilància de l’entitat es componen per membres
més de la meitat dels quals siguin nomenats per les administracions
públiques i altres entitats de dret públic.
S’ha d’entendre que també concorr aquest tercer requisit quan
hi ha un control final en la presa de decisions per part del poder
públic. Així ho ha afirmat la sentència del TJCE d’1 de febrer de 2001
(assumpte C-237/99 Societats anònimes d’habitatges de lloguer moderat),
que considera sotmeses al règim de contractació pública les empreses
franceses dedicades a la construcció d’habitatges per part de serveis
públics de construcció i d’urbanització i de societats anònimes
d’habitatges de lloguer moderat. Aquesta sentència considera que,
si bé les societats anònimes d’habitatges de lloguer moderat són
societats mercantils, els preus de cost es determinen mitjançant una
decisió administrativa, cosa que permet al Tribunal concloure que
l’activitat que exerceixen no té caràcter mercantil.
Tal i com ha confirmat reiteradament el TJCE a partir de la sentència
Mannesmann i s’indica també a la sentència Societats anònimes
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d’habitatges de lloguer moderat, els tres requisits relatius a la naturalesa
de l’activitat, la personalitat jurídica i el control de l’ens per part d’una
Administració pública, tenen caràcter acumulatiu, i, per tant, s’han
de complir els tres de forma conjunta, mentre que les tres possibles
circumstàncies que constitueixen el requisit del control (finançament
públic majoritari, o control públic de la gestió, o direcció pública,
destinades a constatar l’existència d’una estreta dependència de
poders públics), s’enumeren com a alternatives i, en conseqüència,
no han de produir-se necessàriament de forma acumulada, sinó que
és suficient amb que es produeixi alguna de les tres.
4. L’entitat l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) fou creat pel Decret
113/1986, de 30 de desembre, el qual ha estat objecte de nombroses
modificacions, i, finalment, va ser derogat pel Decret 17/2000, d’11
de febrer.
L’article 1 del Decret 17/2000 disposa que:
L’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) és una entitat de dret públic,
amb personalitat jurídica pròpia, que ha d’ajustar la seva activitat a
l’ordenament jurídic privat, sens perjudici d’observar el que es preveu a la
Llei 3/1989, de 29 de març, i a la resta de legislació complementària, que
va ser constituït pel Decret 113/1986, de 30 de desembre, com a empresa
pública autonòmica definida a l’article 6 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer,
de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
La finalitat de l’IBAVI és executar promocions públiques d’habitatge,
gestionar el patrimoni d’habitatges transferit en el seu dia a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i dur a terme quantes accions
complementàries es derivin de la seva finalitat, es podrà encarregar de la
promoció i rehabilitació de qualsevol altre tipus d’edifici o habitatges.
L’article 2 disposa que l’objecte social de l’IBAVI és la promoció
pública i la rehabilitació d’habitatges, i per aconseguir aquesta
finalitat, l’IBAVI desenvolupa les activitats següents, sense caràcter
limitador:
— Gestionar el patrimoni públic d’habitatges adscrit a l’IBAVI per la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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— Desenvolupar i gestionar els plans d’habitatge que concerti amb
l’Administració autonòmica o local, o qualsevol promotor públic o
privat sense ànim de lucre.
— Estudi i redacció de plans i projectes urbanístics necessaris per obtenir
del sòl públic o privat, que permetin desenvolupar les promocions
d’habitatge.
— Redacció i contractació de projectes de construcció o rehabilitació
d’habitatges.
— Comprar, permutar o adquirir a títol gratuït o onerós terrenys i solars,
per executar les promocions públiques d’habitatge i l’equipament
complementari.
— Alienar, arrendar, permutar els habitatges, solars i terrenys de la
seva propietat, constituir i cancel·lar hipoteques i establir càrregues i
gravàmens, i les operacions jurídiques necessàries per a l’administració
dels seus béns.
— Participar en negocis, societats i empreses públiques o privades que
tinguin per objecte la promoció d’habitatges o la promoció de sòl
edificable.
— Qualsevol altre relatiu a la promoció de sòl edificable o a la construcció
i rehabilitació d’habitatges.
— Tramitació i atorgament de subvencions o ajuts que legalment o
reglamentàriament hagi d’assumir l’IBAVI, d’acord amb les seves
disponibilitats pressupostàries.
— Exercitar o renunciar, com a funció pròpia, la relativa als drets de
tempteig i de retracte establerts a favor de la comunitat autònoma
de les Illes Balears sobre els habitatges subjectes a qualsevol tipus de
protecció, en els supòsits legalment prevists. L’exercici dels esmentats
drets és de caràcter discrecional i facultatiu.
Quant al règim de contractació, el primer paràgraf de l’article 3
estableix que:
El règim de contractació de l’IBAVI se sotmetrà a les normes del dret
mercantil, civil o laboral i a la Llei de contractes de les administracions
públiques en allò que li sigui d’aplicació.
Pel que fa al finançament i als òrgans d’administració, direcció o
vigilància, s’ha de dir que els seus recursos econòmics procedeixen,
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5. L’article 3.2 de la LCSP disposa que les entitats públiques empresarials,
tant les entitats públiques empresarials estatals com els organismes
assimilats que depenen de les comunitats autònomes i entitats locals
no tenen la consideració d’Administració pública als efectes de la
LCSP.
Aquestes entitats es defineixen en l’article 53 de la Llei 6/1997, de 14
d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració general de
l’Estat, com a «organismes públics als quals s’encomana la realització
d’activitats prestacionals, la gestió de serveis o la producció de béns
d’interès públic susceptibles de contraprestació». En conseqüència,
els organismes autonòmics assimilats a les entitats públiques
empresarials estatals no tenen la consideració d’Administració
pública als efectes de la LCSP.
6. Per determinar si un organisme autonòmic assimilat a les entitats
públiques empresarials és un poder adjudicador o no, s’ha d’analitzar
cada cas per veure si reuneix les característiques o els requisits que
defineixen els poders adjudicadors des d’una perspectiva comunitària.
Per tant, s’ha d’atendre a la naturalesa de l’activitat que duu a terme
l’IBAVI, a la seva personalitat jurídica i al control de l’Administració
autonòmica sobre l’ens.
Quant a la naturalesa de l’activitat, tenint en compte la finalitat i les
activitats que duu a terme l’IBAVI, no es pot afirmar que s’hagi creat
amb una finalitat de caràcter mercantil o industrial, sinó que, tot i
que intervé en el mercat de béns i serveis, persegueix una finalitat de
marcat interès públic i, per tant, compleix el primer dels requisits
definits per la jurisprudència comunitària.
Quant a la personalitat jurídica, l’article 1 del Decret 17/2000
disposa que l’IBAVI és una entitat de dret públic amb personalitat
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entre d’altres fonts, de les aportacions que s’estableixin en el
pressupost de l’Administració autonòmica o local, i que el Consell
d’Administració està presidit pel conseller d’Habitatge i Obres
Públiques i integrat per personal de la Conselleria i per representants
d’altres conselleries.
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jurídica pròpia. Pel que fa al tercer requisit, s‘exigeix que el control de
l’ens sigui de l’Administració pública, ja sigui per via financera o per
qualsevol altre mitjà, cosa que es compleix en el supòsit de l’IBAVI.
Una vegada analitzades la finalitat i les activitats que duu a terme
l’IBAVI, i de conformitat amb la interpretació que fa la jurisprudència
comunitària del concepte de poder adjudicador, es pot concloure
que es tracta d’un organisme assimilat a les entitats públiques
empresarials que té la condició de poder adjudicador als efectes de
la LCSP, atès que es tracta d’un ens creat per satisfer necessitats
d’interès general que no tenen caràcter mercantil i que reuneix els
requisits establerts a l’article 3.3 b de la LCSP.
7. El règim en matèria de contractació de l’IBAVI és el dels poders
adjudicadors, i, per tant, els contractes subjectes a regulació
harmonitzada subscrits per l’IBAVI se sotmeten a la LCSP, mentre que
els contractes inferiors als llindars comunitaris han de ser regulats
per unes instruccions internes.
Així doncs, els contractes subjectes a regulació harmonitzada se
sotmeten, quant a la seva preparació, a l’article 121.1 (que remet
als articles 96.2 b, i 101 a 104) de la LCSP, i, quant a l’adjudicació,
a les normes establertes per a l’adjudicació dels contractes de les
administracions públiques amb les excepcions que recull l’article
174.
En aquest sentit, l’article 174 disposa que:
1. L’adjudicació dels contractes subjectes a regulació harmonitzada es
regeix per les normes que estableix el capítol anterior amb les adaptacions
següents:
a) No són aplicables les normes que estableixen el segon paràgraf de l’apartat
2 de l’article 134 sobre intervenció del comitè d’experts per a la valoració
de criteris subjectius, els apartats 1 i 2 de l’article 136 sobre criteris per
apreciar el caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes, l’article
140 sobre formalització dels contractes, l’article 144 sobre examen de les
proposicions i proposta d’adjudicació, i l’article 156 sobre els supòsits en
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què és possible acudir a un procediment negociat per adjudicar contractes
de gestió de serveis públics.
b) No és necessari publicar les licitacions i adjudicacions en els diaris oficials
nacionals a què es refereixen el paràgraf primer de l’apartat 1 de l’article
126 i el paràgraf primer de l’apartat 2 de l’article 138, ja que s’entén
que se satisfà el principi de publicitat mitjançant la publicació efectuada
en el «Diari Oficial de la Unió Europea» i la inserció de la corresponent
informació a la plataforma de contractació a què es refereix l’article 309
o en el sistema equivalent gestionat per l’Administració pública de la qual
depengui l’entitat contractant, sens perjudici de la utilització de mitjans
addicionals amb caràcter voluntari.
2. Si, per raons d’urgència, és impracticable el compliment dels terminis
mínims establerts, és aplicable el que preveu l’article 96.2.b) sobre reducció
de terminis.
Els contractes no subjectes a regulació harmonitzada se sotmeten,
quant a la seva preparació, a l’article 121.2, i, quant a la seva
adjudicació, a l’article 175, que disposa que els poders adjudicadors
han d’aprovar unes instruccions que regulin els procediments de
contractació i que garanteixin que l’adjudicació dels contractes se
sotmet, en tot cas, als principis de publicitat, de concurrència, de
transparència, de confidencialitat, d’igualtat i de no-discriminació,
i que el contracte s’adjudica a qui presenti l’oferta econòmicament
més avantatjosa.
A més, malgrat que l’article 175 no ho preveu explícitament, cal
entendre que d’acord amb l’article 43 també són d’aplicació les
previsions de la LCSP relatives a capacitat i solvència, prohibicions
de contractar, objecte i preu del contracte.
Els contractes subscrits per l’IBAVI són contractes privats en tot cas
i se sotmeten a la jurisdicció civil, de conformitat amb els articles 20
i 21 de la LCSP.
Pel que fa als contractes de caràcter patrimonial, l’article 4 p de la
LCSP disposa que estan exclosos d’aquesta Llei:
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Els contractes de compravenda, donació, permuta, arrendament i altres
negocis jurídics anàlegs sobre béns immobles, valors negociables i propietats
incorporals, tret que recaiguin sobre programes d’ordinador i hagin de ser
qualificats de contractes de subministrament o serveis, que sempre tenen el
caràcter de contractes privats i es regeixen per la legislació patrimonial.
Conclusions
L’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) és un ens que s’ha de considerar
com a poder adjudicador als efectes de la LCSP, ja que es va crear per
satisfer necessitats d’interès general que no tenen caràcter mercantil i
reuneix els requisits establerts a l’article 3.3 b de la LCSP.
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Informe 6/08, de 30 de juliol de 2008
Classificació empresarial adequada per a la prestació del servei de
manteniment de cunetes no enjardinades de la xarxa viària.

1. El president del Consell Insular d’Eivissa ha formulat la consulta
següent a aquesta Junta Consultiva:
“En data 4 d’abril de 2008, el Consell Executiu d’aquesta Corporació adopta,
entre d’altres, i per unanimitat, l’acord d’aprovar l’expedient de contractació
i el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen el contracte
del servei de manteniment de cunetes no enjardinades de la xarxa viària del
Consell Insular d’Eivissa (expedient de contractació núm. 08/08-S); així mateix
també acorda declarar la tramitació ordinària de l’expedient i l’adjudicació
mitjançant subhasta i procediment obert.
En el BOIB núm. 56, de data 24 d’abril de 2008, es publica l’anunci de
licitació del contracte de referència.
Mitjançant escrit amb RGE núm. 9543, de data 6 de maig de 2008, l’entitat
mercantil Mespisa, SA., amb CIF núm. a-07151244, impugna el Plec de
Clàusules del contracte de referència en l’únic apartat que feia referència a la
classificació del contractista, tot sol·licitant-ne la seva revisió; i tot argumentant
que la classificació que, en el Plec s’exigia al contractista, no s’ajustava a
l’objecte del contracte. En concret, el Plec exigeix, en l’àmbit de la classificació
dels contractes de serveis, la classificació Grup O) serveis de conservació i
manteniment de béns immobles, subgrup 2 conservació i manteniment de
carreteres, pistes, autopistes, autovies, calçades i vies fèrries; mentre que
l’entitat mercantil que impugna al·lega que la classificació a exigir és Grup O)
subgrup 6 conservació de forests i jardins.
L’argumentació de l’entitat se centra en dir que l’objecte del contracte
queda perfectament determinat a l’apartat 3 de la Memòria en indicar el
següent: “Para el correcto mantenimiento de los márgenes de la calzada
limpios de maleza se ha optado por el desbroce de los mismos. Se realizará
un desbroce mecánico en aquellos tramos donde sea posible, y se completará
con desbroce manual de vegetación en aquellos lugares de difícil acceso o
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que por sus características un buen acabado únicamente con la desbrozadora
mecánica”.
Emperò, diu, la classificació exigida per a poder concórrer a la licitació és la que
consta al Subgrup 2 conservació i manteniment de carreteres, pistes, autopistes,
calçades i vies fèrries, quan al seu parer, resulta evident que el contracte no té
per objecte la conservació ni el manteniment dels ferms de les vies ni cap altra
obra o servei o manteniment que pugui ser inclòs en l’esmentat apartat, i que,
atès que el Plec de condicions tècniques descriu que la feina a desenvolupar i la
maquinària i ferramentes destinades a l’execució d’aquests treballs, de manera
exclusiva, són el “manteniment de zones verdes confrontants a la calçada de
les carreteres: voreres, talussos, cunetes” i que la maquinaria a emprar és una
“desbrossadora-trituradora” o “moto-desbrossadores manuals per a treballs
amb malesa lleugera”, el que cal és exigir una classificació del Grup O, Subgrup
6 conservació i manteniment de forests i jardins.
Davant d’aquesta impugnació, l’òrgan de contractació adopta l’acord de
suspendre la licitació i resoldre el recurs presentat -acord del Consell Executiu
del Consell Insular d’Eivissa del 16 de maig de 2008- tot ratificant la resolució
de la Consellera Executiva de Corporació i Comunicació de data 13 de maig
de 2008, publicada al BOIB núm. 69, de 20 de maig de 2008. Aquest acord
i resolució s’han adoptat sobre la base del corresponent informe jurídic emès
per la Cap de Secció de Contractació i Coordinació d’aquest Consell Insular,
de data 12 de maig de 2008.
Per tal de resoldre el recurs presentat, des de la Secció de Contractació es va
sol·licitar el corresponent informe als Tècnics de la Secció d’infraestructures
Viàries d’aquest Consell Insular que redactaren el Plec, la classificació exigida
en el qual ha estat impugnada. L’informe demanat es va emetre en data 26
de maig de 2008.
El dit informe concloïa que calia un pronunciament de la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa de les Illes Balears, sobre la base de les seves
funcions ex article 2.1 del Decret 20/1997, de 7 de febrer, de creació de la
Junta, per tal de resoldre el dubte de quina classificació s’ha d’exigir en el
contracte per a adjudicar l’esmentat servei de manteniment de cunetes no
enjardinades de la xarxa viària del Consell Insular d’Eivissa (expedient de
contractació núm. 08/08-S).
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En conseqüència, vist l’informe jurídic que també ha emès en data 26 de
maig de 2008 la Cap de Secció de Coordinació i Contractació d’aquesta
Corporació a propòsit de l’establert a l’article 16 del Reglament d’organització
i funcionament de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la
CAIB aprovat per Acord del Consell de Govern de 10 d’octubre de 1997, en
vistes a sol·licitar informe a aquesta Junta Consultiva.
Vist que d’aquest informe jurídic es deriva el següent:
Primer.- D’acord amb la disposició addicional segona del Decret 147/2000,
de 10 de novembre, sobre contractació de la Comunitat Autònoma, els
Presidents dels Consells Insulars podran sol·licitar informes a la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa en els mateixos termes i condicions
que els regulats a l’article 12 del Decret 20/1997, i als articles 15,16 i 17
del Reglament d’organització i funcionament de la Junta Consultiva, aprovat
per Acord del Consell de Govern de 10 d’octubre de 1997.
Segon.- I que s’acompleixen els requisits exigits a l’article 16 del citat Reglament
d’organització i funcionament, ja que:
– La present petició d’informe està plenament motivada pels dubtes
que s’han plantejat als Tècnics de la Secció d’infraestructures Viàries
del Consell Insular d’Eivissa, tot tractant-se d’un expedient en tràmit,
com es deriva dels antecedents i la qüestió a resoldre és: “Quina
classificació s’ha d’exigir en el contracte per a adjudicar el servei de
manteniment de cunetes no enjardinades de la xarxa viària del Consell
Insular d’Eivissa (expedient de contractació núm. 08/08-S)”.
– S’adjunten a la petició els documents necessaris per al seu estudi i
anàlisi atès que es tracta d’un expedient de contractació concret.
– A la petició s’hi adjunta l’esmentat informe jurídic, en el benentès que
es tracta d’una interpretació de caire tècnic més que de caire jurídic,
per la qual cosa igualment s’hi adjunta l’informe tècnic del qual es
deriven els dubtes que han sorgit en la interpretació de la qüestió.
Tercer.- Cal que aquesta Presidència sol·liciti el corresponent informe a la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa, en estar fonamentada la petició i
ser òrgan legitimat activament per a sol·licitar-lo, i la Junta per a emetre’l.
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Per això,
en ús de les competències que tinc atribuïdes, sol·licito informe a la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de les Illes Balears a propòsit
de la següent qüestió: “Dins de la classificació Grup O), quin subgrup s’ha
d’exigir en el contracte per a adjudicar el servei de manteniment de cunetes no
enjardinades de la xarxa viària del Consell Insular d’Eivissa, el subgrup 2 o el
subgrup 6?”.”
2. El president del Consell Insular d’Eivissa està legitimat per sol·licitar
informes a la Junta Consultiva de Contractació, de conformitat
amb la disposició addicional segona del Decret 147/2000, de 10 de
novembre, sobre contractació de la Comunitat Autònoma. A l’escrit
s’adjunta un informe jurídic, emès per la cap de Secció de Contractació
i Coordinació, d’acord amb l’article 16.3 del Reglament. Per tant, es
reuneixen els requisits previs d’admissió per poder emetre l’informe
sol·licitat.
Consideracions jurídiques
1. L’escrit de consulta planteja una única qüestió relacionada amb la
classificació empresarial exigible per prestar el servei de manteniment
de cunetes no enjardinades de la xarxa viària del Consell Insular
d’Eivissa, en concret, quin subgrup dins la classificació del Grup O
correspon a aquesta activitat, i es planteja el dubte en relació amb el
subgrup 2 i el subgrup 6.
Amb caràcter previ s’ha d’assenyalar que els informes que emet
aquesta Junta Consultiva tenen caràcter facultatiu i no són vinculants,
amb excepció d’aquells informes preceptius que s’indiquen a
l’article 2 del Decret 20/97, de 7 de febrer, de creació d’aquesta
Junta Consultiva, entre els quals no figura com a supòsit l’informe
demanat pel Consell Insular d’Eivissa.
A més, els informes de la Junta Consultiva no poden substituir, en
cap cas, als 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
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En conseqüència, l’òrgan de contractació pot demanar tots aquells
informes que estimi oportuns; molt especialment l’informe dels seus
serveis jurídics sobre els plecs de clàusules administratives particulars,
en què es valora el seu contingut i la seva adequació a la normativa
en vigor.
2. La classificació empresarial és un requisit de capacitat que han
d’acreditar les empreses en els procediments d’adjudicació de
determinats contractes administratius típics, d’acord amb l’article
54.1 i la disposició transitòria cinquena de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP). Per
tant, permet acreditar la solvència dels licitadors en els contractes
d’obres i de serveis, i serveix perquè l’òrgan de contractació tingui
coneixement de les persones amb solvència contrastada i adequada
per a executar correctament el contracte de què es tracti.
La determinació del grup i subgrup de la classificació d’obres o
de serveis exigible a un contracte determinat s’ha de fer a partir
de l’objecte del contracte i de les prestacions a què s’obliga el
contractista, tenint en compte que en moltes ocasions un objecte
contractual no pot ser englobat en un únic subgrup, ni fins i tot en
un únic grup general. En aquests supòsits s’ha de tenir en compte
que l’exigència de classificació ha de modular-se per tal d’evitar uns
requeriments exagerats en aspectes no tan significatius del conjunt
de l’objecte contractual.
3. L’article 37 i l’Annex II del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de
les administracions públiques (en endavant RLCAP), contenen els
grups i subgrups d’activitats per especialitats per a la classificació
d’empreses en els contractes de serveis, entre els quals figura el Grup
O, amb la denominació Serveis de conservació i manteniment de béns
immobles, el qual està integrat per set subgrups.
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La sol·licitud d’informe es refereix a l’adequació dels subgrups 2 i 6
per als serveis de manteniment de cunetes no enjardinades de la xarxa
viària del Consell Insular d’Eivissa. Aquests subgrups es defineixen de
la forma següent:
Subgrup 2: Conservació i manteniment de carreteres, pistes, autopistes,
autovies, calçades i vies fèrries.
Feines de conservació i manteniment de ferms, vies fèrries, senyalització
i abalisament viari, tancaments i barreres acústiques, voreres, arquetes i
conductes, cunetes, mitjanes i terraplens, així com d’estructures de ponts
i túnels.
Subgrup 6: Conservació i manteniment de forests i jardins.
Feines de conservació i manteniment de forests, jardins, parcs i altres
zones verdes, que incloguin poda, reposició, desbrossament, reg, adobada,
tractaments fitosanitaris i altres tasques agrícoles i forestals.
La classificació de les empreses és la determinació que fa
l’Administració, mitjançant òrgans especialitzats, de la solvència
econòmica i tècnica de les empreses que desitgen participar en
les licitacions dels contractes d’obres i serveis, i es fonamenta en
l’anàlisi dels mateixos o similars documents que es requereixen per
determinar la solvència econòmica, financera, tècnica i professional
als articles 64, 65 i 67 de la LCSP. Per tant, consisteix en un anàlisi
de la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional,
mitjançant l’avaluació dels mitjans de què disposa l’empresa per dur
a terme una activitat determinada i l’experiència prèvia contrastada
en aquella mateixa activitat.
La interpretació respecte del subgrup on s’ha d’integrar una
determinada activitat de vegades resulta complicat, però de fet les
activitats incloses a cada subgrup tenen un contingut i un àmbit
d’aplicació diferent i encaixen en contractes amb objectes també
diferents.
Com ja s’ha dit, per determinar el subgrup de classificació exigible
a un contracte determinat s’ha de tenir en compte l’objecte del
contracte i les prestacions que ha d’executar el contractista, anàlisi
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4. El plec de clàusules administratives particulars del contracte de serveis
de manteniment de cunetes no enjardinades de la xarxa viària del Consell Insular
d’Eivissa, exigeix al contractista la classificació O-2-b, corresponent
als treballs de conservació i manteniment de les cunetes. Aquest
objecte contractual correspon, segons els plecs, al codi 452331419, denominat Treballs de manteniment de carreteres, de la nomenclatura
Vocabulari Comú de Contractes (CPV) de la Comissió Europea.
La necessitat administrativa a satisfer és millorar l’estat de les cunetes,
mantenint-les lliures d’herbes durant tot l’any. Segons el plec, per al
correcte manteniment dels marges de la calçada, nets de malesa, s’ha optat pel
desbrossament d’aquells. S’ha de fer un desbrossament mecànic en els trams
on sigui possible, i es completarà amb un desbrossament manual de vegetació
en aquells llocs de difícil accés o que per les seves característiques no tinguin un
bon acabat únicament amb la desbrossadora mecànica.
El plec de prescripcions tècniques indica amb més detall les accions
que s’han de dur a terme, la maquinària que s’ha d’utilitzar per fer
aquestes tasques, i exigeix que durant els treballs s’ha de senyalitzar
la zona d’actuació d’acord amb les normes de senyalització d’obres,
mantenint la seguretat i el trànsit de la carretera.
Així, la maquinària destinada a l’execució dels treballs de manteniment
es compondrà d’una unitat de desbrossadora-trituradora, inclòs un
tractor sobre la qual va muntada, i moto-desbrossadores manuals. El
plec especifica que la desbrossadora-trituradora ha d’estar especialment
dissenyada per al manteniment de les zones verdes que confronten la calçada de
les carreteres: vorals, talussos, cunetes…
5. Les cunetes es defineixen al diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola
com a solc en cada banda d’un camí o carretera per arreplegar les aigües
pluvials.
D’acord amb l’article 2 de la Llei 5/90, de 24 de maig, de carreteres de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es consideren carreteres
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que permetrà exigir aquell subgrup que s’adeqüi realment a l’objecte
del contracte.
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les vies de domini i ús públic, projectades i construïdes o adaptades
fonamentalment per a la circulació de vehicles automòbils. L’article
4 esmenta les cunetes en definir l’aresta exterior de l’explanació, és
a dir, la intersecció del talús de desmunt, del terraplè o, si s’escau,
dels murs de sosteniment que confronten el terreny natural. Quan
el terreny natural circumdant és al mateix nivell que la carretera,
l’aresta exterior de l’explanació és la vora exterior de la cuneta.
D’acord amb l’article 26 d’aquest mateix text legal, s’entén per
carretera i els seus elements complementaris, la calçada o calçades, la
mitjana, els vorals, les bermes, l’obra de terra en què es desenvolupi,
l’obra i les instal·lacions de drenatges i desguassos, l’obra de
fàbrica, els murs, els elements de senyalització vertical i horitzontal,
els elements d’enllumenat, les tanques, les balises, la jardineria, els
elements ornamentals i les àrees de servei.
La Llei de carreteres preveu l’existència a les carreteres de les zones
següents: zona de domini públic, de servitud i d’afecció; les cunetes,
que s’inclouen al primer grup, són les instal·lacions de drenatge
i desguàs a què fa referència l’article 26, i, en conseqüència, han
d’estar lliures d’obstacles i de malesa que dificulti el drenatge.
6. Per poder determinar el subgrup de classificació adequat a l’objecte
del contracte de serveis de manteniment de cunetes no enjardinades
de la xarxa viària del Consell Insular d’Eivissa, consistent en el
desbrossament de la cuneta, s’ha de fer un anàlisi del significat de
cada subgrup, és a dir, de la seva denominació i dels treballs que
inclou.
Amb caràcter previ s’ha de destacar que tots els subgrups que integren
el Grup O es refereixen a serveis de conservació i manteniment d’un
bé immoble, i el que marca la diferència entre cada subgrup és
precisament el tipus de bé concret que s’ha de conservar o mantenir,
de forma que aquests béns són fàcilment diferenciables.
El subgrup 2 es denomina Conservació i manteniment de carreteres,
pistes, autopistes, autovies, calçades i vies fèrries, i inclou els treballs de
conservació i manteniment de cunetes. Per tant, a primera vista
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No obstant això, es planteja un dubte interpretatiu en relació a la
definició del subgrup 6, denominat Conservació i manteniment de forests
i jardins, el qual inclou els treballs de conservació i manteniment
de forests, jardins, parcs i altres zones verdes, que incloguin poda,
reposició, desbrossament, rec, abonament, tractaments fitosanitaris
i altres treballs agrícoles i forestals.
El dubte sorgeix perquè el subgrup 6 es refereix a treballs de jardineria,
agrícoles i forestals, i esmenta expressament el desbrossament, que
és precisament l’activitat que segons els plecs s’ha de dur a terme
als marges de la calçada. Emperò, el plec indica que s’ha optat pel
desbrossament, cosa que indica que hi pot haver altres mètodes per
dur a terme aquestes tasques.
Cal tenir en compte que l’objecte del contracte és un, el manteniment
de cunetes no enjardinades de la xarxa viària, i que la classificació
empresarial necessària per dur-lo a terme es determina pel seu
objecte, amb independència del concret mètode elegit per executarlo.
El subgrup 6, com indica la seva denominació, es refereix als treballs
de conservació i manteniment de forests i jardins, parcs i altres
zones verdes, conceptes dins els quals sembla que no s’hi poden
incloure les cunetes de la xarxa viària, doncs una cuneta no és una
zona verda.
Malgrat tot això el cert és que la maquinària exigida per dur a terme
les prestacions objecte del contracte és la maquinària pròpia de les
empreses que es dediquen als treballs de jardineria, classificables
dins el subgrup 6, i que els plecs indiquen que les cunetes són zones
verdes, doncs estableixen que la desbrossadora-trituradora ha d’estar
especialment dissenyada per al manteniment de les zones verdes que confronten
la calçada de les carreteres: vorals, talussos, cunetes…
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sembla que aquest subgrup és l’adequat a l’objecte del contracte, atès
que es refereix explícitament a les cunetes, lloc on s’ha d’executar la
prestació, que, com s’ha dit, és un element de les carreteres, integrat
a la zona de domini públic.
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Per tant, aquestes afirmacions dels plecs podrien ajudar a sostenir
l’afirmació de què la classificació exigible per a executar aquest
contracte ha de ser el subgrup 6. No obstant això, si bé la qüestió
relativa a la maquinària és força rellevant, la qualificació de les
cunetes com a zona verda s’ha d’entendre com una afirmació
merament descriptiva, exempta de rigor jurídic.
7. Com es pot observar a partir dels raonaments antecedents, la
interpretació respecte del subgrup on s’ha d’integrar aquesta activitat
resulta complicada, doncs hi ha arguments que permeten sostenir
tant l’elecció d’un subgrup com de l’altre.
La normativa que actualment regula la classificació empresarial no
conté més definicions o aclariments que permetin resoldre el dubte
interpretatiu relatiu a si el manteniment de cunetes no enjardinades
de la xarxa viària del Consell Insular d’Eivissa i, en general, de
qualsevol cuneta no enjardinada, requereix la classificació en el
subgrup 2 ó 6 del Grup O. Seria desitjable que el futur reglament que
desenvolupi la LCSP en aquesta matèria contingués subgrups més
específics o millors definicions per delimitar les activitats incloses
dins cada subgrup.
Davant la insuficiència de les normes reguladores de la classificació,
per resoldre aquest dubte interpretatiu haurem d’acudir a les regles
del Codi civil que estableixen com s’han d’interpretar les normes
jurídiques. Així, l’article 3.1 del Codi civil disposa que:
Les normes s’han d’interpretar segons el sentit propi de les seves paraules,
en relació amb el context, els antecedents històrics i legislatius, i la realitat
social del temps en què han de ser aplicades, atenent fonamentalment a
l’esperit i finalitat d’aquelles.
Per tant, seguint una interpretació literal o gramatical i, en especial,
la sistemàtica, que atén al context de la norma tenint en compte
la ubicació del text dins una determinada matèria, i la teològica,
cal indicar que la definició del subgrup 2 es refereix expressament a
les feines de conservació i manteniment de cunetes, mentre que el
subgrup 6 no només no en fa cap referència expressa sinó que per
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A més, cal tenir en compte que el correcte manteniment de les cunetes
de la xarxa viària, sigui quin sigui el mètode utilitzat per dur-lo a
terme, incideix indubtablement sobre la conservació i manteniment
d’una carretera, doncs permet mantenir-la en correcte estat d’ús
i funcionament. I que, en aquest cas no es tracta de conservar
i mantenir una zona verda sinó més bé tot el contrari, doncs es
persegueix l’eliminació de les herbes on no n’hi hauria d’haver.
Conclusió
La classificació empresarial adequada per executar el servei de
manteniment de cunetes no enjardinades de la xarxa viària és el grup O
subgrup 2 Conservació i manteniment de carreteres, pistes, autopistes, autovies,
calçades i vies fèrries.
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raó dels béns sobre els quals incideix —forests, jardins, parcs i altres
zones verdes— pareix excloure, d’entrada, les cunetes, que formen
part de la zona de domini públic d’una carretera.
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Informe 7/08, de 17 de desembre de 2008
Qualificació de contractes. Manca de legitimació per sol·licitar
l’informe.

1. El gerent de l’Institut de Treball Social i Serveis Socials (INTRESS) ha
formulat la consulta següent a aquesta Junta Consultiva:
“Aquesta entitat és una associació sense afany de lucre i declarada d’utilitat
pública que entre les seves finalitats recollides als estatuts es troba la de
gestionar programes, centres i serveis de l’àmbit dels serveis socials, la
sociocultura i la joventut.
Actualment INTRESS gestiona contractes licitats per a diferents
administracions públiques d’aquesta Comunitat Autònoma.
Els objectes d’aquestes licitacions son:
•

Formalitzar la gestió del servei de residència geriàtrica municipal del
servei de centre de dia i del menjar a domicili segons s’estipula en el
present conveni, mantenint I’Ajuntament la titularitat dels dos serveis.

•

L’execució pel contractista del servei de centre de dia, serveis
d’ajuda a domicili, i servei de repartiment de menjar a domicili,
amb estricta subjecció als plecs de condicions.

•

El servei de menjador i altres serveis comunitaris del casal per a
persones majors.

•

La gestió del servei d’atenció, prestació psicosocial bàsica del sistema
públic de serveis socials dirigida a facilitar el desenvolupament o
manteniment de I’autonomia personal, prevenir o retardar el
deteriorament individual i promoure condicions favorables a les
relacions familiars i de convivència, contribuint així a la integració i
permanència de les persones en el seu entorn habitual, mitjançant
I’adequada intervenció i suport de tipus personal, psicosocial,
domèstic, educatiu i assistencial.
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Antecedents
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•

La prestació de les activitats domèstiques i d’atenció personal d’un
servei d’ajuda a domicili a les persones del municipi, prestació
bàsica del sistema públic de SS.SS.

•

La prestació del servei de la Unitat Comunitària de Rehabilitació
i d’Allotjament en Pisos Tutelats destinada a malalts mentals
crònics mitjançant un equip de treball, el qual s’encarregaria del
disseny, planificació i posada en marxa dels programes de la UCR i
Habitatge Tutelat.

•

La gestió del Servei d’acolliment i promoció sociolaboral (alberg de
transeünts).

•

La prestació del servei d’una unitat de treball social destinat
a desenvolupar actuacions de treball social individual, grupal i
comunitari per prevenir els processos d’inadaptació, immigrants i
minories ètniques, discriminació i marginació social de la infància,
joventut i les seves famílies afavorint la promoció de les persones
que dins aquests col·lectius presenten més dificultats socials, així
mateix donar informació, orientació i assessorament en temes de
serveis socials i atendre qualsevol demanda de tipus social.

•

La gestió del Servei del Centre d’lnformació Jove de l’Ajuntament.
Mitjançant aquest contracte l’Ajuntament pretén cobrir la següent
necessitat: dur a terme serveis d’atenció, informació i arxiu per al
Centre d’lnformació Jove, per tal de donar resposta a les necessitats
d’informació dels joves i de les seves associacions i col·lectius.

•

L’assistència psicològica per a víctimes de violència de gènere.

•

La prestació de I’activitat d’estudi i prevenció de conductes.
S’encarregarà del disseny, planificació i execució de programes
preventius de conductes addictives, i de la investigació al respecte
de I’ús de drogues.

•

La gestió del projecte d’lntervenció amb Infància, Joventut i Família
en situació de problemàtica social, desenvolupant actuacions de
treball social i psico-social, individual, grupal i comunitari per
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•

La prestació del servei d’intervenció educativa en medi obert en el
municipi, d’acord amb les condicions establertes en aquest plec i en
el de clàusules tècniques.

•

El desenvolupament d’un programa d’intervenció psicosocial
comunitària, amb els mitjans tècnics necessaris.

•

La gestió i explotació del centre social.

•

La prestació de serveis d’un dinamitzador sociocultural a
l’Ajuntament.

•

La intervenció educativa i de suport a I’escola taller.

•

L’execució d’un projecte de desenvolupament d’un Pla de Dona.

•

Constituir i gestionar un servei que realitzi les tasques d’informar,
difondre, coordinar i donar suport a totes aquelles persones, entitats
o associacions, i institucions interessades en el treball voluntari per
al interès social, dins les àrees generals d’actuació de serveis socials,
medi ambient, cultura, joventut, esports, cooperació, educació per
la pau i qualsevol altra àrea susceptible de treball voluntari, de
necessitat o interès general o de naturalesa similar, i ajustada a la
Llei.

•

Dur a terme un servei de formació bàsica per a la inserció social
de dones immigrants, activant accions preventives per a famílies
que provenen de països no comunitaris, amb especial atenció a la
situació de les persones originàries del Marroc, així com un servei de
traducció de l’idioma àrab, amb subjecció al plec de prescripcions
tècniques i de clàusules administratives i a I’estudi econòmic
aprovats.
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prevenir els processos d’inadaptació, discriminació i exclusió social
de la infància i joventut i les seves famílies afavorint la inserció social,
educativa, formativa, laboral i de temps lliure de les persones que
dins aquests col·lectius tenen més dificultats.
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•

El desenvolupament del projecte de dinamització i animació
sociocultural adscrivint un professional de la dinamització juvenil o bé
de la branca de I’animació sociocultural.

•

Donar suport a I’Àrea de Participació Ciutadana, treballant dos
nivells: implementació del Reglament de participació ciutadana i
desenvolupar programes i projectes, i gestionar el CUA, CIJA i PIL.

Existeixen divergències, i confusió entre les distintes administracions a I’hora de
qualificar el tipus de contracte.
Aquest fet repercuteix en la possibilitat o no de poder optar a licitar per part de
la nostra entitat creant una certa situació de desigualtat i indefensió.
És per això que es presenta la següent consulta:
A la vista dels antecedents i els objectes exposats es sol·licita el parer
d’aquest òrgan consultiu per qualificar dins quins tipus de contractes haurien
d’enquadrar-se segons els objectes enunciats anteriorment.”
2. La sol·licitud d’informe, la planteja el gerent d’una associació
que no acredita ser una organització empresarial afectada per
la contractació administrativa. Per tant, de conformitat amb els
articles 12.2 del Decret 20/1997, de 7 de febrer, de creació d’aquesta
Junta Consultiva, i l’article 15.1 del seu Reglament d’organització
i funcionament, aprovat per Acord del Consell de Govern, de 10
d’octubre, no està legitimada per sol·licitar informes a la Junta
Consultiva de Contractació. A més, a l’escrit no s’adjunta l’informe
jurídic preceptiu que s’exigeix en l’article 16.3 del Reglament. Per
tant, no es tenen els requisits previs d’admissió per poder emetre
l’informe sol·licitat.
No obstant això, cal fer algunes consideracions sobre les qüestions
plantejades.
Consideracions jurídiques
1. L’escrit de consulta demana a la Junta Consultiva que qualifiqui
diversos tipus de contractes a partir d’una suposada confusió en la
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2. La Junta Consultiva de Contractació Administrativa és l’òrgan
consultiu específic de l’Administració de la Comunitat Autònoma
i de la seva administració instrumental en matèria de contractació,
i els informes que emet interpreten la normativa de contractació
pública en els aspectes que presentin un dubte o una contradicció,
i sempre des de la perspectiva que aquestes interpretacions puguin
ser d’interès general, i no poden substituir, en cap cas, els informes
preceptius dels serveis jurídics de cada entitat contractant. Així
doncs, la Junta Consultiva no presta cap tipus d’assessorament als
particulars.
3. La qualificació dels contractes als efectes de la legislació de contractes
del sector públic correspon a l’òrgan de contractació en funció de
l’objecte de cada contracte i del contingut de les obligacions de les
parts. Cal dir que es tracta d’una qüestió complexa que no es pot
resoldre a partir de la simple enunciació de la denominació d’un
contracte, sinó que requereix un examen complet i detallat del seu
objecte i la presa en consideració de les circumstàncies de cada cas i
de la normativa que sigui d’aplicació.
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qualificació de cada contracte per part dels òrgans de contractació
que tramiten aquests expedients, tot això amb la finalitat d’aclarir
les possibilitats de l’associació consultant de participar en la licitació
d’aquests contractes.
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Antecedents
1. El secretari general de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació
ha formulat, amb caràcter urgent, la consulta següent a aquesta
Junta Consultiva:
“Arran de l’expedient de contractació 2265/2008 s’ha plantejat el dubte de
si algun dels mitjans d’acreditació de solvència tècnica podran ser acreditats
per tercers i no pel contractista.
Atès el que disposa l’article 12 del Decret 20/1997, de 7 de febrer, 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, es formula la consulta següent:
D’acord amb l’article 52, en consonància amb la previsió de l’article 54.1
segon paràgraf, de la Llei de contractes del sector públic, es demana si
en cas que una part de la prestació objecte del contracte l’hagin de dur
a terme empreses que tinguin una determinada habilitació o autorització
professional, és possible suplir la solvència tècnica de l’empresa licitadora per
mitjà del compromís de l’empresari de subcontractar l’execució d’aquesta
porció amb altres empresaris que disposin de l’habilitació necessària.
Es sol·licita l’informe a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb caràcter urgent, per mor de
la necessitat de complir els terminis establerts a la nova llei de contractes.”
2. El secretari general de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació
està legitimat per sol·licitar informes a la Junta Consultiva de
Contractació, de conformitat amb l’article 12.1 del Decret 20/1997,
de 7 de febrer, de creació d’aquesta Junta Consultiva, i l’article 15.1
del seu Reglament d’organització i funcionament, aprovat per Acord
del Consell de Govern, de 10 d’octubre de 1997. A l’escrit s’adjunta
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Informe 10/08, de 12 de setembre de 2008
Acreditació de la solvència de les empreses per mitjans que pertanyen
a altres empreses. Possibilitat de suplir la solvència per mitjà d’un
compromís de subcontractació d’una part del contracte.
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un informe jurídic emès pels Serveis Jurídics de la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Innovació, d’acord amb l’article 16.3 del
Reglament. Per tant, es reuneixen els requisits previs d’admissió per
poder emetre l’informe sol·licitat.
Consideracions jurídiques
1. L’escrit de consulta planteja la qüestió relativa a la possibilitat,
en els casos en què una part de la prestació objecte del contracte
s’hagi de dur a terme per empreses que tinguin una determinada
habilitació o autorització professional, de suplir la solvència tècnica
d’una empresa licitadora per mitjà del compromís de l’empresari de
subcontractar l’execució d’aquesta porció amb altres empresaris que
disposin de l’habilitació necessària.
La consulta està dirigida a determinar la relació existent entre l’article
52 i l’article 54.1 segon paràgraf de la Llei de contractes del sector
públic, i, malgrat no s’esmenti expressament, a determinar la forma
que ha d’adoptar aquest compromís i el moment procedimental
oportú per a la seva acreditació.
2. La Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic
(en endavant LCSP), estableix, a l’article 51, que per subscriure
contractes amb el sector públic els empresaris han d’acreditar que
compleixen les condicions mínimes de solvència econòmica i financera
i professional o tècnica que determini l’òrgan de contractació.
En aquest sentit, i segons l’article 51.2, els requisits mínims de
solvència i la documentació requerida per acreditar-los s’han d’indicar
a l’anunci de licitació, s’han d’especificar en el plec del contracte, i
han d’estar vinculats al seu objecte i ser proporcionals a aquest.
3. La integració de la solvència amb mitjans externs està prevista a
l’article 52 de la LCSP, amb el tenor literal següent:
Per acreditar la solvència necessària per subscriure un contracte
determinat, l’empresari es pot basar en la solvència i mitjans d’altres
entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que tingui
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Aquest article, que suposa una modificació respecte a la legislació
anterior, és una transposició de la Directiva 2004/18/CE del
Parlament Europeu i del Consell, de 31 de març de 2004, sobre
coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes públics
d’obres, de subministrament i de serveis.
Aquesta Directiva, que va substituir les Directives 92/50/CEE,
93/36/CEE i 93/37/CEE, està basada en la jurisprudència del
Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees, i, entre d’altres
novetats, clarifica les disposicions relatives als criteris de selecció
qualitativa del contractista, admetent expressament, pel que fa als
mitjans per acreditar la solvència econòmica i tècnica, la possibilitat
què els agents econòmics puguin basar-se en les capacitats d’altres
entitats.
4. Fins ara l’article 15.1 segon paràgraf del Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2000, de 16 de juny (en endavant, TRLCAP), disposava
que:
En el supòsit de persones jurídiques dominants d’un grup de societats,
es podrà tenir en compte a les societats pertanyents al grup, a efectes
d’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional, o
de la corresponent classificació, si s’escau, de la persona jurídica dominant,
sempre i quan aquesta acrediti que té efectivament a la seva disposició els
mitjans d’aquestes societats necessaris per a l’execució dels contractes.
La Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Ministeri
d’Economia i Hisenda, en l’informe 45/02, de 28 de febrer,
va interpretar aquest article 15 d’acord amb la jurisprudència
comunitària i va concloure què l’acreditació per les empreses de
la disponibilitat dels mitjans que exigeix l’òrgan de contractació
per justificar la seva solvència tècnica es pot realitzar mitjançant
la descripció dels mitjans que no són de la seva propietat sinó
que pertanyen a altres empreses distintes amb les quals mantenen
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amb elles, sempre que demostri que, per a l’execució del contracte, disposa
efectivament d’aquests mitjans.
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vincles directes o indirectes, sempre que provin davant l’òrgan de
contractació que disposen de manera efectiva d’aquells per executar
el contracte.
La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a l’informe 4/03, de 18 de març,
en anàlisi a la interpretació que s’havia de donar a l’article 15.1
paràgraf segon del TRLCAP, va dir que la incorporació al text legal
de la possibilitat de tenir en compte les societats filials d’un grup als
efectes d’acreditació de la solvència de l’empresa dominant d’aquest
grup, obeïa a la necessitat d’adaptació del nostre ordenament jurídic
a les directives europees en matèria de contractació administrativa,
en la interpretació que en feien les sentències del Tribunal de Justícia
de les Comunitats Europees. I que, atès que aquestes sentències no
esmentaven la manera en què s’havia d’acreditar aquesta efectiva
disposició de mitjans, s’havia d’entendre que no era suficient la
simple declaració dels interessats sinó que s’havia d’acreditar
mitjançant un negoci jurídic que produeixi un efecte atributiu
d’aquesta disposició.
5. Respecte a la jurisprudència del Tribunal de Justícia de les Comunitats
Europees, cal destacar les sentències dictades en els assumptes
C-389/92 y C-5/97, de 14 d’abril de 1994 i de 18 de desembre de
1997, respectivament (Ballast Nedam Groep NV) i en l’assumpte
C-176/98, de 2 de desembre de 1999 (Holst Italia).
La sentència Holst Italia recull en els seus fonaments jurídics els
expressats en la sentència Ballast Nedam Groep, i estableix el
següent:
26. Tanto del objeto como del tenor de dichas disposiciones se deduce que
ningún prestador de servicio puede ser excluido de un procedimiento de
adjudicación de un contrato público de servicios por el mero hecho de que,
para la ejecución del contrato, proyecte emplear medios que no le pertenecen,
sino que son propiedad de una o varias entidades distintas de él.
27. Por consiguiente, un prestador que no cumple, por sí mismo, los
requisitos mínimos necesarios para participar en el procedimiento de
adjudicación de un contrato de servicios puede invocar ante la entidad
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adjudicadora las capacidades de terceros a los que proyecta recurrir si se le
adjudica el contrato.
28. No obstante, dicho empleo de referencias exteriores no puede admitirse
incondicionalmente. Corresponde, en efecto, a la entidad adjudicadora,
como establece el artículo 23 de la Directiva 92/50, comprobar la aptitud
de los prestadores de servicios con arreglo a los criterios enumerados.
El objeto de dicha comprobación es, en particular, brindar a la entidad
adjudicadora la garantía de que, durante el período a que se refiere el
contrato, el licitador podrá efectivamente utilizar los medios de todo tipo
invocados.
29. Así, cuando, para demostrar su capacidad financiera, económica y
técnica con vistas a su admisión en un procedimiento de licitación, una
sociedad se refiere a las capacidades de organismos o empresas a los
que está unida por vínculos directos o indirectos, cualquiera que sea su
naturaleza jurídica, debe probar que puede efectivamente disponer de los
medios de esos organismos o empresas que no son de su propiedad y que
son necesarios para la ejecución del contrato.
Així, d’acord amb aquest Tribunal, una empresa pot provar que
posseeix la solvència tècnica o econòmica requerida per a un
contracte determinat acudint als mitjans d’altres entitats, sempre
que acrediti que pot disposar efectivament dels mitjans d’aquestes
entitats que siguin necessaris per a l’execució del contracte.
6. La Directiva 2004/18/CE estableix, als seus articles 47.2 (capacitat
econòmica i financera) i 48.3 (capacitat tècnica i professional),
que:
Si s’escau i per a un contracte determinat, l’operador econòmic pot basarse en les capacitats d’altres entitats, independentment de la naturalesa
jurídica dels vincles que tingui amb elles. En tal cas, ha de demostrar davant
l’entitat adjudicadora que disposarà dels mitjans necessaris per a l’execució
del contracte, per exemple, mitjançant la presentació del compromís
d’aquestes entitats de posar a disposició de l’operador econòmic els mitjans
necessaris.
Així mateix, els articles 47.3 i 48.4 estableixen que en les mateixes
condicions, les agrupacions d’operadors econòmics poden basar95
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se en la capacitat dels participants en les agrupacions o d’altres
entitats.
En aquest mateix sentit es pronuncien els apartats cinquè i sisè de
l’article 54 de la Directiva 2004/17/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 31 de març de 2004, sobre coordinació dels procediments
d’adjudicació de contractes en els sectors de l’aigua, de l’energia,
dels transports i dels serveis postals.
L’article 52 de la LCSP, a diferència de la llei anterior, ja no esmenta
el supòsit de grups de societats ni de persones jurídiques dominants,
sinó que, d’acord amb la jurisprudència comunitària i la Directiva
2004/18/CEE, ha obert la possibilitat a l’acreditació de la solvència
a través dels mitjans d’altres entitats amb independència de la
naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb elles, sempre que
demostri que disposa efectivament d’aquests mitjans.
Així doncs, tant l’article 52 de la LCSP com els articles 47 i 48 de la
Directiva 2004/18/CE permeten que els licitadors puguin acreditar la
solvència necessària per subscriure un contracte determinat, basantse en la solvència i mitjans d’altres entitats, independentment de
la naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb elles, sempre que
demostrin davant l’òrgan de contractació, per qualsevol instrument
admès en dret, que per a l’execució del contracte disposen o
disposaran efectivament d’aquests mitjans.
La Directiva esmenta expressament, com a exemple d’aquest
instrument jurídic, la presentació d’un compromís d’aquestes altres
entitats de posar a disposició del licitador els mitjans necessaris.
Per tant, un operador econòmic pot acreditar la seva capacitat per
mitjans propis o per mitjà de l’acreditació de la capacitat d’un tercer
a qui tingui intenció d’acudir si resulta adjudicatari d’un contracte
determinat.
Quan els operadors econòmics, tant si es presenten a una contractació
de forma individual com dins una agrupació, facin referència a la
capacitat d’una altra entitat, ja sigui una persona física o jurídica,
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7. L’article 54.1 segon paràgraf de la LCSP disposa que:
En cas que una part de la prestació objecte del contracte l’hagin de dur a
terme empreses especialitzades que tinguin una determinada habilitació
o autorització professional, la classificació en el grup corresponent a
aquesta especialització, en cas que s’exigeixi, es pot suplir pel compromís
de l’empresari de subcontractar l’execució d’aquesta porció amb altres
empresaris que disposin de l’habilitació, i si s’escau, classificació necessàries,
sempre que l’import de la part que ha de ser executada per aquests no
excedeixi el 50 per cent del preu del contracte.
L’antecedent normatiu d’aquest precepte es troba a l’article 36.3 del
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques, aprovat pel RD 1098/2001, de 12 d’octubre, relatiu a
l’exigència de classificació als contractes d’obres en què una part
l’hagi de dur a terme una casa especialitzada, on es preveu l’obligació,
si així ho indiquen els plecs, de subcontractar aquesta part de l’obra
amb una altra persona que disposi de la classificació corresponent,
no essent per tant exigible aquella classificació al contractista
principal.
A diferència del que es preveu al Reglament, l’article 54.1 segon
paràgraf de la LCSP no estableix cap requisit i, per tant, aquesta
subcontractació serà possible encara que el plec no ho prevegi
expressament. No obstant això, seria recomanable que en els plecs
dels contractes en què una part de la prestació objecte del contracte
l’hagin de dur a terme empreses especialitzades que tinguin
una determinada habilitació o autorització professional, figuri
expressament la possibilitat que l’empresari pugui subcontractar
l’execució d’aquesta porció del contracte amb altres empresaris que
disposin de l’habilitació, i si s’escau, classificació necessàries, tenint
en compte que en aquests casos l’acreditació de la solvència es farà
en els mateixos termes que es preveuen a l’article 52 de la LCSP.
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hauran de provar que efectivament disposen o disposaran d’aquests
mitjans, mitjançant la presentació de qualsevol instrument probatori
admès en dret, com per exemple un compromís d’aquesta altra
entitat.

Memòria de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 2008

8. L’article 52 de la LCSP es refereix a l’acreditació de la solvència
necessària per subscriure un contracte determinat i, per tant,
implica l’execució de la totalitat del contracte per mitjans propis, en
tant que l’article 54.1 segon paràgraf es refereix a l’execució d’una
part del contracte per una altre entitat, cas en què es preveu la
subcontractació.
Així és evident, doncs, l’estreta correlació que hi ha entre ambdós
preceptes legals i els articles 47.2 i 48.3 de la Directiva 2004/18/CE.
El fet què l’article 54.1 segon paràgraf s’hagi inclòs dins un precepte
general relatiu a la classificació no impedeix que s’hagi d’interpretar
com un corol·lari de l’article 52 de la LCSP, en els termes fixats pel
Tribunal de Justícia en la sentència Holst Italia. En efecte, no s’ha
d’oblidar que la Directiva comunitària es refereix genèricament
a la capacitat dels operadors econòmics, mentre que en el nostre
ordenament intern solvència i classificació són el mateix, si bé
l’exigència de classificació no esdevé necessària, en tots els casos,
per acreditar la solvència per a l’execució d’un determinat contracte.
A més, la sentència Ballast Nedam Groep es referia a un supòsit de
classificació d’empreses.
Això ens permet pensar que la ubicació, en seu de classificació,
d’aquest segon paràgraf de l’article 54.1 de la LCSP, constitueix una
transposició no especialment meditada de la Directiva comunitària.
Així aquest paràgraf es refereix a la prestació d’un contracte en
concret i no realment a la “classificació”, la qual mai es predica
respecte un contracte en concret. A més, el mateix paràgraf parla
de “(...) l’habilitació i, si s’escau, classificació necessàries (...)”, la qual
cosa reflecteix que no es limita al conjunt de contractes per als quals
s’exigeix classificació. Tot això permet concloure que la referència que
conté aquest paràgraf a “(...) la classificació en el grup corresponent (...)”
s’ha d’entendre referida, en general, a la solvència, constituint així un
corol·lari de l’article 52 anterior, de forma que quan l’article 54.1 es
refereix a l’acreditació de la classificació de l’empresa, cal entendre
que igualment pot ser aplicable per al cas de la solvència tècnica.
L’article 25 de la Directiva 2004/18/CE preveu que els agents
econòmics poden subcontractar amb tercers una part del contracte
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i que els poders adjudicadors poden exigir a aquests agents que
esmentin en la seva oferta la part del contracte que tinguin intenció
de subcontractar. A més, quant als criteris de selecció, l’article 48.2 i
estableix expressament la possibilitat de justificar la capacitat tècnica
de l’empresari mitjançant la descripció de la part del contracte que,
si s’escau, es pretén subcontractar.
Aquestes previsions es troben als articles 67 i, si bé només pels
contractes de serveis, i 210 i següents de la LCSP.
Així doncs, l’article 54.1 segon paràgraf s’ha d’interpretar a la
llum de la Directiva i la jurisprudència comunitàries i, per tant, en
la mesura en què implica la substitució de la solvència (o una part
d’aquesta) del licitador per la d’una entitat tercera, s’ha d’integrar
dins la previsió general de l’article 52 de la LCSP i dels articles 47.2 i
48.3 de la Directiva 2004/18/CE.
En conseqüència, el licitador ha d’indicar a qui desitja encomanar
per via de subcontractació l’execució de la prestació per a la
qual no disposa de solvència, de classificació o de l’habilitació o
autorització professional exigida, i ha de demostrar que disposa
dels mitjans de l’altre entitat davant l’òrgan de contractació, per
mitjà d’un compromís d’aquesta entitat o d’un contracte, sotmès,
fins que es produeixi l’adjudicació, a la condició què el licitador en
resulti adjudicatari. Per tant, no és suficient una simple declaració
unilateral del licitador davant l’òrgan contractant. Cal entendre que
s’han de presentar també els documents que acreditin la solvència,
la classificació o l’habilitació o autorització professional exigides.
9. Pel que fa al moment procedimental oportú per indicar que es
desitja subcontractar aquesta part de la prestació per a la qual es
requereix una solvència, classificació o habilitació o autorització
professional específiques, i que l’altra entitat disposa d’aquella i es
compromet a executar aquella part de la prestació en el supòsit en
què el licitador resulti adjudicatari del contracte, cal afirmar que
aquesta documentació s’ha d’incloure en el sobre que inclou la
documentació relativa a la personalitat i capacitat de l’empresa.
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En conseqüència, es pot aportar en el termini previst a les normes de
desplegament de la LCSP per a l’esmena de defectes o omissions de
documentació en aplicació de la previsió de l’article 130.1 b paràgraf
segon.
A més, d’acord amb l’article 71 de la LCSP, l’òrgan de contractació
o el seu òrgan auxiliar poden demanar a l’empresari aclariments
sobre els certificats i documents presentats en aplicació dels articles
anteriors o requerir-li que en presenti altres de complementaris.
Tot això sense perjudici que, una vegada adjudicat provisionalment
el contracte i atès que el compromís o contracte ha d’estar sotmès
a la condició de resultar adjudicatari, i amb la finalitat d’acreditar
l’efectiva disposició dels mitjans requerits, es presenti un document
amb un compromís ferm, dins el termini per presentar documentació
que segueix a l’adjudicació provisional del contracte.
Així doncs, la documentació que evidencia la intenció de subcontractar
la part de la prestació per a la qual es requereix una solvència,
classificació o habilitació o autorització professional específiques,
i que una altra entitat disposa d’aquesta i es compromet a executar
aquella part de la prestació en el supòsit en que el licitador resulti
adjudicatari del contracte, s’ha d’incloure en el sobre que inclou la
documentació relativa a la personalitat i capacitat de l’empresa, sense
perjudici que, una vegada adjudicat provisionalment el contracte es
presenti un document amb un compromís ferm.
Conclusions
1. Els interessats en participar en una licitació poden acreditar la
solvència necessària per subscriure un contracte determinat, basantse en la solvència i mitjans d’altres entitats, independentment de la
naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, sempre que
demostrin davant l’òrgan de contractació, per qualsevol instrument
admès en dret, com per exemple la presentació d’un compromís
d’aquestes altres entitats, que per a l’execució del contracte disposen
o disposaran efectivament d’aquests mitjans.
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2. En els casos en què una part de la prestació objecte del contracte s’hagi
de dur a terme per empreses que tinguin una determinada solvència,
classificació o habilitació o autorització professional, el licitador que
no disposa d’aquest requisit pot suplir la solvència exigida per dur a
terme aquesta prestació per mitjà de la subcontractació d’una altra
entitat que disposi d’aquesta habilitació o classificació, sempre que el
licitador ho manifesti expressament i aporti el document acreditatiu
d’aquella solvència i el compromís de l’altra entitat, sotmès, fins
que es produeixi l’adjudicació, a la condició què el licitador resulti
adjudicatari del contracte, sense que sigui suficient una simple
declaració unilateral del licitador davant l’òrgan de contractació.
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Informe de la Ponència Tècnica per a l’estudi de l’àmbit d’aplicació
subjectiva de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic

Aquest Informe s’emet a petició del Ple de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa, la qual, en sessió de dia 11 de desembre
de 2007, acordà la creació d’una ponència tècnica per a l’estudi i la
determinació de l’àmbit subjectiu de la nova normativa en matèria de
contractació administrativa.
La finalitat de l’Informe és aclarir l’àmbit d’aplicació subjectiva de
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (en
endavant, LCSP), que incorpora al dret nacional el contingut de la
Directiva 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de
març de 2004, sobre coordinació dels procediments d’adjudicació dels
contractes públics d’obres, de subministrament i de serveis. A més,
aquest Informe pretén fer una primera aproximació a la determinació de
quins subjectes, entitats, organismes i personificacions del sector públic
autonòmic han d’aplicar aquesta nova Llei i l’abast de la seva subjecció
a les previsions contingudes en la LCSP.
Consideracions jurídiques
1. El concepte de poder adjudicador
El concepte de poder adjudicador ha estat analitzat àmpliament per
GIMENO FELIU1, per la qual cosa es considera convenient abordar aquest
concepte amb la síntesi de les seves argumentacions, que s’exposen a
continuació.
Cal prendre en consideració molt especialment el contingut de la
Instrucció 1/2008, de 5 de febrer, de l’Advocacia de l’Estat, sobre la
contractació de les fundacions del sector públic estatal, les societats
1 GIMENO FELIU, J.M. El nuevo ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público: luces y sombras.

Revista de Administración Pública núm. 176, 2008.
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mercantils de l’Estat i les entitats públiques empresarials dependents de
l’Administració de l’Estat.
Per determinar l’abast de l’àmbit subjectiu d’aplicació de la LCSP i el
règim de contractació aplicable és necessari parar esment al concepte
de poder adjudicador inclòs en la Directiva 2004/18/CE, un element
clau en la normativa comunitària.
L’exposició de motius de la LCSP assenyala que una de les novetats de
la nova Llei és precisament la delimitació del seu àmbit d’aplicació, i
disposa que:
A fi d’ajustar l’àmbit d’aplicació de la Llei al de les
directives comunitàries, com també per no deixar
entitats del sector públic exemptes de regulació, la
delimitació dels ens subjectes es realitza en termes
molt amplis. A aquests efectes, l’article 3.1 enumera
a les lletres a) a g) les entitats que, d’acord amb
una determinació de política legislativa interna i
autònoma, es considera convenient que, en tot cas,
se subjectin a la legislació de contractes públics;
aquesta llista, inspirada en la definició de sector
públic de la Llei general pressupostària amb les
pertinents correccions terminològiques per permetre
l’extrapolació de les seves categories als sectors
autonòmic i local i l’addició de mencions expresses
a les universitats públiques i als denominats
«reguladors independents», està formulada en
termes extremadament amplis. Per assegurar el
tancament del sistema, la lletra h) d’aquest apartat
–que funciona com a clàusula residual i reprodueix
literalment la definició d’«organisme públic» de la
Directiva 2004/18/CE, com a poder adjudicador que
hi està sotmès– garanteix que, en qualsevol cas, l’àmbit
d’aplicació de la Llei s’estengui a qualsevol organisme
o entitat que, d’acord amb la norma comunitària,
hagi d’estar sotmès a les seves prescripcions. Dins
de les entitats del sector públic, la Llei distingeix
tres categories de subjectes que presenten un
diferent nivell de submissió a les seves prescripcions:
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Així, el concepte de poder adjudicador és un concepte determinant
per donar una interpretació adequada a l’àmbit subjectiu de la LCSP.
Aquest concepte es defineix en l’article 1.9 de la Directiva 2004/18/CE
de la manera següent:
Són considerats «poders adjudicadors»: l’Estat, els
ens territorials, els organismes de Dret públic i les
associacions constituïdes per un o més d’aquests ens
o d’aquests organismes de Dret públic.
És considerat «organisme de Dret públic» qualsevol
organisme:
a) creat específicament per satisfer necessitats
d’interès general que no tinguin caràcter industrial o
mercantil,
b) dotat de personalitat jurídica i
c) l’activitat del qual estigui majoritàriament finançada
per l’Estat, els ens territorials o altres organismes de
Dret públic, o bé la gestió del qual es trobi sotmesa
a un control per part d’aquests últims, o bé l’òrgan
d’administració, de direcció o de vigilància del qual
estigui compost per membres dels quals més de la
meitat siguin nomenats per l’Estat, els ens territorials
o altres organismes de Dret públic.
En l’annex III figuren les llistes no exhaustives dels
organismes i de les categories d’organismes de Dret
públic que compleixen els criteris enumerats en
les lletres a), b) i c) del paràgraf segon. Els Estats
membres notificaran periòdicament a la Comissió les
modificacions que s’hagin produït en les seves llistes.

Aquesta definició, que pretén homogeneïtzar l’aplicació normativa
d’aquesta disposició comunitària, s’ha d’interpretar de conformitat
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administracions públiques; ens del sector públic que,
sense tenir el caràcter d’Administració pública, estan
subjectes a la Directiva 2004/18; i ens del sector
públic que no són administracions públiques ni estan
sotmesos a aquesta Directiva.
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amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de les Comunitats
Europees (en endavant, TJCE), segons la qual el concepte d’«organisme
de dret públic» és un concepte de dret comunitari que ha de rebre una
interpretació autònoma i uniforme en tota la Comunitat Europea, i que
es defineix des d’un punt de vista funcional d’acord exclusivament amb
els tres requisits acumulatius que enuncia l’article 1, lletra b, paràgraf
segon, de les directives 93/36 i 93/37. A més, el Tribunal ha precisat que
aquest concepte s’ha d’interpretar en sentit ampli.
Així s’estableix en les sentències Mannesmann Anlagenbau Àustria i altres,
de 15 de gener de 1998, apartats 20 i 21; Universale-Bau i altres, de 12
de desembre de 2002, apartats 51 a 53; Comissió/Espanya, de 15 de maig
de 2003, apartats 52 i 53; Comissió/Espanya, de 16 d’octubre de 2003, i
Comissió/Espanya, de 13 de gener de 2005, apartat 27.
Els tres requisits a què fa referència la jurisprudència comunitària són:
a) La naturalesa de l’activitat.
b) La personalitat jurídica.
c) El control de l’ens per part de l’Administració pública.
Passem a analitzar breument aquests tres requisits que cal utilitzar per
determinar si una entitat és o no un poder adjudicador sotmès a les
regles contractuals públiques.
a) La naturalesa de l’activitat
Per definir el concepte d’organisme de dret públic s’ha d’atendre a la
naturalesa de l’activitat de l’organisme: satisfer necessitats d’interès
general que no tenguin exclusiu caràcter mercantil.
En aquest sentit, la sentència del TJCE de 15 de gener de 1998 (assumpte
C-44/96 Mannesmann) indica que si hi ha una funció d’interès general
—indubtable quan l’àmbit de l’activitat es designa habitualment sota
l’expressió d’obligacions de servei públic—, es produeix una vis atractiva
del primer element, al marge que l’activitat tengui vessants mercantils
o industrials, i s’ha d’entendre que aquest ens se sotmet a les regles de
contractació pública.
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La sentència del TJCE de 10 de novembre de 1998 (assumpte C-360/96,
BFI Holding BV, ARA) indica que som en presència d’un poder adjudicador
quan la funció és d’interès general, encara que l’activitat es presti en
règim de competència. És a dir, preval la dada teleològica de l’activitat
que desenvolupa aquest ens adjudicador.
Aquesta mateixa doctrina es recull en les sentències del TJCE de 17 de
desembre de 1998 (assumpte Irish Forestry Board), de 27 de febrer de 2003
(assumpte Adolf Truley) i de 22 de maig de 2003 (assumpte Korhonen).
La jurisprudència distingeix, doncs, entre necessitats d’interès general que
tenen caràcter industrial o mercantil i necessitats que no tenen aquest
caràcter. Aquest criteri no es veu afectat pel fet que empreses privades
satisfacin o puguin satisfer les mateixes necessitats que l’entitat, ja que
la inexistència de competència no és un requisit necessari per definir un
organisme de dret públic.
Cal destacar la sentència del TJCE de 13 d’octubre de 2003, de condemna
al Regne d’Espanya en l’assumpte SIEPSA, que va establir que en absència
de risc empresarial, una empresa pública o qualsevol altre ens controlat
pel poder públic es comporta com a poder adjudicador i s’ha de sotmetre
a les regles i principis de la contractació pública. Aquesta sentència indica
que «constitueixen necessitats d’interès general que no tenen caràcter
industrial o mercantil (…) aquelles necessitats que, per una part, no es
satisfan mitjançant l’oferta de béns o serveis en el mercat i que, per una
altra, per raons d’interès general, l’Estat decideix satisfer per si mateix o
respecte de les quals vol conservar una influència determinant».
En conseqüència, la jurisprudència comunitària permet deduir que per
determinar el compliment d’aquest requisit és indiferent que, a més
de satisfer necessitats d’interès general, l’entitat dugui a terme altres
activitats que no satisfacin necessitats d’interès general, i fins i tot que
les activitats que satisfan l’interès general constitueixin només una part
poc important de la seva activitat.
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En conseqüència, els ens instrumentals que presten un servei públic o
que han de complir obligacions de servei públic es troben sotmesos al
règim de la legislació de contractes públics.
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b) La personalitat jurídica
Per considerar que un ens és un poder adjudicador, ha de tenir personalitat
jurídica pròpia, si bé per al dret comunitari la forma jurídica adoptada
—pública o privada— no és per si mateixa un criteri decisiu, perquè
s’ha de fer una interpretació funcional; per tant, a aquests efectes és
indiferent la forma jurídica, pública o privada.
La sentència del TJCE de 15 novembre de 1998 (assumpte BFI Holding BV,
ARA), que es remet també a la sentència del TJCE de 20 de setembre de
1988 (assumpte Beentjes), disposa que «cal recordar que per donar plens
efectes al principi de lliure circulació, el concepte d’entitat adjudicadora
ha de rebre una interpretació funcional. Aquesta necessitat s’oposa a que
s’estableixin diferències en funció de la forma jurídica de les disposicions
mitjançant les quals es crea l’organisme i s’especifiquen les necessitats
que aquest ha de satisfer».
Així doncs, les empreses mercantils no es poden entendre excloses de
l’àmbit d’aplicació, sinó que primer s’ha de determinar si la seva activitat
es pot incloure en els paràmetres funcionals explicats a fi de considerarla poder adjudicador. En aquest sentit, la sentència del TJCE de 15 de
maig de 2003 (assumpte Comissió/Espanya), va indicar que «l’estatut de
Dret privat d’una entitat no constitueix un criteri que pugui excloure la
seva qualificació com a entitat adjudicadora».
c) El control de l’ens per part de l’Administració pública
L’últim requisit que s’exigeix és que el control de l’ens sigui de
l’Administració pública, ja sigui per via financera o per qualsevol altre
mitjà. Per tant, s’ha d’atendre a la “influència dominant” del poder
públic sobre l’organisme adjudicador.
Amb relació al finançament, a la participació en l’accionariat, la
sentència del TJCE de 3 d’octubre de 2000 (assumpte Universitat de
Cambridge) ha aclarit quan existeix finançament majoritàriament públic.
Aquesta sentència, que afirma que «l’expressió “finançada per una o
vàries entitats adjudicadores” (…) s’ha d’interpretar en el sentit que
s’hi inclouen les beques o subvencions concedides per una o diverses
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entitats adjudicadores per fomentar la labor investigadora, així com les
beques per a estudiants que les autoritats locals competents en matèria
d’educació abonen a les universitats per cobrir les despeses acadèmiques
de determinats estudiants. En canvi, no constitueixen finançament
públic, a efectes de les directives, les quanties abonades per una o diverses
entitats adjudicadores, bé en el marc d’un contracte de prestació de
serveis que comprengui treballs d’investigació, bé com a contrapartida
per la prestació d’altres serveis, com assessorament o organització
de conferències»; també afirma que el terme “majoritàriament” s’ha
d’interpretar en el sentit que significa «més de la meitat».
S’admet també el finançament indirecte, tal com es reflecteix en la
sentència del TJCE de 13 de desembre de 2007 (assumpte Bayerischer),
en els apartats 47 a 50.
Aquest supòsit es completa amb els casos en què la gestió de l’entitat
es troba sotmesa a un control per part de l’Administració pública, o en
què els òrgans d’administració, de direcció o de vigilància de l’entitat es
componen per membres més de la meitat dels quals siguin nomenats
per les administracions públiques i altres entitats de dret públic.
S’ha d’entendre que també concorr aquest tercer requisit quan hi ha un
control final en la presa de decisions per part del poder públic. Així ho
ha afirmat la sentència del TJCE d’1 de febrer de 2001, que considera
sotmeses al règim de contractació pública les empreses franceses
dedicades a la construcció d’habitatges per part de serveis públics de
construcció i d’urbanització i de societats anònimes d’habitatges de
lloguer moderat.
2. L’àmbit subjectiu de la Llei de contractes del sector públic
L’àmbit subjectiu de la nova LCSP es regula en l’article 3 i presenta
novetats respecte de la regulació anterior, atès que la nova Llei preveu
tres categories d’entitats que integren el sector públic i atribueix a cada
categoria un règim normatiu diferenciat.
La delimitació de l’àmbit subjectiu de la nova Llei ha estat criticada per
la doctrina i pel Consell d’Estat en el seu dictamen sobre l’avantprojecte
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de la LCSP (Dictamen 514/2006, de 25 de maig), especialment perquè
planteja dubtes interpretatius i configura un règim complex.
Tal com indica el Consell d’Estat, l’ampliació i la redefinició de l’àmbit
subjectiu de la nova LCSP «ja no es basa en un procés d’ampliació
successiva dels subjectes contractants partint de la seva major o menor
assimilació a l’administració pública stricto sensu, sinó que parteix des del
començament d’una delimitació de tipus funcional o segons l’activitat i
no segons la forma de personificació jurídica».
L’àmbit subjectiu de la LCSP inclou tres categories d’entitats que
funcionen com a cercles concèntrics, que són els ens del sector públic,
les administracions públiques i els poders adjudicadors.
Així, segons indica l’exposició de motius de la LCSP, l’article 3 preveu
tres categories distintes d’ens i, en conseqüència, tres nivells de subjecció
a les normes reguladores de la contractació administrativa. Aquestes
categories són:
— Administracions públiques.
— Ens del sector públic que, sense tenir el caràcter d’Administració
pública, estan subjectes a la Directiva 2004/18/CE (poders
adjudicadors no Administració pública).
— Ens del sector públic que no són Administració pública ni estan
sotmesos a la Directiva.
L’article 3 de la LCSP configura aquests tres tipus d’ens en els termes
següents:
1. Als efectes d’aquesta Llei, es considera que formen
part del sector públic els següents ens, organismes i
entitats:
a) L’Administració General de l’Estat, les
administracions de les comunitats autònomes i les
entitats que integren l’Administració local.
b) Les entitats gestores i els serveis comuns de la
Seguretat Social.
c) Els organismes autònoms, les entitats públiques
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empresarials, les universitats públiques, les agències
estatals i qualsevol entitat de dret públic amb
personalitat jurídica pròpia vinculada a un subjecte
que pertanyi al sector públic o que en depengui,
incloses les que, amb independència funcional o amb
una especial autonomia reconeguda per la Llei, tinguin
atribuïdes funcions de regulació o control de caràcter
extern sobre un determinat sector o activitat.
d) Les societats mercantils en el capital social de les
quals la participació, directa o indirecta, d’entitats de
les esmentades a les lletres a) a f) del present apartat
sigui superior al 50 per cent.
e) Els consorcis dotats de personalitat jurídica pròpia a
què es refereixen l’article 6.5 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, i la
legislació de règim local.
f) Les fundacions que es constitueixin amb una
aportació majoritària, directa o indirecta, d’una
o diverses entitats integrades al sector públic, o el
patrimoni fundacional de les quals, amb caràcter
de permanència, estigui format en més d’un 50 per
cent per béns o drets aportats o cedits per aquestes
entitats.
g) Les mútues d’accidents de treball i malalties
professionals de la Seguretat Social.
h) Qualssevol ens, organismes o entitats amb
personalitat jurídica pròpia, que hagin estat creats
específicament per satisfer necessitats d’interès
general que no tinguin caràcter industrial o mercantil,
sempre que un o diversos subjectes pertanyents
al sector públic financin majoritàriament la seva
activitat, controlin la seva gestió, o nomenin més de
la meitat dels membres del seu òrgan d’administració,
direcció o vigilància.
i) Les associacions constituïdes pels ens, organismes i
entitats esmentats a les lletres anteriors.
2. Dins del sector públic, i als efectes d’aquesta Llei,
tenen la consideració d’administracions públiques
els següents ens, organismes i entitats:
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a) Els esmentats a les lletres a) i b) de l’apartat
anterior.
b) Els organismes autònoms.
c) Les universitats públiques.
d) Les entitats de dret públic que, amb independència
funcional o amb una especial autonomia reconeguda
per la Llei, tinguin atribuïdes funcions de regulació o
control de caràcter extern sobre un determinat sector
o activitat, i
e) Les entitats de dret públic vinculades a una
o diverses administracions públiques o que
depenguin d’aquestes, que compleixin alguna de les
característiques següents:
1a. que l’activitat principal no consisteixi en
la producció en règim de mercat de béns i serveis
destinats al consum individual o col·lectiu, o que
efectuïn operacions de redistribució de la renda i de
la riquesa nacional, en tot cas sense ànim de lucre, o
2a. que no es financin majoritàriament amb
ingressos, sigui quina sigui la seva naturalesa,
obtinguts com a contrapartida al lliurament de béns
o a la prestació de serveis.
No obstant això, no tenen la consideració
d’administracions públiques les entitats públiques
empresarials estatals i els organismes assimilats que
depenen de les comunitats autònomes i entitats
locals.
3. Es consideren poders adjudicadors, als efectes
d’aquesta Llei, els següents ens, organismes i
entitats:
a) Les administracions públiques.
b) Tots els altres ens, organismes o entitats amb
personalitat jurídica pròpia diferents dels expressats
a la lletra a) que hagin estat creats específicament
per satisfer necessitats d’interès general que no
tinguin caràcter industrial o mercantil, sempre que
un o diversos subjectes que s’hagin de considerar
poder adjudicador d’acord amb els criteris d’aquest
apartat 3 financin majoritàriament la seva activitat,
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La conseqüència principal d’aquesta caracterització és que la LCSP
s’aplica a cada categoria amb un grau d’intensitat diferent.
Cal indicar que la LCSP també s’aplica, en els casos en què la quantia
del contracte és de llindar comunitari, als contractes subvencionats i
als contractes dels concessionaris d’obra pública, de conformitat amb
els articles 17 i 250 de la LCSP, en la mesura que hi ha un finançament
públic, si bé aquests contractes són subscrits per ens que no tenen el
caràcter de poder adjudicador ni d’ens del sector públic.
Passem a analitzar breument quin és el règim previst per a cada categoria
d’ens.
a) Administració pública (art. 3.2 LCSP)
En aquesta categoria s’inclouen els ens enumerats en l’article 3.2 de
la LCSP, com també els òrgans constitucionals de l’Estat i els òrgans
legislatius i de control autonòmics, que han d’ajustar la seva contractació
a les normes previstes per a les administracions públiques, tal com
s’estableix en la disposició addicional tercera de la LCSP.
La LCSP s’aplica íntegrament a les administracions públiques, que
són en tot cas poder adjudicador, amb independència de l’import del
contracte.
El concepte d’Administració pública en la LCSP es basa en el concepte
de «sector públic administratiu» contingut en l’article 3.1 de la Llei
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària (en endavant,
LGP).
D’acord amb l’article 3.2 de la LCSP, tenen la consideració
d’administracions públiques la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
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controlin la seva gestió, o nomenin més de la meitat
dels membres del seu òrgan d’administració, direcció
o vigilància.
c) Les associacions constituïdes pels ens, organismes i
entitats esmentats a les lletres anteriors.
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i els ens que integren l’Administració local, com també els organismes
autònoms i la Universitat de les Illes Balears.
També tenen aquesta consideració els ens que es descriuen en l’apartat e
de l’article 3.2, entre els quals s’han d’incloure els consorcis i les agències
públiques quan compleixin algun dels requisits que s’hi estableixen.
Pel que fa a les entitats públiques empresarials, tant les entitats públiques
empresarials estatals com els organismes assimilats que depenen de
les comunitats autònomes i entitats locals no tenen la consideració
d’Administració pública als efectes de la LCSP.
Aquestes entitats es defineixen en l’article 53 de la Llei 6/1997, de 14
d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració general de
l’Estat, com a «organismes públics als quals s’encomana la realització
d’activitats prestacionals, la gestió de serveis o la producció de béns
d’interès públic susceptibles de contraprestació».
Així, també l’article 3 de la LGP exclou les entitats públiques empresarials
de la classificació del «sector públic administratiu» i les inclou en el
«sector públic empresarial».
Com a resultat d’això, es produeix, en paraules del Consell d’Estat, una
«flexibilització de la regulació per a alguns ens del sector públic que no
són administracions públiques i creats per satisfer necessitats d’interès
general no industrials ni mercantils. Alguns d’aquests ens, segons
la regulació avui vigent [la Llei de contractes de les administracions
públiques] —molt destacadament, les entitats públiques empresarials
estatals i les entitats assimilades autonòmiques o locals—, apliquen
íntegrament la regulació prevista per als contractes administratius.
Segons el que es preveu en l’avantprojecte, aquestes entitats (ja no
considerades administració pública a aquests efectes), en el cas que
subscriguin contractes no subjectes a regulació harmonitzada, no
haurien d’aplicar tan rígidament aquest règim».
En conseqüència, els organismes autonòmics assimilats a les entitats
públiques empresarials estatals no tenen la consideració d’Administració
pública als efectes de la LCSP.
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b) Poders adjudicadors que no són Administració pública (art. 3.3
lletres b i c LCSP)
En aquesta categoria s’engloben les entitats enunciades en les lletres
b i c de l’apartat tercer de l’article 3 de la LCSP. A més, d’acord amb
l’article 4 n, les empreses que tenguin la consideració de mitjà propi es
consideren en tot cas poder adjudicador.
També són poders adjudicadors totes les fundacions del sector públic,
citades en l’article 3.1 f de la LCSP, ja que només es poden constituir per
a fins d’interès general, i mai mercantil o industrial. Així s’estableix en els
articles 34.1 de la Constitució espanyola i 2 de la Llei 50/2002, de 26 de
desembre, de fundacions. Això no queda desvirtuat pel fet que alguna
fundació dugui a terme una activitat econòmica, perquè es tractaria
d’una activitat complementària o accesòria dels seus fins.
Per determinar si les societats mercantils i els organismes autonòmics
assimilats a les entitats públiques empresarials són poders adjudicadors o
no, s’ha d’analitzar cada cas per veure si reuneixen les característiques que
defineixen els poders adjudicadors des d’una perspectiva comunitària,
en els termes expressats en l’apartat 1 d’aquest Informe.
Així, el fet que una entitat tengui una personificació juridicoprivada
de societat mercantil o que es tracti d’una entitat pública empresarial
no permet afirmar que l’entitat s’hagi creat per satisfer fins de caràcter
industrial o mercantil i que, en conseqüència, no pugui ser un poder
adjudicador.
Els poders adjudicadors estan subjectes a la Directiva 2004/18/CE i,
en conseqüència, els contractes subjectes a regulació harmonitzada
subscrits per aquests ens se sotmeten a la LCSP, mentre que els contractes
inferiors als llindars comunitaris han de ser regulats per unes instruccions
internes.
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Els contractes subscrits pels ens que tenen el caràcter d’Administració
pública són contractes administratius i se sotmeten a la jurisdicció
contenciosa administrativa, amb les excepcions que es preveuen en els
articles 19 a 21 de la LCSP.
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Així doncs, els contractes subjectes a regulació harmonitzada se sotmeten,
quant a la seva preparació, a l’article 121.1 (que remet als articles 96.2 b,
i 101 a 104) de la LCSP, i, quant a l’adjudicació, a les normes establertes
per a l’adjudicació dels contractes de les administracions públiques amb
les excepcions que recull l’article 174.
En aquest sentit, l’article 174 disposa que:
1. L’adjudicació dels contractes subjectes a regulació
harmonitzada es regeix per les normes que estableix el
capítol anterior amb les adaptacions següents:
a) No són aplicables les normes que estableixen el
segon paràgraf de l’apartat 2 de l’article 134 sobre
intervenció del comitè d’experts per a la valoració
de criteris subjectius, els apartats 1 i 2 de l’article
136 sobre criteris per apreciar el caràcter anormal
o desproporcionat de les ofertes, l’article 140 sobre
formalització dels contractes, l’article 144 sobre
examen de les proposicions i proposta d’adjudicació,
i l’article 156 sobre els supòsits en què és possible
acudir a un procediment negociat per adjudicar
contractes de gestió de serveis públics.
b) No és necessari publicar les licitacions i
adjudicacions en els diaris oficials nacionals a què es
refereixen el paràgraf primer de l’apartat 1 de l’article
126 i el paràgraf primer de l’apartat 2 de l’article 138,
ja que s’entén que se satisfà el principi de publicitat
mitjançant la publicació efectuada en el «Diari Oficial
de la Unió Europea» i la inserció de la corresponent
informació a la plataforma de contractació a què
es refereix l’article 309 o en el sistema equivalent
gestionat per l’Administració pública de la qual
depengui l’entitat contractant, sens perjudici de
la utilització de mitjans addicionals amb caràcter
voluntari.
2. Si, per raons d’urgència, és impracticable el
compliment dels terminis mínims establerts, és
aplicable el que preveu l’article 96.2.b) sobre reducció
de terminis.
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Els contractes no subjectes a regulació harmonitzada se sotmeten, quant
a la seva preparació, a l’article 121.2, i, quant a la seva adjudicació,
a l’article 175, que disposa que aquestes entitats han d’aprovar unes
instruccions que regulin els procediments de contractació i que garanteixin
que l’adjudicació dels contractes se sotmet, en tot cas, als principis
de publicitat, de concurrència, de transparència, de confidencialitat,
d’igualtat i de no-discriminació, i que el contracte s’adjudica a qui
presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa.
A més, malgrat que l’article 175 no ho preveu explícitament, cal entendre
que d’acord amb l’article 43 també són d’aplicació les previsions de la
LCSP relatives a capacitat i solvència, prohibicions de contractar, objecte
i preu del contracte.
La disposició transitòria sisena de la LCSP estableix un règim transitori
per als procediments d’adjudicació dels contractes no subjectes a
regulació harmonitzada subscrits per entitats que no tenen el caràcter
d’Administració pública, i disposa el següent:
1. A partir de l’entrada en vigor de la Llei, i mentre
no s’aprovin les instruccions internes a què es
refereix l’article 175.b), els poders adjudicadors que
no tinguin el caràcter d’administracions públiques
es regeixen, per a l’adjudicació de contractes no
subjectes a regulació harmonitzada, per les normes
que estableix l’article 174.

És a dir, en el supòsit que un poder adjudicador no aprovi les instruccions
internes, tots els seus contractes se sotmeten a les regles de l’article 174,
si bé el règim jurídic del contracte serà en tot cas privat.
Els contractes subscrits pels ens que tenen el caràcter de poder
adjudicador però no d’Administració pública són contractes privats en
tot cas i se sotmeten, quant a la preparació i adjudicació del contracte,
a la jurisdicció contenciosa administrativa o a la jurisdicció civil,
segons si es tracta, respectivament, d’un contracte subjecte a regulació
harmonitzada o no, i, quant als efectes, compliment i extinció del
contracte, a la jurisdicció civil, de conformitat amb els articles 20 i 21
de la LCSP.
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c) Ens del sector públic que no són poder adjudicador (art. 3.1
LCSP)
Aquesta categoria d’ens és residual i inclou tots els ens que no tenen
la consideració de poder adjudicador ni, per tant, d’Administració
pública. Així doncs, es tracta dels ens, els organismes o les entitats creats
per satisfer necessitats que tenguin caràcter mercantil o industrial.
Els ens del sector públic que integren aquesta categoria no estan
sotmesos a la Directiva 2004/18/CE ni a les regles de la LCSP, però
la LCSP introdueix algunes previsions amb la finalitat de garantir
l’objectivitat i l’eficiència en l’ús dels fons públics. Per tant, no es
distingeix entre contractes subjectes a regulació harmonitzada i
contractes no harmonitzats.
D’acord amb l’article 176 de la LCSP, els ens, els organismes i les
entitats del sector públic que no tenguin la consideració de poders
adjudicadors han d’aprovar unes instruccions internes en matèria
de contractació que garanteixin que l’adjudicació dels contractes se
sotmet, en tot cas, als principis de publicitat, de concurrència, de
transparència, de confidencialitat, d’igualtat i de no-discriminació, i
que el contracte s’adjudica a qui presenti l’oferta econòmicament més
avantatjosa.
A més, també cal entendre que d’acord amb l’article 43 també són
d’aplicació les previsions de la LCSP relatives a capacitat i solvència,
prohibicions de contractar, objecte i preu del contracte.
A aquests ens també els és d’aplicació la disposició transitòria sisena
de la LCSP i, per tant, si no aproven les instruccions internes tots els
seus contractes se sotmeten a les regles de l’article 174, si bé el règim
jurídic del contracte serà en tot cas privat.
Els contractes subscrits pels ens que no tenen el caràcter de poder
adjudicador ni d’Administració pública són contractes privats en tot
cas i se sotmeten a la jurisdicció civil, de conformitat amb els articles
20 i 21 de la LCSP.
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L’annex 1 d’aquest Informe exposa la qualificació dels ens del sector
públic autonòmic a efectes de la LCSP, com a resultat d’una primera
aproximació a l’anàlisi de cada ens, sense perjudici del que pugui resultar
d’altres estudis, tot això sobre la base de la regulació de la LCSP i del
concepte de poder adjudicador.
A continuació, l’annex 2 conté una relació merament indicativa dels
consorcis en què participa la Comunitat Autònoma i que s’han de
considerar en tot cas Administració pública a efectes de la LCSP.

Palma, 17 de desembre de 2008
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3. Anàlisi dels ens del sector públic de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears
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ANNEX 1
Ens del sector públic autonòmic
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Institut Balear de la Dona
Agència de Cooperació Internacional de les Illes
Balears (ACIB)
Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i
de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes
Balears
Fundació Balear contra la Violència de Gènere
Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel
Fundació d’Ajuda a la Reinserció de les Illes Balears
Consorci per a la Protecció i Acollida de les
Persones Disminuïdes Psíquiques Profundes de les
Illes Balears (APROP)
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials
de Mallorca
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials
de Menorca
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials
d’Eivissa i Formentera

Administració pública
Poder adjudicador
Poder adjudicador
Poder adjudicador
Poder adjudicador
Poder adjudicador
Administració pública
Administració pública
Administració pública
Administració pública

Conselleria d’Agricultura i Pesca
Institut de Biologia Animal de Balears, SA (IBABSA)
Bon Mè-Segle XXI SAT
Serveis de Millora Agrària, SA (SEMILLA)
Carn Illa, SA
Fruita Bona Hortofrutícola, SAT
Esplet SAT nº 9453
OP Mallorca Mar
Plantes Dissecades, SA (PLANDISA)
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA)
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
Centre Balears Europa (CBE)
Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears
(IDI)
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Poder adjudicador
Sector públic
Poder adjudicador
Poder adjudicador
Sector públic
Sector públic
Sector públic
Poder adjudicador
Poder adjudicador

Administració pública
Poder adjudicador
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Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació
Agència Tributària de les Illes Balears
Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Parc BIT Desenvolupament, SA
Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL)
CAIB Patrimoni, SA
Fundació Illes Balears per a la Innovació
Tecnològica (IBIT)
Fundació Centre de Recerca, Desenvolupament i
Innovació Turisme (CIDTUR)
Conselleria d’Educació i Cultura
Institut d’Infraestructures i Serveis Educatius i
Culturals de les Illes Balears (IBISEC)
Fundació Teatre Principal d’Inca
Fundació per al Conservatori Superior de Música i
Dansa de les Illes Balears
Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de
les Illes Balears (ESADIB)
Fundació del Museu i Centre Cultural de
Formentera
Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la
Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears
(COFUC)
Consorci Museu Torrens Lladó
Consorci per al Foment d’Infraestructures
Universitàries (COFIU)
Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
(AQUIB)
Conselleria d’Esports i Joventut
Fundació per al Suport i la Promoció de l’Esport
Balear - Illesport
Turisme Jove

Poder adjudicador
Administració pública
Administració pública

Administració pública
Administració pública
Poder adjudicador
Poder adjudicador
Poder adjudicador
Poder adjudicador
Poder adjudicador

Poder adjudicador
Poder adjudicador
Poder adjudicador
Poder adjudicador
Poder adjudicador
Administració pública
Administració pública
Administració pública
Administració pública

Poder adjudicador
Administració pública
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Fires i Congressos de Balears, SA
Consorci per al Desenvolupament Econòmic de les
Illes Balears (CDEIB)
Consorci Centre Europeu d’Empreses Innovadores
de Balears (CEEI Balears)
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Escola Balear de l’Esport (EBE)
Administració pública
Consorci Centre de Tecnificació Esportiva de Calvià
Administració pública
(CTD)
Institut Balear de la Joventut
Poder adjudicador
Institut de la Joventut de Mallorca
Poder adjudicador
Institut de la Joventut de Menorca
Poder adjudicador
Institut de la Joventut d’Eivissa i Formentera
Poder adjudicador
Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques
Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)
GESTUR Balear, SA
Consorci Palma Habitatge
Conselleria d’Interior
Escola Balear d’Administració pública (EBAP)
Consorci del joc hípic Mallorca
Consorci del joc hípic Menorca
Consorci del joc hípic Eivissa i Formentera
Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SA
(GEIBSA)
Conselleria de Medi Ambient
Ports de les Illes Balears
Institut Balear de Conservació de la Natura
(IBANAT)
Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental
Espais de Natura Balear (ENB)
Consorci Aubarca - Es Verger
Consorci de Recuperació de la Fauna de les Illes
Balears (COFIB)
Consorci de la Gola
18 Consorcis d’Aigües:
Badia de Palma
Santa Maria del camí
Puigpunyent
Maria de la Salut
Lloseta
Formentera
Deià
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Poder adjudicador
Sector públic
Administració pública

Administració pública
Administració pública
Administració pública
Administració pública
Poder adjudicador

Poder adjudicador
Poder adjudicador
Poder adjudicador
Poder adjudicador
Administració pública
Administració pública
Administració pública
Administració pública
Administració pública
Administració pública
Administració pública
Administració pública
Administració pública
Administració pública

Ciutadella
Artà
Andratx
Algaida
Maó
Eivissa
Valldemossa
Selva
Sant Antoni
Mercadal
Sa Pobla
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori
Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears
(SITIBSA)
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
Consorci de Transports de Mallorca
Conselleria de Presidència
Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
Televisió de les Illes Balears, SA
Ràdio de les Illes Balears, SA
Multimèdia de les Illes Balears, SA
Fundació Balears a l’Exterior
Fundació Robert Graves
Fundació Santuari de Lluc
Consorci Rehabilitació Patrimoni Es Castell
Consorci per al Desenvolupament d’Actuacions de
Millora i Construcció d’Infraestructures al territori
de l’entitat local menor de Palmanyola
Conselleria de Salut i Consum
Servei de Salut de les Illes Balears (IBSALUT)
Gestió Sanitària de Mallorca (GESMA)
Fundació Hospital Son Llàtzer
Fundació Hospital Manacor
Fundació Pública Sanitària Hospital Comarcal
d’Inca
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

Administració pública
Administració pública
Administració pública
Administració pública
Administració pública
Administració pública
Administració pública
Administració pública
Administració pública
Administració pública
Administració pública

Poder adjudicador
Poder adjudicador
Administració pública

Administració pública
Poder adjudicador
Poder adjudicador
Poder adjudicador
Poder adjudicador
Poder adjudicador
Poder adjudicador
Administració pública
Administració pública

Administració pública
Poder adjudicador
Poder adjudicador
Poder adjudicador
Administració pública
Poder adjudicador
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Fundació Mateu Orfila d’Investigació en Salut de
les Illes Balears
Fundació Caubet – Cimera Illes Balears

Poder adjudicador
Poder adjudicador

Conselleria de Treball i Formació
Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Administració pública

Conselleria de Turisme
Palau de Congressos de Palma, SA
Institut Balear de Turisme (IBATUR)
Fundació Art a la Seu de Mallorca
Institut d’Estrategia Turística (INESTUR)
Fundació per al Desenvolupament Sostenible de les
Illes Balears
Escola d’Hoteleria
Consorci Pla de Desestacionalització de Pollença

Administració pública
Administració pública

Institut d’Estudis Baleàrics

Administració pública
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Poder adjudicador
Poder adjudicador
Poder adjudicador
Poder adjudicador
Poder adjudicador
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Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació
Consorci per al Disseny, Construcció, Equipaments i Sistemes d’Observació
Costera (SOCIB)
Consorci Informàtica Local
Conselleria d’Educació i Cultura
Consorci Museu d’Art Modern i Contemporani Es Baluard
Consorci Castell de Sant Carles
Consorci Ciutat Romana de Pollentia
Consorci Museu Militar de Menorca
Consorci Fundació Pública Balears per a la Música
Conselleria d’Esports i Joventut
Consorci Foment de l’Esport de Manacor
Consorci Foment de l’Esport de Marratxí
Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional de Maó
Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella
Consorci per a la construcció del Velòdrom de Palma
Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques
Consorci Penya-segat del Port de Maó
Conselleria de Presidència
Consorci Formentera Desenvolupament
Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat
Consorci Menorca Reserva de la Biosfera
Consorci Eivissa i Formentera Emprenen
Conselleria de Turisme
Consorci Mirall Alcúdia
Consorci Mirall Andratx
Consorci Mirall Calvià
Consorci Mirall Capdepera
Consorci Mirall Ciutadella
Consorci Mirall Eivissa
Consorci Mirall Es Mercadal
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ANNEX 2
Relació indicativa dels consorcis en què participa la Comunitat
Autònoma, que tenen la consideració d’Administració pública
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Consorci Mirall Felanitx
Consorci Mirall Inca
Consorci Mirall Manacor
Consorci Mirall Maó
Consorci Mirall Muro
Consorci Mirall Palma-Eixample
Consorci Mirall Pollensa
Consorci Mirall Sa Pobla
Consorci Mirall Sant Llorenç des Cardassar
Consorci Mirall Santa Eulària del Riu
Consorci Mirall Santa Margalida
Consorci per a la Millora i l’Embelliment de la Platja de Palma
Consorci Pla de Desestacionalització de Cala Millor
Consorci Pla de Desestacionalització de Campos
Consorci Pla de Desestacionalització d’Es Castell
Consorci Pla de Desestacionalització d’Esporles
Consorci Pla de Desestacionalització de Ferreries
Consorci Pla de Desestacionalització de Fornalutx
Consorci Pla de Desestacionalització d’Inca
Consorci Pla de Desestacionalització de Lloret de Vistalegre
Consorci Pla de Desestacionalització de Llucmajor
Consorci Pla de Desestacionalització de Mancor de la Vall
Consorci Pla de Desestacionalització de Marratxí
Consorci Pla de Desestacionalització de Montuïri
Consorci Pla de Desestacionalització de Porreres
Consorci Pla de Desestacionalització de Sant Joan
Consorci Pla de Desestacionalització de Santanyí
Consorci Pla de Desestacionalització de Selva
Consorci Pla de Desestacionalització de Sencelles
Consorci Pla de Desestacionalització de Ses Salines
Consorci Pla de Desestacionalització de Sineu
Consorci Pla de Desestacionalització de Sóller
Consorci Pla de Desestacionalització de Valldemossa
Consorci RIBA
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RESOLUCIÓ
DE
RECURSOS ESPECIALS
EN MATÈRIA
DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

Recursos especials

Relació de recursos especials en matèria de contractació resolts durant
l’any 2008
Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Resolució del recurs interposat per Apia XXI SA, contra la Resolució
d’adjudicació del contracte de consultoria i assistència Ajuda per
a la finalització d’expedients d’expropiació i recursos contenciosos
administratius de les obres de carreteres. (Res. 3/2008)............... 143
Resolució per la qual es denega la suspensió de l’execució de
l’adjudicació del contracte de Restauració de l’edifici de la Llotja
de Palma. (Res. 4s/2008)............................................................ 149
Resolució del recurs especial en matèria de contractació interposat
per la UTE Refoart, SL i Pastor, SA contra la resolució d’adjudicació
del contracte d’obres “Restauració de l’edifici de la Llotja de
Palma”. (Res. 4/2008)................................................................ 153
Resolució del recurs especial en matèria de contractació interposat
per Klüh Linaer España, SL contra la resolució d’adjudicació del
contracte de servei de neteja en centres de salut i unitats bàsiques
de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. (Res. 5/2008)...... 163
Resolució del recurs especial en matèria de contractació interposat
pel senyor B.B.M. contra la resolució d’adjudicació del contracte
de direcció tècnica i coordinació de seguretat i salut de les obres
de restauració de la Llotja de Palma. (Res. 6/2008)..................... 169
Resolució dels recursos interposats per Klüh Linaer España, SL,
contra la Resolució d’adjudicació del contracte de servei de neteja
129

Recursos especials

Resolució dels recursos interposats per Aqualia Gestión Integral
del Agua, SA, contra els acords del director executiu de l’Agència
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, d’11 d’octubre de
2007, pels quals s’imposen sengles sancions per l’incompliment del
contracte de serveis de manteniment i conservació de les estacions
depuradores i elements annexes de l’IBASAN en la zona E1. (Res.
1 i 2/2008)................................................................................ 133
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de l’Escola de vela Cala Nova i del Casal Federatiu i la Resolució
d’adjudicació del contracte de servei de neteja del Poliesportiu
Príncipes de España. (Res. 7 i 8/2008)........................................ 177
Inadmissió del recurs interposat per Siemens Healthcare
Diagnostics, SL contra la resolució d’adjudicació provisional del
contracte de subministrament per a l’adquisició de tires reactives.
(Res. 14/2008)........................................................................... 189
Resolució per la qual es denega la suspensió de la tramitació
de l’expedient per contractar el subministrament d’un equip
de desinfecció automàtica de l’anell de distribució de l’aigua
osmotitzada per hemodiàlisi. (Res. 15s/2008)............................. 193
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Relació dels recursos especials en matèria de contractació resolts
durant l’any 2008
Índex analític

Dels contractes de les Administracions Públiques en general:
• Actuacions relatives a la contractació: 3/08, 4s/08, 4/08, 7/08,
8/08
De l’adjudicació dels contractes: 4s/08, 4/08, 5/08, 7/08, 8/08
Procediment negociat: 6/08
Normes de procediment: 3/08, 4s/08, 4/08, 5/08, 7/08, 8/08
Sancions: 1/08, 2/08
Suspensió/mesures provisionals: 4s/08, 15s/08
Inadmissió: 14/08
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Exp. Junta Consultiva: RES 1/2008 i RES 2/2008
Resolució del recurs especial en matèria de contractació
Exp. d’origen: Contracte de serveis de manteniment i conservació de
les estacions depuradores i elements annexes de l’Institut Balear de
Sanejament (IBASAN) en la zona E1 (Eivissa i Sant Antoni de Portmany).
Exp. 69/04
— RES 1/2008: Imposició de sanció econòmica per infracció a l’estació
de bombament del Col·lector 0, dia 18 de juny de 2007. Exp. 1/07
— RES 2/2008: Imposició de sanció econòmica per infracció a l’estació
de bombament de Jesús, dia 17 de juny de 2007. Exp. 2/07
Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental
Recurrent: Aqualia Gestión Integral del Agua, SA.
Acord de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació,
de 30 de juliol de 2008, pel qual es resolen els recursos interposats per
Aqualia Gestión Integral del Agua, SA, contra els acords del director
executiu de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental,
d’11 d’octubre de 2007, pels quals s’imposen sengles sancions per
l’incompliment del contracte de serveis de manteniment i conservació
de les estacions depuradores i elements annexes de l’IBASAN en la
zona E1
Fets
1. Dia 15 de març de 2005, Aqualia Gestión Integral del Agua, SA (en
endavant, Aqualia) i l’Institut Balear de Sanejament, actualment
Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (en endavant,
l’Agència), varen subscriure el contracte de serveis de manteniment
i conservació de les estacions depuradores i elements annexes de
l’Institut Balear de Sanejament (IBASAN) en la zona E1 (Eivissa i Sant
Antoni de Portmany) amb un termini d’execució de dos anys. Dia 19
de febrer de 2007 aquest contracte va ser prorrogat fins a finals de
març de 2009 per mutu acord de les parts.
El contracte preveu l’existència de diverses plantes o instal·lacions,
entre les quals hi figuren, a Eivissa, l’estació de bombament del
Col·lector 0 i l’estació de bombament de Jesús.
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2. Dia 17 de juny de 2007 al matí, en l’estació de bombament d’aigües
residuals (EBAR) de Jesús del port esportiu d’Eivissa la Nova varen
botar les alarmes d’avís d’augment del nivell de l’aigua. Els treballadors
de guàrdia de la depuradora varen actuar per normalitzar la situació.
No obstant això, i a causa d’una arribada d’aigua sobtadament, es
va produir un abocament per haver entrat en càrrega el col·lector del
clavegueram i sobreeixir l’aigua a un torrent que desemboca en el
port esportiu d’Eivissa la Nova.
Devers les 16:00 hores del mateix dia, l’Agència va rebre una cridada
telefònica per part de la Policia Local per comunicar que s’havia
observat un abocament d’aigües residuals en el port esportiu però
que ja s’havia solucionat.
Posteriorment, a les 18:00 hores, el contractista va comunicar
l’abocament a l’Agència.
3. Dia 18 de juny de 2007 al matí es va produir un abocament pel
sobreeixidor del bombament que desaigua en el port esportiu d’Eivissa
la Nova, en l’estació de bombament d’aigües residuals (EBAR) del
Col·lector 0.
Devers les 19:50 hores, l’empresa Aqualia va tenir coneixement
d’aquest abocament per mitjà del director del port esportiu d’Eivissa
la Nova.
A les 20:00 hores l’Agència va tenir coneixement de l’abocament per
un mitjà de premsa. Immediatament, la tècnica de l’Agència es va
posar en contacte amb el contractista per demanar informació al
respecte. El cap de planta de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals
(EDAR) d’Eivissa li va explicar que encara no havia pogut comprovar
l’abast de l’avaria, atès que havia tingut coneixement dels fets deu
minuts abans.
A les 20:15 hores es confirma l’abocament i, després de les pertinents
actuacions de control i reparació d’una de les bombes, el contractista
es posa en comunicació amb l’Agència.
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5. Dia 3 de juliol de 2007 la directora executiva de l’Agència va proposar
la imposició de dues sancions econòmiques de 3.000 €, IVA inclòs,
cada una, propostes que varen ser notificades a l’empresa contractista,
atorgant-li un termini de 10 dies perquè al·legués allò què estimés
convenient.
El contractista va presentar al·legacions dia 20 de juliol de 2007
respecte a l’expedient relatiu als fets de dia 18 de juny, i els dies 17 i
24 de juliol de 2007 respecte als fets de dia 17 de juny.
6. Dia 11 d’octubre de 2007, el nou director executiu de l’Agència va
aprovar dos acords d’imposició de sanció a l’empresa contractista
pels fets esdevinguts els dies 17 i 18 de juny de 2007 a les estacions
de bombament d’aigües residuals de Jesús i del Col·lector 0, per un
import de 3.000 € i 3.750 €, IVA inclòs, respectivament. Aquests
acords es varen notificar al contractista dia 23 d’octubre de 2007.
7. Dia 23 de novembre de 2007 el contractista va interposar sengles
recursos potestatius de reposició contra els acords d’imposició de
sanció, davant l’òrgan de contractació.
8. Dia 28 de desembre de 2007 l’Agència va remetre els recursos a la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa, on varen tenir
entrada dia 2 de gener de 2008.
Fonaments de dret
1. L’article 110 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, estableix que l’error en la qualificació del recurs per part del
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4. Els dies 19 i 20 de juny de 2007 el cap d’Àrea de Gestió i Control
de Sanejament de l’Agència va enviar sengles comunicacions al
contractista, via fax, mitjançant les quals proposava una sanció
basada en l’incompliment de la lletra n de la clàusula 1.3 del plec de
clàusules tècniques, que estableix que el contractista té l’obligació de
comunicar immediatament al director del servei qualsevol incidència
inusual greu, sempre que afecti a les instal·lacions o al procés.

Memòria de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 2008

recurrent no és obstacle per a la seva tramitació, sempre que se’n
dedueixi el caràcter veritable. En el present cas s’observa clarament
que l’elecció del recurs per part d’Aqualia era sens dubte la del recurs
especial en matèria de contractació.
2. La competència per resoldre el recurs especial en matèria de
contractació, regulat a l’article 66 de la Llei 3/2003, de 26 de març,
de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, correspon a la Comissió Permanent de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa, d’acord així mateix
amb el Decret 20/1997, de 7 de febrer, pel qual es crea aquesta
Junta Consultiva, i el seu Reglament d’organització i funcionament,
aprovat per Acord del Consell de Govern de 10 d’octubre de 1997.
3. L’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, estableix que:
L’òrgan administratiu que iniciï o tramiti un procediment (...) pot disposarne l’acumulació amb altres procediments amb els quals tingui una identitat
substancial o una connexió íntima.
En el present cas els recursos interposats per l’entitat recurrent es
dirigeixen contra els acords d’imposició de sancions de dos fets
relatius al mateix contracte de serveis i es fonamenta en idèntics
arguments. Per tant, d’acord amb els principis d’economia processal
i agilitat del procediment, és convenient acumular els dos recursos,
de manera que se substanciïn en un únic procediment i en una sola
resolució.
4. Les clàusules penals, previstes a l’article 1152 del Codi civil, són
obligacions accessòries a l’obligació principal que sancionen
l’incompliment o el compliment irregular d’una obligació.
Les clàusules penals també estan previstes en el Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2000, de 16 de juny (en endavant, TRLCAP), a l’article 95
pel que fa a les penalitats per l’incompliment dels terminis d’execució
del contracte, i a l’article 252 pels incompliments del concessionari.
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El Tribunal Suprem ha considerat en nombrosa jurisprudència que
les clàusules penals incorporades a un contracte administratiu: a)
responen al principi de llibertat de pactes tradicionalment reconegut
a la normativa reguladora de la contractació administrativa; b) no
constitueixen l’exercici de dret sancionador, sinó que es regeixen
per les normes reguladores de les obligacions, i c) han d’establirse de forma expressa i manifesta, de forma que no hi caben les
presumpcions del seu establiment.
En conseqüència, de conformitat amb el principi de tipicitat, és
necessari que prèviament a la imposició d’una penalitat, el supòsit
de fet punible hagi estat previst en els plecs.
Si no fos així, l’Administració estaria imposant una penalitat ad hoc,
que no seria ajustada a Dret i ens trobaríem davant una violació
del principi de seguretat jurídica dels ciutadans, perquè si bé és
cert que les clàusules penals dins del contracte administratiu no
són sancions en sentit estricte, la seva imposició no està exempta
dels principis jurídics que han de regir l’ordenament, com són entre
d’altres, els principis de tipicitat, proporcionalitat, seguretat jurídica
i transparència.
5. Una vegada examinat el plec de clàusules tècniques del contracte de
serveis de manteniment i conservació de les estacions depuradores
i elements annexes de l’Institut Balear de Sanejament (IBASAN)
en la zona E1 (Eivissa i Sant Antoni de Portmany), cal destacar les
clàusules següents, relatives a les obligacions del contractista i a les
penalitats què es preveuen.
La clàusula 1.3 del plec de clàusules tècniques, denominada Serveis
objecte del plec, detalla els serveis que ha de prestar l’adjudicatari,
entre els quals hi consta l’obligació següent :
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A més, en aplicació del principi de llibertat de pactes, reconegut
a l’article 4 del TRLCAP, el plec de clàusules administratives que
defineix les obligacions del contractista pot contemplar clàusules
penals específiques i pròpies.
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n) Comunicar al director del servei immediatament qualsevol incidència
inusual greu, sempre que afecti a les instal·lacions o al procés.
La clàusula 3.1 del plec, denominada Ordenació bàsica del servei,
estableix les obligacions del contractista, entre les quals interessa
destacar la següent:
d) Tota avaria o anomalia detectada que pogués afectar als rendiments de
la planta o a la qualitat de l’efluent, en qualsevol equip o instal·lació, s’ha
de procedir immediatament a la corresponent correcció o reparació, a costa
de l’adjudicatari, a més s’ha de comunicar de forma fefaent al director del
servei. (sic)
La clàusula 7.4 del plec, denominada Deduccions i sancions, estableix
que:
i) Si l’incompliment d’algun dels punts requerits en aquest Plec fos
conseqüència de la negligència o descurança en l’explotació de les
instal·lacions incloses en l’Annex 1 d’aquest Plec, s’aplicarà una sanció de
3.000 € per falta comesa.
Finalment, aquesta mateixa clàusula disposa que:
Cada vegada que es reiteri una sanció s’incrementarà un 25% l’import.
6. Els acords del director executiu de l’Agència Balear de l’Aigua i de la
Qualitat Ambiental, d’11 d’octubre de 2007, pels quals s’imposen
les dues sancions econòmiques objecte dels recursos, es fonamenten
en l’incompliment de l’obligació de comunicar immediatament una
incidència greu (s’esmenta erròniament la clàusula 3.1 d, quan
aquesta obligació està prevista a la clàusula 1.3 n), però no contenen
cap referència a la clàusula específica que preveu una sanció per a
aquest incompliment, si bé sí s’inclou una referència a l’increment de
l’import de les sancions a causa de la seva reiteració.
7. Els arguments del recurrent en l’escrit d’interposició del recurs, que
en part reprodueixen els arguments usats en la fase d’al·legacions,
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són, succintament, els següents: a) que el contractista va complir
amb l’obligació prevista a la clàusula 3.1 d, doncs va reparar l’avaria
detectada tot d’una va conèixer la situació; b) que les alarmes
d’abocament en el Col·lector 0 no varen funcionar per raons alienes
al contractista; c) que el contractista va complir l’obligació del punt
1.3 n perquè tot seguit constatat un agreujament de la situació es va
informar al director del servei, si bé no era un cas d’inusual gravetat;
d) que no procedeix l’aplicació de la sanció prevista a la clàusula 7.4 i
perquè s’ha actuat amb diligència; e) manca de motivació de l’acord
d’imposició de la sanció i nul·litat de l’acte per causar indefensió;
i finalment, f) inexistència de supòsit de fet sancionable segons els
plecs i manca de proporció de la sanció imposada.
Per tots aquests motius, el recurrent sol·licita l’anul·lació de les
sancions imposades i l’arxiu de l’expedient.
8. Els acords d’imposició de les sancions econòmiques són actes que
requereixen motivació, d’acord amb l’article 54.1 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, i, per tant, haurien de contenir els fets i els
fonaments de dret que donen lloc a la imposició de les sancions.
Malgrat aquests acords no motiven suficientment la imposició de les
sancions, sembla que l’Agència interpreta que la infracció ha consistit
en l’incompliment de l’obligació de comunicació immediata. Cal
indicar que el terme “immediata” és un concepte jurídic indeterminat
i, per tant, s’ha d’estar al cas concret.
Vist el tenor literal d’aquesta clàusula del plec, sembla que aquesta
obligació implica tres requisits. En primer lloc, ha d’afectar a les
instal·lacions o al procés, com succeeix en aquest cas. En segon lloc,
la incidència ha de ser greu. En el present cas no queda suficientment
acreditada la gravetat dels fets. Finalment, el darrer requisit per exigir
la comunicació immediata és que es tracti d’una incidència inusual.
Aquesta circumstància tampoc queda acreditada a l’expedient,
sinó més bé tot el contrari, atès que els fets analitzats afecten a
dos abocaments diferents en dies consecutius, que no sembla que
guardin relació entre ells.
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No obstant el parer de l’Agència, a l’expedient consta que s’ha
produït la comunicació de les incidències produïdes a les estacions
de bombament i que aquesta comunicació s’ha produït en un termini
que es pot considerar a priori com a raonable.
Vist el contingut de la clàusula 7.4, relativa a les sancions aplicables
als supòsits que esmenta, s’aprecia clarament que no inclou cap
apartat que tipifiqui expressament la manca de comunicació
immediata prevista a la clàusula 1.3 n, i sembla que l’únic apartat
que podria ser d’aplicació seria l’apartat i, si bé els acords tampoc
esmenten expressament ni argumenten el fet què s’ha produït una
negligència o descurança en l’explotació que ha donat lloc a un
incompliment del plec.
La imposició d’aquestes sancions amb fonament en la clàusula 7.4
i suposaria no tan sols una interpretació forçada dels plecs, que
excedeix la prerrogativa d’interpretació del contracte que ostenta
l’òrgan contractant, sinó també la vulneració del principi de
tipicitat i de l’article 54.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
atès que els acords que imposen les sancions no estan suficientment
motivats.
En definitiva, l’Agència ha imposat, sense motivar adequadament,
unes sancions per unes suposades infraccions no tipificades
als plecs, en base al que sembla una interpretació extrema del
terme “immediata” respecte a la forma en què s’ha de produir la
comunicació d’una incidència.
9. L’article 61 del TRLCAP disposa que:
Els contractes regulats a aquesta Llei seran invàlids quan ho sigui algun dels
seus actes preparatoris o el d’adjudicació per concórrer en ells alguna de les
causes de dret administratiu o de dret civil a què es refereixen els articles
següents.
Després d’enumerar les causes de nul·litat a l’article 62, l’article 63
disposa que:
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Són causes d’anul·labilitat de dret administratiu la resta d’infraccions de
l’ordenament jurídic i en especial de les regles contingudes en la present
Llei, de conformitat amb l’article 63 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Tot això no obsta a que si l’òrgan de contractació considera que s’ha
produït un incompliment de les obligacions del contracte del qual
se’n deriva un dany o perjudici, de conformitat amb l’article 7 del
TRLCAP i l’article 1.101 del Codi civil, pugui iniciar un procediment
per quantificar la indemnització dels danys i perjudicis que s’hagin
causat a l’Agència.
Per tot això,
Acord
1. Acumular els recursos especials de contractació administrativa
interposats pel Sr. B.M., en nom i representació d’Aqualia Gestión
Integral del Agua, SA, contra els acords del director executiu de
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, d’11 d’octubre de 2007, pels quals
s’imposen dues sancions econòmiques per valor de 3.000 € i de
3.750 €, IVA inclòs.
2. Estimar els recursos especials en matèria de contractació
administrativa, interposats pel Sr. B.M., en nom i representació
d’Aqualia Gestión Integral del Agua, SA, contra els acords del director
executiu de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’11 d’octubre de
2007, pels quals s’imposen dues sancions econòmiques per valor de
3.000 € i de 3.750 €, IVA inclòs, atès que es tracta d’actes afectats
per una causa d’anul·labilitat.
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Com s’ha argumentat, els acords impugnats imposen sengles sancions
econòmiques per unes suposades infraccions no tipificades als plecs
de clàusules tècniques que regeixen el contracte. En conseqüència,
aquests acords, que vulneren el principi de tipicitat de les sancions,
estan afectats per una causa d’anul·labilitat.
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3. Deixar sense efecte els acords pels quals s’imposen aquestes sancions
a Aqualia Gestión Integral del Agua, SA.
4. Notificar aquesta resolució a l’interessat i a l’Agència Balear de
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
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Acord de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació,
de 4 de març de 2008, pel qual es resol el recurs interposat per Apia
XXI SA, contra la Resolució d’adjudicació del contracte de consultoria
i assistència Ajuda per a la finalització d’expedients d’expropiació i
recursos contenciosos administratius de les obres de carreteres
Fets
1. Dia 30 de novembre de 2007, la Mesa de Contractació es va reunir
per qualificar la documentació general presentada pels licitadors en
les seves proposicions. Revisat el contingut del sobre núm. 1, la Mesa
va observar una sèrie de deficiències per part de diverses empreses,
entre elles la recurrent, Apia XXI SA.
A continuació el secretari de la Mesa va comunicar a tots els licitadors,
inclosa Apia XXI SA, mitjançant fax, els defectes o omissions
esmenables observades i el termini per esmenar-les.
Les deficiències de la documentació d’Apia XXI SA consistien en la
manca d’acreditació de la solvència tècnica, en concret, la manca
d’especificació de la persona que farà les funcions de cap de
l’equip, i d’aportació de la seva titulació; i en la presentació d’una
declaració responsable de no trobar-se sotmès a cap dels supòsits
d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears regulats a la Llei 2/1996,
de 19 de novembre, sense haver estat atorgada davant autoritat
administrativa, notari públic o organisme professional qualificat, en
els termes prevists a l’article 21.5 del Text refós de la Llei de contractes
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Exp. Junta Consultiva: RES 3/2008
Resolució del recurs especial en matèria de contractació
Exp. d’origen: Contracte de consultoria i assistència Ajuda per a
la finalització d’expedients d’expropiació i recursos contenciosos
administratius de les obres de carreteres
CONTR2007 3485
Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques
Recurrent: Apia XXI SA
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de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2000, de 16 de juny.
2. Dia 4 de desembre de 2007, una vegada finalitzat el termini per
esmena, el secretari de la Mesa va emetre un certificat relatiu a la
documentació presentada, en el qual es fa constar que Apia XXI SA,
no ha presentat cap tipus de documentació.
3. La Mesa de contractació, reunida dia 4 de desembre de 2007 per a
l’obertura de les proposicions, va constatar la manca d’esmena de
les deficiències detectades i va acordar, per unanimitat, excloure de
la licitació a Apia XXI SA.
Aquest acord va ser notificat mitjançant fax dia 5 de desembre de
2007.
4. Dia 5 de desembre de 2007 el conseller d’Habitatge i Obres Públiques
va adjudicar el contracte de consultoria i assistència Ajuda per a
la finalització d’expedients d’expropiació i recursos contenciosos
administratius de les obres de carreteres, a l’empresa Grusamar
Ingeniería i Consulting, SL.
Aquesta resolució va ser notificada mitjançant fax a l’empresa Apia
XXI SA, dia 17 de desembre de 2007.
5. Dia 7 de desembre de 2007 el Sr. M.J.P.P., en nom i representació de
l’empresa Apia XXI SA, va presentar un escrit d’al·legacions a l’oficina
de correus de Santander, escrit que va tenir entrada a la Conselleria
d’Habitatge i Obres Públiques el dia 12 de desembre de 2007, al
qual s’indica que, cas que no s’admetin les al·legacions, es tramiti
com a recurs d’alçada contra l’acord d’exclusió de la licitació.
El recurrent manifesta que Apia XXI SA no ha rebut cap notificació,
ni per via de telefax ni per qualsevol altre mitjà, per poder esmenar
les deficiències detectades per part de la Mesa, i demana que es
retrotragui l’expedient al moment en què la Mesa de contractació
va revisar la documentació general presentada, i que s’admeti la
documentació que s’adjunta a l’escrit d’al·legacions.
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6. Dia 19 de desembre de 2007 va tenir entrada a la Conselleria
d’Habitatge i Obres Públiques el recurs potestatiu de reposició dirigit
a la Junta Consultiva de Contractació, interposat pel Sr. P.P. en nom
i representació de l’empresa Apia XXI SA, contra l’adjudicació del
contracte, recurs pel qual es donen per reproduïdes les al·legacions
presentades a l’escrit de dia 7 de desembre de 2007, i es demana la
suspensió de l’execució de l’adjudicació, en concret, la paralització
del expedient administratiu d’adjudicació del concurs ja que en cas
contrari es pot produir un greu perjudici, tot això en aplicació del
que preveu l’article 111.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Fonaments de dret
1. L’escrit d’al·legacions presentat dia 7 de desembre de 2007, respecte
del qual es sol·licita es tramiti com a recurs d’alçada, i el recurs de
reposició presentat dia 19 de desembre de 2007 s’han interposat
contra dos actes del mateix expedient administratiu, i els seus
continguts i fonaments tenen una identitat substancial, atès que
els raonaments jurídics es plantegen de forma similar. Per tant, per
raons d’economia processal i de conformitat amb l’article 73 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, pertoca disposar l’acumulació
d’ambdós recursos en un sol procediment i en una sola resolució.
2. L’article 110.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre estableix que:
L’error en la qualificació del recurs per part del recurrent no és obstacle per
a la seva tramitació, sempre que se’n dedueixi el caràcter veritable.
En el present cas queda clar que el recurs interposat és el recurs
especial en matèria de contractació, regulat a l’article 66 de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
La competència per resoldre aquest recurs correspon a la Comissió
Permanent de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa,
d’acord amb el Decret 20/1997, de 7 de febrer, pel qual es crea aquesta
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Junta Consultiva, i el seu Reglament d’organització i funcionament,
aprovat per Acord del Consell de Govern de 10 d’octubre de 1997.
3. L’article 81.2 del Reglament general de la Llei de contractes de
les administracions públiques, aprovat pel RD 1098/2001, de 12
d’octubre, disposa que:
Si la Mesa de contractació observa defectes o omissions esmenables en la
documentació presentada, ho ha de comunicar verbalment als interessats.
Sense perjudici d’això, les circumstàncies ressenyades s’han de fer públiques
a través anuncis de l’òrgan de contractació o, si s’escau, del que es fixi en el
plec, concedint un termini no superior a tres dies hàbils perquè els licitadors
els corregeixen o esmenin davant la mateixa Mesa de contractació.
El Reglament estableix així un sistema de comunicacions per assegurar
que els licitadors tinguin un coneixement ràpid dels defectes o
omissions de la documentació presentada, que permeti la celeritat
del procediment i, al mateix temps, garanteixi la seguretat jurídica
dels interessats.
4. La disposició final primera del Reglament estableix que la publicitat
a través del tauler d’anuncis de l’òrgan de contractació té caràcter
no bàsic. Per tant, es poden utilitzar altres mitjans de comunicació
alternatius per notificar els defectes o omissions esmenables. En
aquest mateix sentit es va manifestar aquesta Junta Consultiva de
Contractació a la Resolució 5/2005, de 26 de maig de 2005.
De conformitat amb l’article 59.1 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre;
Les notificacions s’han de fer per qualsevol mitjà que permeti tenir
constància de la recepció per la persona interessada o el seu representant,
així com la data, la identitat i el contingut de l’acte notifica. L’acreditació
de la notificació efectuada s’ha d’incorporar a l’expedient.
En ús d’aquesta facultat, i amb estricte compliment dels requisits de
la pràctica de les notificacions, el secretari de la Mesa de contractació
va comunicar via fax a l’entitat Apia XXI SA, les deficiències observades
a la seva documentació general i el termini per esmenar-les.
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Al recurs, Apia XXI SA manifesta únicament que no ha rebut cap
notificació, ni per via de telefax ni per qualsevol altre mitjà, per poder
esmenar les deficiències detectades per part de la Mesa.
No obstant això, a l’expedient consten el fax, dirigit al Sr. M.J.P., amb
les deficiències observades i el termini per esmenar-les, i el report de
fax, que acredita que la comunicació es va produir el dia el 30 de
novembre de 2007 a les 14:35 hores, amb resultat “OK”.
6. Així doncs, queda acreditat que la Mesa de contractació va comunicar
efectivament les deficiències detectades a la documentació general
de l’empresa recurrent. En conseqüència, l’exclusió de l’empresa
Apia XXI SA per no haver esmenat les deficiències observades s’ajusta
a dret.
7. L’article 111.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, estableix:
La interposició de qualsevol recurs, excepte en els casos en què una disposició
estableixi el contrari, no suspèn l’execució de l’acte impugnat.
D’acord amb aquest article, la regla general és que l’adjudicació del
contracte és un acte administratiu immediatament executiu.
L’apartat 2 d’aquest mateix article estableix que, no obstant això:
L’òrgan competent per resoldre el recurs, amb la ponderació prèvia, raonada
suficientment, entre el perjudici que causaria a l’interès públic o a tercers
la suspensió i el perjudici que es causa al recurrent com a conseqüència
de l’eficàcia immediata de l’acte recorregut, pot suspendre, d’ofici o a
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5. L’empresa Apia XXI SA no qüestiona al seu recurs la legalitat de la
notificació via fax, mitjà que ha utilitzat la Conselleria d’Habitatge i
Obres Públiques per comunicar diverses actuacions i resolucions al llarg
del procediment de contractació, i que fins i tot ha utilitzat l’empresa
recurrent per dirigir-se a la Mesa de contractació, en concret, dia 7
de desembre de 2007, amb la finalitat de trametre l’escrit presentat
aquest mateix dia a l’oficina de correus de Santander juntament amb
la documentació annexa per esmenar les deficiències observades.
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sol·licitud del recurrent, l’execució de l’acte impugnat quan concorri alguna
de les circumstàncies següents:
a) Que l’execució pugui causar perjudicis de reparació impossible o difícil.
b) Que la impugnació es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de
ple dret que preveu l’article 62.1 d’aquesta Llei.
L’empresa recurrent no argumenta ni acredita quin és el perjudici
que li causa l’execució de l’adjudicació del contracte, llevat de la
simple manifestació que la no suspensió de l’acte pot provocar un
perjudici greu. Atès que no s’acredita cap perjudici a la recurrent,
en atenció a l’interès públic, i que es disposa d’elements de judici
per resoldre el fons del recurs, no hi ha cap causa que fonamenti la
suspensió de l’execució de l’adjudicació.
Per tot això,
Acord
1. Desestimar el recurs especial en matèria de contractació administrativa
interposat pel Sr. P. en nom i representació de l’empresa Apia XXI
SA, contra la resolució del conseller d’Habitatge i Obres Públiques,
de 5 de desembre de 2007, per la qual s’adjudica el contracte de
consultoria i assistència Ajuda per a la finalització d’expedients
d’expropiació i recursos contenciosos administratius de les obres de
carreteres.
2. Desestimar la sol·licitud de suspensió de l’adjudicació del contracte.
3. Notificar aquesta resolució als interessats i a la Conselleria
d’Habitatge i Obres Públiques.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
del Tribunal Superior de Justícia, en el termini de dos mesos comptadors
des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb els articles
10.1 a i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
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Acord de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació,
de 19 de febrer de 2008, pel qual es denega la suspensió de l’execució
de l’adjudicació del contracte de Restauració de l’edifici de la Llotja de
Palma
Fets
1. Dia 5 de desembre de 2007 la consellera d’Educació i Cultura va
adjudicar el contracte d’obres Restauració de l’edifici de la Llotja
de Palma a la UTE formada per Construcciones Llabrés Feliu SA i
Restaurotec Técnicas de Restauración SL.
2. Aquest acord va ser notificat dia 21 de desembre de 2007 a la UTE
integrada per Refoart SL i Pastor SA.
3. Dia 22 de gener de 2008 va tenir entrada a la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa el recurs especial en matèria
contractació interposat pels Srs. L.A.J. i S.P., en nom i representació
de les empreses Refoart SL i Pastor SA, que concorren en UTE, contra
l’acord d’adjudicació del contracte d’obres Restauració de la Llotja
de Palma.
4. Aquest recurs es fonamenta en la valoració incorrecta dels criteris
d’adjudicació del concurs i en diverses qüestions procedimentals.
5. Els recurrents demanen la suspensió de l’execució de l’acte impugnat,
en concret la paralització de les actuacions i de l’inici de les obres,
atès que l’execució podria causar perjudicis d’impossible o difícil
reparació, que la impugnació es fonamenta en causes de nul·litat de
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Exp. Junta Consultiva: RES 4s/2008
Resolució de la sol·licitud de suspensió
Exp. d’origen: Contracte d’obres Restauració de l’edifici de la Llotja de
Palma
CON07 2007 2281
Conselleria d’Educació i Cultura
Recurrent: UTE Refoart SL i Pastor SA
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ple dret, i en atenció a l’elevada qualificació tècnica i el pressupost
de la obra.
Fonaments de dret
1. L’article 111.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, estableix:
La interposició de qualsevol recurs, excepte en els casos en què una disposició
estableixi el contrari, no suspèn l’execució de l’acte impugnat.
D’acord amb aquest article, la regla general és que l’adjudicació del
contracte és un acte administratiu immediatament executiu.
2. L’apartat 2 d’aquest mateix article estableix que, no obstant això:
L’òrgan competent per resoldre el recurs, amb la ponderació prèvia, raonada
suficientment, entre el perjudici que causaria a l’interès públic o a tercers
la suspensió i el perjudici que es causa al recurrent com a conseqüència
de l’eficàcia immediata de l’acte recorregut, pot suspendre, d’ofici o a
sol·licitud del recurrent, l’execució de l’acte impugnat quan concorri alguna
de les circumstàncies següents:
a) Que l’execució pugui causar perjudicis de reparació impossible o
difícil.
b) Que la impugnació es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de
ple dret que preveu l’article 62.1 d’aquesta Llei.
3. Els recurrents no argumenten ni acrediten quin és el perjudici que
els causa l’execució de l’adjudicació del contracte, llevat de la simple
manifestació que la no suspensió de l’acte pot provocar un perjudici
d’impossible o difícil reparació. Atès que no s’acredita cap perjudici
als recurrents, i en atenció a l’interès públic, no hi ha cap causa que
fonamenti la suspensió de l’execució de l’adjudicació.
Resolució
1. Denegar la suspensió de l’execució de l’adjudicació del contracte
d’obres Restauració de l’edifici de la Llotja de Palma, de dia 5 de
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desembre de 2007, de la consellera d’Educació i Cultura, atès que
no s’acredita que se’n derivi cap perjudici pels recurrents.
2. Notificar aquesta resolució als interessats i a la Conselleria d’Educació
i Cultura.

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa– es pot
interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
del Tribunal Superior de Justícia, en el termini de dos mesos comptadors
des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb els articles
10.1 a i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
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Acord de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació,
de 28 de novembre de 2008, pel qual es resol el recurs especial en
matèria de contractació interposat per la UTE Refoart, SL i Pastor, SA
contra la resolució d’adjudicació del contracte d’obres “Restauració
de l’edifici de la Llotja de Palma”
Fets
1. Dia 19 de juny de 2007 el conseller d’Educació i Cultura va aprovar
l’expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives
particulars i l’obertura del procediment d’adjudicació del contracte
d’obres “Restauració de l’edifici de la Llotja de Palma”, per
procediment obert i forma d’adjudicació de concurs, i es publicà
l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de dia 26 de
juny de 2007.
2. Dia 21 d’agost de 2007 la Mesa de Contractació va obrir les
proposicions econòmiques i tècniques de les empreses admeses a
la licitació i va acordar demanar-ne un informe tècnic de valoració
a l’arquitecte de l’Institut d’Infraestructures i Serveis Educatius i
Culturals de les Illes Balears (en endavant, IBISEC). Aquest informe
es va emetre dia 5 de setembre de 2007.
3. Dia 13 de setembre de 2007 la Mesa de Contractació va proposar
l’adjudicació del contracte a la UTE Construcciones Llabrés Feliu,
SA i Restaurotec Técnicas de Restauración, SL, la qual, si bé va
obtenir la mateixa puntuació en la valoració de les ofertes que la
UTE integrada per Refoart, SL i Pastor, SA, havia presentat la seva
proposició amb anterioritat a aquesta i, a més, havia acreditat que
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Exp. Junta Consultiva: RES 4/2008
Resolució del recurs especial en matèria de contractació
Exp. d’origen: contracte d’obres “Restauració de l’edifici de la Llotja de
Palma”
CON07 2007 2281
Conselleria d’Educació i Cultura
Recurrent: UTE Refoart, SL i Pastor, SA
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disposava de treballadors discapacitats en la seva plantilla, motius
pels quals resultà adjudicatària del concurs. Aquesta proposta es va
elevar a l’òrgan de contractació dia 14 de setembre de 2007.
4. Dia 28 de setembre de 2007 el senyor L.A., en nom i representació
de la UTE Refoart, SL i Pastor, SA va presentar al·legacions contra
la proposta d’adjudicació del contracte, amb la petició que es
comprovàs la veracitat del títol de Belles Arts d’una treballadora de
l’empresa que es va proposar com a adjudicatària del concurs.
5. Dia 15 d’octubre de 2007 es va reunir novament la Mesa de
Contractació per estudiar les al·legacions presentades així com
un segon informe tècnic complementari, de 8 d’octubre, emès per
l’arquitecte de l’IBISEC a sol·licitud del president de la Mesa. Una
vegada analitzat el contingut de l’informe, la Mesa de Contractació
acordà trametre’l a tots els interessats i atorgar un termini d’audiència
de deu dies perquè presentassin les al·legacions que considerassin
oportunes, tot això en virtut del que disposa l’article 84.2 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Aquest mateix dia el president de la Mesa de Contractació va
demanar a la directora del Museu de Mallorca un aclariment sobre
la titulació específica en matèria de restauració. Aquest informe es
va emetre dia 24 d’octubre.
6. En aquest termini, la UTE Refoart, SL i Pastor, SA va presentar
sengles al·legacions els dies 17, 25 i 29 d’octubre de 2007, mentre
que la UTE integrada per Clar Rehabilitaciones, SL i Ferratur, SA
en va presentar dia 19 d’octubre de 2007. Aquestes al·legacions es
fonamenten succintament en el canvi de criteri de l’Administració
a l’hora de valorar un dels criteris d’adjudicació del concurs, en
concret, en l’oferta tècnica, el fet que l’adjudicatari disposàs d’un
restaurador a l’obra. A més, la UTE Refoart, SL i Pastor, SA demanà
una còpia dels documents integrants de la proposició d’altres
empreses, i al·legà que no s’havia dut a terme un acte públic per a la
proposta d’adjudicació del contracte.
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7. Dia 13 de novembre de 2007, la Mesa de Contractació es va reunir
per analitzar l’informe de la cap del Servei Jurídic de la Conselleria
d’Educació i Cultura en relació amb les al·legacions presentades, en
el qual es conclou que ni la Mesa de Contractació ni el tècnic que va
emetre l’informe de valoració de les ofertes havien modificat els criteris
per avaluar l’adjudicació del concurs, sinó que tan sols s’havia precisat
la titulació específica requerida per la normativa vigent en matèria
de restauració. La Mesa acordà elevar a l’òrgan de contractació una
nova proposta d’adjudicació a favor de la UTE Construcciones Llabrés
Feliu, SA i Restaurotec Técnicas de Restauración, SL, com també
notificar la resposta a les al·legacions presentades per altres licitadors.
Assabentada del contingut d’aquest informe jurídic, la UTE Refoart,
SL i Pastor, SA va presentar noves al·legacions dia 4 de desembre.
8. Dia 5 de desembre de 2007 la consellera d’Educació i Cultura va
adjudicar el contracte d’obres “Restauració de l’edifici de la Llotja
de Palma” a la UTE formada per Construcciones Llabrés Feliu, SA i
Restaurotec Técnicas de Restauración, SL, la qual es va notificar dia 21
de desembre de 2007 a la UTE integrada per Refoart, SL i Pastor, SA.
9. Dia 22 de gener de 2008 els senyors L.A. i S.P., en nom i representació
de la UTE integrada per les empreses Refoart, SL i Pastor SA, varen
presentar davant la Junta Consultiva de Contractació Administrativa
un recurs especial en matèria de contractació contra la resolució
d’adjudicació del contracte d’obres “Restauració de l’edifici de la
Llotja de Palma”. Aquest recurs s’ha de considerar formulat dins el
termini, atès que dia 21 de gener era festiu a Palma.
El recurs es fonamenta, bàsicament, en la modificació dels criteris
d’adjudicació del concurs per part de la Mesa de Contractació, com
també en diverses qüestions procedimentals, com ara la notificació
defectuosa de l’adjudicació del contracte o l’absència d’acte públic
de proposta d’adjudicació. En el recurs es demana també la suspensió
de l’execució de l’acte impugnat, en concret la paralització de les
actuacions i de l’inici de les obres, atès que l’execució podria causar
perjudicis de reparació difícil o impossible, que la impugnació es
fonamenta en causes de nul·litat de ple dret, i en atenció a l’elevada
qualificació tècnica i el pressupost de les obres.
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10. Dia 19 de febrer de 2008, la Comissió Permanent de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa va denegar la suspensió
de l’execució del contracte d’obres “Restauració de l’edifici de la
Llotja de Palma”.
11. D’acord amb l’article 112 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, s’ha donat audiència a tots els interessats
en el procediment. El 4 de març de 2008 la UTE integrada per
Construcciones Llabrés Feliu, SA i Restaurotec Técnicas de
Restauración, SL va presentar al·legacions.
Fonaments de dret
1. La competència per resoldre el recurs especial en matèria de
contractació, regulat en l’article 66 de la Llei 3/2003, de 26 de març,
de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, correspon a la Comissió Permanent de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa, d’acord així mateix amb
el Decret 20/1997, de 7 de febrer, pel qual es crea aquesta Junta
Consultiva, i el seu Reglament d’organització i de funcionament,
aprovat per Acord del Consell de Govern de 10 d’octubre de 1997.
2. Les al·legacions exposades en el recurs es poden agrupar, atenent al
seu contingut, en dos grans blocs:
—Indefensió davant la mala praxi del procediment.
—Crítiques als informes tècnics de valoració de les proposicions
i la seva incidència en la proposta d’adjudicació de la Mesa de
Contractació.
Passem a analitzar, de manera separada, cada un d’aquests blocs
d’al·legacions.
3. En primer lloc, cal analitzar les argumentacions utilitzades pels
recurrents sobre la mala praxi del procediment.
Els recurrents consideren que l’òrgan de contractació ha actuat
de conformitat amb les normes que regulen el procediment de
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contractació, tant en el moment d’aprovació dels plecs de clàusules
administratives particulars com en la fase d’adjudicació del concurs.

Oferta tècnica:
A) Mitjans personals adscrits a l’execució de les obres objecte del present
concurs. 20 punts.
Es puntuarà la formació específica en restauració del patrimoni, tant del
cap d’obra com de l’encarregat i la disposició en l’obra d’un restaurador.
B) Viabilitat i qualitat. 15 punts.(...)
Els recurrents al·leguen que l’adscripció de determinats mitjans
personals a l’execució del contracte com a criteri d’adjudicació
constitueix una actuació contrària a la jurisprudència del Tribunal
de Justícia de les Comunitats Europees (sentència en l’assumpte C
31/87 Beentjes, de 20 de setembre de 1988) i a la doctrina de les
juntes consultives de contractació administrativa, que propugnen
la distinció entre criteris de selecció i criteris d’adjudicació dels
contractes, de manera que els primers s’han de valorar en la fase
d’anàlisi de la solvència dels empresaris, sense que es puguin utilitzar
com a criteris d’adjudicació.
En efecte, tant la jurisprudència comunitària com l’Informe 36/2001,
de 9 de gener de 2002, de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa del Ministeri d’Economia i Hisenda, es pronuncien en
el sentit que en els procediments d’adjudicació dels contractes s’han
de distingir fases distintes, amb requisits també distints, la de selecció
dels contractistes i la d’adjudicació del contracte, una distinció que
es recull en el Text refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny
(en endavant, TRLCAP), en els articles 15 a 19 pel que fa a la primera
fase, i en l’article 86 pel que fa a la segona, sense que els criteris de
selecció, entre els quals s’inclou el d’experiència, puguin ser utilitzats
com a criteris d’adjudicació.
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El plec de clàusules administratives particulars de la present licitació
estableix, com a criteri objectiu per a l’adjudicació del contracte,
l’oferta tècnica, amb una ponderació de 35 punts, oferta que s’ha
d’avaluar de la manera següent:
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No obstant això, l’article 79.1 del TRLCAP estableix que la presentació
a la licitació presumeix l’acceptació incondicionada per part de
l’empresari del contingut de la totalitat de les clàusules del plec.
En aquest expedient, els recurrents afirmen que no han presentat cap
al·legació contra els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules
administratives particulars.
El Tribunal Suprem també manté una línia interpretativa molt clara
quant a aquest aspecte. Així, per exemple, la sentència de 9 de febrer
de 2001 diu que el plec de condicions constitueix la llei del concurs,
i tant l’organisme convocant com els que sol·licitin participar, s’han
de sotmetre a les seves prescripcions, especialment quan no s’hagin
impugnat prèviament.
En la sentència de 28 de juny de 2004, el Tribunal Suprem, citant
una sentència anterior de 4 de novembre de 1997, va sostenir que
pot resultar contrari a la bona fe, que ha de presidir el contracte,
que es consentin una o diverses clàusules o prescripcions tècniques,
acceptant el procediment de contractació pública mitjançant la
pròpia participació, i llavors, en no resultar adjudicatari, impugnar
l’adjudicació argumentant que els actes de preparació consentits són
contraris a l’ordenament jurídic.
Pel que fa a la fase d’adjudicació del concurs, els recurrents indiquen
que la notificació de l’adjudicació del contracte era defectuosa,
perquè no contenia el text íntegre de la resolució i que la proposta
d’adjudicació es va efectuar sense la convocatòria prèvia dels licitadors
a un acte públic.
L’article 58.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, estableix que qualsevol notificació ha de contenir, entre
d’altres, el text íntegre de la resolució, i, a continuació, l’article 58.3
disposa que:
Les notificacions que contenguin el text íntegre de l’acte i ometin algun dels
altres requisits que preveu l’apartat anterior tenen efecte a partir de la
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data en què la persona interessada dugui a terme actuacions que impliquin
el coneixement del contingut i l’abast de la resolució o l’acte objecte de la
notificació o resolució, o interposin qualsevol recurs que sigui procedent.

Pel que fa a l’absència d’acte públic de proposta d’adjudicació, els
recurrents al·leguen que la proposta d’adjudicació del contracte
s’ha de fer en acte públic, de conformitat amb els articles 82.1 i
88.2 del TRLCAP, i els articles 83 i 87 del Reial decret 1098/2001,
de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques, i d’acord amb
l’Informe 8/02, de 26 de setembre de 2002, de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de les Illes Balears.
Per contra, la Mesa de Contractació s’acull a l’Informe 25/02, de
17 de desembre de 2002, de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa del Ministeri d’Economia i Hisenda, el qual arriba
a una conclusió diferent, en el sentit que no és obligatori que la
proposta d’adjudicació d’un concurs es faci en acte públic.
El cert és que aquests preceptes han estat interpretats per distintes
juntes consultives de contractació administrativa, els informes de
les quals no tenen caràcter vinculant, i han arribat a conclusions
diferents.
Els recurrents manifesten que l’adjudicació del contracte s’ha produït
prescindint totalment i absolutament del procediment legalment
establert, cosa que ha provocat indefensió. Cal dir que de l’examen
de l’expedient es pot afirmar que en aquest cas no s’ha produït cap
indefensió doncs els recurrents no solament obtingueren còpies dels
informes tècnics de valoració de les proposicions presentades sinó
que disposaren d’un termini de deu dies per fer al·legacions contra
el contingut dels informes i, de fet, han presentat nombrosos escrits
d’al·legacions durant la tramitació de l’expedient, tant en relació
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Atès que els recurrents han interposat el recurs especial en matèria
de contractació, cosa que indica el seu coneixement del contingut de
l’acte administratiu impugnat, es pot considerar esmenada aquella
notificació defectuosa.
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amb la proposta d’adjudicació del contracte com en relació amb el
contingut dels informes de l’expedient.
4. En segon lloc, cal analitzar les crítiques dels recurrents als informes
tècnics de valoració de les proposicions i a la seva incidència en la
proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació.
Els recurrents manifesten que els informes tècnics són excessivament
breus, qüestionen la valoració que fan dels mitjans personals adscrits
pels adjudicataris a l’execució de les obres, i al·leguen que com a
conseqüència dels informes tècnics la Mesa de Contractació ha
modificat la manera d’avaluar els criteris d’adjudicació del concurs.
Pel que fa a la brevetat dels informes, cal dir que, si bé tenen un
caràcter esquemàtic, contenen les puntuacions de tots els apartats
que s’han de valorar i les explicacions que evidencien que s’ha dut
a terme una anàlisi detallada de les proposicions presentades pels
licitadors, sense que sigui exigible un raonament exhaustiu i detallat.
Per tant, cal tenir en compte, com ha indicat el Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears en la sentència de 31 d’octubre de 2007,
que la manca de motivació tan sols constitueix un vici de nul·litat quan
determina indefensió material, i que no s’ha de confondre la motivació
de la valoració amb la discrepància amb aquella valoració.
Els recurrents manifesten que el segon informe modifica la forma de
valoració d’un criteri d’adjudicació establert en el plec de clàusules
administratives particulars, i que, en conseqüència, acceptant
l’informe, la Mesa de Contractació ha modificat els criteris
d’adjudicació del concurs.
Com ja s’ha dit, el plec de clàusules administratives particulars
estableix que per valorar els mitjans personals adscrits a l’execució
de les obres objecte d’aquest concurs, es puntuarà la formació específica
en restauració del patrimoni, tant del cap d’obra com de l’encarregat, i la
disposició en l’obra d’un restaurador.
L’informe tècnic de valoració de les proposicions especifica la manera
en què atribueix els 20 punts corresponents a aquest apartat, i indica,
respecte del restaurador, el següent:
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Restaurador: per titulació llicenciat Belles Arts 10 punts.

Un cop sol·licitat l’aclariment a la directora del Museu de Mallorca
sobre aquesta qüestió i analitzada la normativa pertinent, es va
emetre un nou informe de valoració de les proposicions que rectificà
l’anterior quant a la titulació que requereix un restaurador. Aquest
informe indica el següent:
Restaurador: tècnic en grau superior en Conservació i Restauració de Béns
Culturals 10 punts.
Com a resultat del nou informe, no varia la puntuació dels recurrents
ni de la UTE adjudicatària i persisteix l’empat i, en conseqüència, es
proposa l’adjudicació del contracte a la UTE Construcciones Llabrés
Feliu, SA i Restaurotec Técnicas de Restauración, SL.
En aquest expedient no s’ha produït cap modificació de l’avaluació
del criteri d’adjudicació, doncs de fet s’ha avaluat la presència d’un
restaurador a l’obra amb el mateix nombre de punts que en el primer
informe, i s’ha aplicat el criteri a tots els licitadors per igual.
El segon informe rectifica un error del primer informe relatiu a la
titulació adequada per a un restaurador, que no és la llicenciatura en
Belles Arts, sinó la titulació de tècnic en grau superior en Conservació
i Restauració de Béns Culturals, tal com es dedueix del Reial decret
1387/1991, de 18 de setembre, que aprova les ensenyances mínimes
del currículum de Conservació i Restauració de Béns Culturals. Així,
si els ensenyaments exigits en la normativa vigent per ser restaurador
són els de Conservació i Restauració de Béns Culturals, aquests i
no d’altres són els que s’han d’exigir, i així s’han valorat en el segon
informe tècnic.
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Com a resultat d’això, tant els recurrents com la UTE adjudicatària
varen obtenir els 10 punts, si bé els recurrents varen presentar
al·legacions a la puntuació obtinguda per la UTE adjudicatària,
perquè consideraven que la seva restauradora no és llicenciada en
Belles Arts i, per tant, no podia obtenir aquesta puntuació en aquest
apartat.
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5. Un cop examinat el contingut del recurs, el plec de clàusules
administratives particulars, els informes demanats per la Mesa
de Contractació, el procediment seguit, com també l’acord
d’adjudicació, no consta que la discrecionalitat tècnica pròpia de
l’òrgan contractant, manifestada per l’assumpció del contingut dels
informes emesos, s’hagi traduït en una arbitrarietat immotivada,
ni que els recurrents hagin patit indefensió durant la tramitació del
procediment, ni s’adverteix que el plec de clàusules administratives
(que s’ha d’entendre consentit atesa la manca d’impugnació en el
moment procedimental oportú) hagi estat vulnerat en cap aspecte.
En conseqüència, no s’aprecia la concurrència de cap vici que
pugui determinar la nul·litat de ple dret o l’anul·labilitat de l’acte
administratiu d’adjudicació en qüestió.
Per tot això,
Acord
1. Desestimar el recurs especial en matèria de contractació interposat
pels senyors L.A. i S.P., en nom i representació de la UTE integrada
per les empreses Refoart, SL i Pastor, SA, contra la Resolució de la
consellera d’Educació i Cultura de 5 de desembre de 2007, per la
qual s’adjudica el contracte d’obres “Restauració de l’edifici de la
Llotja de Palma”.
2. Notificar aquest Acord als interessats i a la Conselleria d’Educació i
Cultura.
Interposició de recursos
Contra aquest Acord —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
del Tribunal Superior de Justícia, en el termini de dos mesos comptadors
des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb els articles
10.1 a i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
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Acord de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació,
de 28 de novembre de 2008, pel qual es resol el recurs especial en
matèria de contractació interposat per Klüh Linaer España, SL contra
la resolució d’adjudicació del contracte de servei de neteja en centres
de salut i unitats bàsiques de la Gerència d’Atenció Primària de
Mallorca
Fets

1. Dia 23 d’octubre de 2007 el director general de l’IB-Salut va aprovar
l’expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques particulars i l’obertura del
procediment d’adjudicació del contracte de servei de neteja en
centres de salut i unitats bàsiques de la Gerència d’Atenció Primària
de Mallorca, amb 3 lots, per procediment obert i forma d’adjudicació
de concurs, i es publicaren els anuncis de licitació en el Diari Oficial de
la Unió Europea de 25 d’octubre de 2007, en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears de 8 de novembre de 2007 i en el Butlletí Oficial de l’Estat de dia
16 de novembre de 2007.

2. Dia 21 de desembre de 2007 la Mesa de Contractació va obrir les
proposicions de les empreses admeses a la licitació i va acordar
demanar-ne un informe tècnic de valoració. Aquest informe es va
emetre el 7 de gener de 2008.

3. Dia 24 de desembre de 2007 el senyor F.D.S., en nom i representació
de Klüh Linaer España, SL, va presentar al·legacions a l’acte d’obertura
de les proposicions, i va demanar a la Mesa de Contractació que no
atorgàs cap puntuació en el criteri d’“oferta addicional d’hores per
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Exp. Junta Consultiva: RES 5/2008
Resolució del recurs especial en matèria de contractació
Exp. d’origen: contracte de servei de neteja en centres de salut i unitats
bàsiques
ACASE 2007/22567
Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut)
Recurrent: Klüh Linaer España, SL
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lot i any” del concurs a l’empresa ISS Facility Services, SA, perquè
considerava que la seva oferta no s’ajustava als termes del plec de
clàusules administratives particulars, i, alternativament, va demanar
que es reduís la valoració atorgada a ISS Facility Services, SA en
aquest apartat.
Així, el senyor D. al·legà que l’empresa ISS Facility Services, SA havia
presentat una oferta addicional d’hores expressada en hores per
setmana, i que considerava irregular el fet que la Mesa de Contractació
hagués multiplicat l’oferta d’hores addicionals per setmana per 52
setmanes, en lloc de rebutjar l’oferta.

4. Dia 8 de gener de 2008 la Mesa de Contractació va desestimar
les al·legacions presentades per Klüh Linaer España, SL atès que
considerà que el canvi d’algunes paraules del model no era causa
suficient per rebutjar la proposició d’ISS Facility Services, SA i en
virtut del principi de concurrència, i va proposar l’adjudicació dels
lots del contracte, entre els quals figurava el lot 3 que es va adjudicar
a ISS Facility Services, SA. També va atorgar un termini de dos dies
hàbils per presentar les al·legacions oportunes.

5. Dia 9 de gener de 2008 el senyor F.D.S., en nom i representació de
Klüh Linaer España, SL, va presentar un recurs d’alçada davant la
Mesa de Contractació, reiterant els arguments que havia utilitzat en
l’escrit d’al·legacions a l’acte d’obertura de les proposicions.

6. Dia 17 de gener de 2008 la Mesa de Contractació va emetre un informe
en resposta a l’escrit presentat el 9 de gener pel senyor F.D.S. en què
concloïa que no hi havia fonament suficient per excloure del concurs
l’entitat ISS Facility Services, SA ni per reduir-li la valoració atorgada.

7. Dia 24 de gener de 2008 el director general del Servei de Salut de
les Illes Balears va adjudicar els tres lots del contracte i va notificar
aquesta resolució al recurrent.

8. Dia 4 de febrer de 2008 el senyor F.D.S., en nom i representació
de Klüh Linaer España, SL, va presentar davant la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa un recurs especial en matèria
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de contractació contra la resolució d’adjudicació del contracte
del servei de neteja en centres de salut i unitats bàsiques de la
Gerència d’Atenció Primària de Mallorca, en el qual es reiteren les
consideracions expressades en els anteriors escrits d’al·legacions.

9. D’acord amb l’article 112 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,

Fonaments de dret
1. La competència per resoldre el recurs especial en matèria de
contractació, regulat en l’article 66 de la Llei 3/2003, de 26 de març,
de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, correspon a la Comissió Permanent de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa, d’acord així mateix
amb el Decret 20/1997, de 7 de febrer, pel qual es crea aquesta
Junta Consultiva, i el seu Reglament d’organització i funcionament,
aprovat per Acord del Consell de Govern de 10 d’octubre de 1997.
2. El recurs es fonamenta en l’actuació irregular de la Mesa de
Contractació, que es considera que va admetre l’oferta d’hores
addicionals formulada per ISS Facility Services, SA, a pesar que
no s’havia presentat de conformitat amb el plec de clàusules
administratives particulars, i que la va esmenar motu proprio mitjançant
la multiplicació de les hores setmanals oferides pel licitador per 52
setmanes, obtenint així l’oferta anual d’hores addicionals.
3. L’article 80 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques (en endavant, RGLCAP), que desenvolupa
l’article 79 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques, disposa que la documentació per a les licitacions s’ha
de presentar en sobres tancats, un dels quals ha de contenir la
proposició, ajustada al model que figuri en el plec de clàusules
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de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, s’ha donat audiència a tots els interessats en
el procediment. El dia 13 de març de 2008 l’empresa ISS Facility
Services, SA va presentar al·legacions.
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administratives particulars, i que ha de contenir, en els concursos,
tots els elements que la integren, inclosos els aspectes tècnics.
El plec de clàusules administratives particulars de la present licitació
estableix, com a criteris objectius per adjudicar el contracte del
servei de neteja en centres de salut i unitats bàsiques de la Gerència
d’Atenció Primària de Mallorca, l’oferta econòmica, amb una
ponderació de 80 punts, i l’oferta addicional d’hores per lot i any,
amb una ponderació de 20 punts. Per acreditar aquest segon criteri,
el plec estableix que s’ha de fer mitjançant “l’oferta opcional d’hores
addicionals per lot i any”.
L’empresa ISS Facility Services, SA va presentar una oferta d’hores
addicionals en els termes següents:
— Lot 1: “ISS dotarà el servei de neteja amb 53 hores més
setmanals (aproximadament 2.750 hores més anuals) (…)”.
— Lot 2: “ISS dotarà el servei de neteja amb 74,5 hores més
setmanals (aproximadament 3.885 hores més anuals) (…)”.
— Lot 3: “ISS dotarà el servei de neteja amb 78 hores més
setmanals (aproximadament 4.065 hores més anuals) (…)”.
4. L’article 84 del RGLCAP enumera les causes de rebuig de les
proposicions, entre les quals hi ha la variació substancial del model
establert, i disposa que el canvi o l’omissió d’algunes paraules del
model, mentre no n’alterin el sentit, no serà causa suficient per
rebutjar la proposició.
L’Informe 8/2004, de 18 de novembre de 2004, de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de les Illes Balears, en
relació amb els supòsits d’admissibilitat de les causes de rebuig
de l’article 84 del RGLCAP manifesta que el contingut de l’article 84
del RGLCAP s’ha d’interpretar, com tota norma jurídica, tenint present els
principis que la inspiren i la finalitat d’aquesta, el seu context i antecedents
històrics, tal com indica l’article 3 del Codi Civil, i tenint en compte els principis
que inspiren les contractacions públiques (d’igualtat de tracte, no-discriminació
i transparència). Continua explicant que el que s’ha pretès amb la redacció
d’aquest article és que siguin rebutjades totes aquelles proposicions que siguin
d’impossible lectura, que siguin inviables.
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En aquest cas, el fet que l’oferta addicional d’hores sigui setmanal i
no anual no determina la impossibilitat de determinar les hores que
s’ofereixen anualment, atès que amb una simple operació aritmètica
s’obté el nombre d’hores addicionals anuals, per la qual cosa no
som davant un defecte substancial que faci inviable la proposició.
L’expressió d’hores “aproximades” anualment no s’ha considerat,
atesa la seva inexactitud.
Així, del contingut de la seva proposició es dedueix clarament la
voluntat del licitador, que era precisament oferir hores addicionals
per a la durada del contracte, i no únicament per a una setmana
d’aquest.
5. La Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Ministeri
d’Economia i Hisenda fa algunes consideracions en l’Informe
23/08, de 29 de setembre de 2008, sobre l’admissió o el rebuig de
proposicions regulades en l’article 84 del RGLCAP, en un supòsit
molt similar al que es presenta en aquest cas, i remarca els aspectes
següents:
a) Que és doctrina consolidada del Tribunal Suprem que en els
procediments d’adjudicació dels contractes s’ha de tendir a aconseguir
la major concurrència possible, sempre que els candidats compleixin
els requisits que s’estableixen a l’efecte.
b) Que l’article 84 del RGLCAP, sobre rebuig de les proposicions,
enumera els supòsits concrets en què procedeix aquest, i exclou de tal
acció quan el canvi o omissió d’algunes paraules del model, sempre no
n’alterin el sentit, no serà causa suficient per rebutjar la proposició.
c) Que l’omissió de la multiplicació per 15 expressada en el model de
proposició no impedeix que l’òrgan de contractació pugui ponderar
el resultat d’aquesta ja que és il·lusori pretendre interpretar que
l’oferta realitzada, que òbviament està referida a una quinzena
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Per tant, s’ha d’examinar l’abast dels defectes de la proposició que
s’impugna per poder determinar si es tracta d’un defecte substancial
que faci inviable la proposició, o si, per contra, l’oferta d’hores
addicionals expressada en setmanes és una qüestió que no afecta la
viabilitat de la proposició.
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part del període total d’execució del contracte i que coincideix amb
la ponderació anul·lada que s’expressa en la clàusula sisena, pugui
considerar-se comprensiva de la totalitat del contracte (...).
6. La Mesa de Contractació, en l’exercici de les funcions que li corresponen
com a òrgan assessor de l’òrgan de contractació, va efectuar l’operació
aritmètica consistent a multiplicar les hores setmanals que havia ofert
ISS Facility Services, SA, per 52, que és el nombre de setmanes que
té l’any, cosa que va permetre obtenir l’oferta d’hores addicionals
per a cada any, i, així, comparar i valorar les proposicions de tots els
licitadors, respectant el principi de concurrència.
En conseqüència, cal afirmar que no hi concorr cap circumstància
que determini l’exclusió de la proposició presentada per l’empresa
ISS Facility Services, SA i que l’actuació de la Mesa de Contractació
s’ajusta a dret.
Per tot això,
Acord
1. Desestimar el recurs especial en matèria de contractació interposat
per Klüh Linaer España, SL contra la resolució d’adjudicació del
contracte del servei de neteja en centres de salut i unitats bàsiques
dependents de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.
2. Notificar aquest Acord als interessats i al Servei de Salut de les Illes
Balears.
Interposició de recursos
Contra aquest Acord —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
del Tribunal Superior de Justícia, en el termini de dos mesos comptadors
des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb els articles
10.1 a i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
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Acord de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació
de 17 de desembre de 2008, pel qual es resol el recurs especial en
matèria de contractació interposat pel senyor B.B.M. contra la
resolució d’adjudicació del contracte de direcció tècnica i coordinació
de seguretat i salut de les obres de restauració de la Llotja de Palma
Fets

1. Dia 11 de desembre de 2007 la consellera d’Educació i Cultura
va aprovar l’expedient de contractació, els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars,
i l’obertura del procediment d’adjudicació del contracte de
consultoria i d’assistència per a la direcció tècnica i coordinació de
seguretat i salut de les obres de restauració de la Llotja de Palma per
procediment negociat sense publicitat, com a conseqüència d’haverse declarat desert un concurs públic convocat amb anterioritat.

2. Dia 10 de gener de 2008 es va convidar a participar en la negociació
per dur a terme l’objecte del contracte a sis arquitectes tècnics,
prèviament seleccionats per la Secretaria General de la Conselleria
d’Educació i Cultura en atenció al curriculum vitae que havien presentat
com a resultat de la col·laboració del Col·legi Oficial d’Arquitectes i
Arquitectes Tècnics de les Illes Balears. Juntament amb la invitació,
se’ls van trametre els plecs de clàusules administratives particulars i
de prescripcions tècniques particulars.

3. Dia 18 de gener de 2008 es va reunir la Mesa de Contractació per
examinar la documentació administrativa i la proposta econòmica
presentada pels sis participants. Atès que tant la documentació
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Exp. Junta Consultiva: RES 6/2008
Resolució del recurs especial en matèria de contractació
Exp. d’origen: Direcció tècnica i coordinació de seguretat i salut de les
obres de restauració de la Llotja de Palma
CONTR 2007/4608
Conselleria d’Educació i Cultura
Recurrent: B.B.M.
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general com les ofertes econòmiques eren correctes, la Mesa
va convocar-los a tots per participar en la fase de negociació del
procediment.

4. Dia 25 de gener de 2008 la Mesa de Contractació es va reunir amb
els participants convidats i admesos al procediment per dur a terme
la fase de negociació, que va consistir en un intercanvi d’impressions
amb els licitadors presentats en relació amb la seva experiència en
obres de restauració de béns d’interès cultural (en endavant, BIC) i
en la contestació a les qüestions formulades pels vocals de la Mesa
de Contractació, tècnics en arquitectura, en relació amb el projecte
tècnic de les obres de restauració de la Llotja.
Finalment, la Mesa va acordar elevar a l’òrgan de contractació la
proposta d’adjudicació del contracte a favor del senyor J.I.P., perquè
era la proposició tècnica més avantatjosa i completa per dur a terme
l’objecte del contracte.

5. Dia 25 de febrer de 2008 el senyor B.B.M. va sol·licitar al president
de la Mesa de Contractació informació sobre els criteris seguits per
adjudicar el contracte al senyor I. i poder comprovar els documents
aportats per l’adjudicatari.

6. Dia 31 de gener de 2008 la consellera d’Educació i Cultura va
adjudicar el contracte al senyor J.I.P. Aquesta notificació fou rebuda
pel recurrent el dia 11 de febrer de 2008.

7. Dia 4 de març de 2008 el senyor B.B.M. va presentar davant la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa un recurs especial
en matèria de contractació contra la resolució d’adjudicació del
contracte de direcció tècnica i coordinació de seguretat i salut de
les obres de restauració de la Llotja de Palma, que es fonamenta en
el fet que el recurrent compleix àmpliament els requisits exigits en el
plec de prescripcions tècniques del procediment, ja que, a més de
disposar de la titulació exigida, ha acreditat molta experiència en
la restauració de BIC, més que els altres candidats, de manera que
necessàriament havia de ser l’adjudicatari del contracte.
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8. Dia 12 de març de 2008 el senyor B. va rebre la resposta del president
de la Mesa de Contractació a la sol·licitud que havia presentat
el 25 de febrer. El president de la Mesa comunicà al recurrent les
característiques del procediment negociat sense publicitat i li
recordà que l’òrgan de contractació havia de respectar el caràcter
confidencial de les dades facilitades pels empresaris.
del recurs especial en matèria de contractació presentat el 4 de març,
en què manifestava que havia consultat l’expedient de contractació
i havia contrastat amb alguns integrants de la Mesa el contingut
de les actes, i que considerava que ell tenia més experiència que el
senyor I.

10. D’acord amb l’article 112 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, s’ha donat audiència a tots els interessats en el
procediment. El dia 6 de maig de 2008 el senyor J.I.P. va presentar
un escrit d’al·legacions.
Fonaments de dret
1. La competència per resoldre el recurs especial en matèria de
contractació, regulada en l’article 66 de la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, correspon a la Comissió Permanent de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa, d’acord així mateix
amb el Decret 20/1997, de 7 de febrer, pel qual es crea aquesta
Junta Consultiva, i el seu Reglament d’organització i funcionament,
aprovat per Acord del Consell de Govern de 10 d’octubre de 1997.
2. El recurs es fonamenta en el fet que en cap moment s’han notificat
al recurrent els criteris aplicats per adjudicar el contracte, ni tampoc
se li ha notificat si cap licitador ha aportat tanta experiència com
la seva en obres dutes a terme en BIC, i sol·licita que es declari la
nul·litat de la proposta de la Mesa de Contractació, i de la resolució
d’adjudicació del contracte, ja que el recurrent té més experiència en
obres dutes a terme en edificis declarats BIC.
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9. Dia 2 d’abril de 2008 el senyor B. va presentar un escrit d’ampliació

Memòria de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 2008

3. L’article 73 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques (en endavant, LCAP), disposa que:
4. En el procediment negociat el contracte ha de ser adjudicat a l’empresari
escollit justificadament per l’Administració, amb la consulta i la negociació
prèvies dels termes del contracte amb un o diversos empresaris, de
conformitat amb el que estableix l’article 92.3.
D’altra banda, l’article 75.1 estableix que:
1. Els òrgans de contractació han d’utilitzar normalment la subhasta i el
concurs com a formes d’adjudicació. El procediment negociat només és
procedent en els casos que determina el llibre II d’aquesta Llei per a cada
classe de contracte.
Per tant, el procediment negociat és un procediment específic
d’adjudicació dels contractes que té com a elements essencials i
diferenciats respecte de la subhasta i el concurs, que són les formes
d’adjudicació obligatòries en els procediments obert i restringit, la
consulta i la negociació prèvies a l’adjudicació del contracte.
La Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Ministeri
d’Economia i Hisenda, en l’Informe 21/1997, de 14 de juliol, va
expressar el seu parer respecte del desenvolupament del procediment
negociat i, en concret, va constatar la inexistència d’una licitació en
sentit estricte i tecnicojurídic, com existeix en la subhasta i el concurs,
i, en conseqüència, la inaplicabilitat dels formalismes derivats dels
procediments de licitació estrictament considerats.
4. L’article 92 de la LCAP, sota el títol “Sol·licitud d’ofertes en el
procediment negociat”, regula aspectes d’ordre procedimental i en
el paràgraf tercer estableix que:
3. En el plec de clàusules administratives particulars s’han de determinar
els aspectes econòmics i tècnics que, si s’escau, hagin de ser objecte de
negociació amb les empreses.
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Com ja s’ha manifestat anteriorment, els formalismes propis dels
procediments de licitació estrictament considerats no s’apliquen
al procediment negociat, atès que es tracta d’un procediment
més flexible, però aquesta afirmació s’ha de matisar en atenció als
principis que informen la contractació pública (igualtat de tracte,
no-discriminació, concurrència i transparència), que obliguen
al fet que en la fase de negociació s’adoptin totes les formalitats
necessàries perquè quedi constància que les actuacions s’han dut a
terme amb total respecte als principis abans esmentats.
Atès que el procediment negociat es regula breument en la normativa
de la contractació pública, el plec de clàusules administratives
esdevé la reglamentació de desenvolupament de cada procediment
negociat i, per tant, les actuacions que s’han de dur a terme en la
fase de negociació hi han d’estar previstes i regulades.
5. En l’expedient consta que, juntament amb la invitació per participar
en la negociació, es va trametre als convidats el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que
han de regir la contractació.
Respecte al plec de clàusules administratives particulars, cal destacar
els aspectes següents:
– El punt K del quadre de característiques del contracte, referent
als mitjans d’acreditació de la solvència tècnica, estableix que
els criteris de selecció basats en l’article 19 de la LCAP són:
— Titulacions acadèmiques i professionals del personal
responsable de l’execució del contracte (diplomatura
d’Arquitectura Tècnica).
— Experiència acreditada en obres de restauració de BIC.
— El punt M, en què s’han d’esmentar els aspectes específics
objecte de negociació, esmenta l’oferta econòmica.
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En tot cas, s’ha de deixar constància en l’expedient de les invitacions
cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o el
seu rebuig aplicades per l’òrgan de contractació.
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— La clàusula 11.1 del plec manifesta que poden presentar
proposicions les persones que tenguin els requisits per
contractar amb les administracions regulats pels articles 15,
16, 19 i del 20 al 24 i 197 de la LCAP.
— La clàusula 16, relativa a la negociació, disposa en l’apartat
3 que podrà ser objecte de negociació qualsevol terme del
contracte, i que en tot cas ho serà l’oferta econòmica, però
també ho poden ser els terminis d’execució i de garantia,
les millores addicionals de manteniment, reparació, el servei
tècnic, etc., a més dels aspectes específics indicats en el quadre
1, lletra M, de característiques del contracte.
Així doncs, el plec de prescripcions tècniques exigeix, per verificar
la solvència de l’empresari, que aquest acrediti que disposa de la
diplomatura d’arquitectura tècnica i dels coneixements i l’experiència
acreditada en obres de restauració de BIC.
Per tant, l’acreditació de l’experiència en obres de restauració de
BIC és un requisit per demostrar la solvència tècnica, però no és
un criteri d’adjudicació del contracte. En aquest sentit, tant la
jurisprudència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees
com l’Informe 36/2001, de 9 de gener de 2002, de la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa del Ministeri d’Economia i Hisenda,
es pronuncien en el sentit que en els procediments d’adjudicació
dels contractes s’han de distingir fases distintes, amb requisits
també distints, la de selecció dels contractistes i la d’adjudicació del
contracte. Els criteris de selecció s’han de valorar en la fase d’anàlisi
de la solvència dels empresaris, sense que es puguin utilitzar com a
criteris d’adjudicació.
D’acord amb la segona acta de la Mesa de Contractació de 25
de gener de 2008, la negociació va consistir a dur a terme un
intercanvi d’impressions amb els candidats presentats en relació
amb la solvència tècnica presentada, com també respondre a les
preguntes o observacions fetes pels dos vocals que formen part de la
Mesa, tècnics en arquitectura. S’ha de pensar que aquest intercanvi
d’impressions degué servir a la Mesa per posar de manifest la manera
en què l’empresari exerceix la seva activitat, com organitza els seus
174

Recursos especials

mitjans i, en definitiva, el seu mètode de treball, com també el seu
coneixement de l’objecte del contracte.

6. Quant a l’al·legació del recurrent respecte al fet de no haver rebut
cap informació sobre si algun dels participants havia acreditat més
experiència que ell en obres de restauració de BIC, s’ha de dir que
tot i que el procediment negociat està associat a una flexibilitat que
eximeix del rigor de les regles previstes per als procediments oberts
i restringits, s’ha de garantir el principi de confidencialitat de les
ofertes i considerar-les afectades pel caràcter secret o reservat que,
amb caràcter general, afecta les dades que els interessats faciliten
a les administracions públiques. A més, els plecs no establien que
el contracte s’havia d’adjudicar al candidat que acreditàs el major
nombre de restauracions en BIC.
7. Un cop examinat el contingut del recurs, els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques, el procediment
seguit, com també la resolució d’adjudicació, no consta que l’òrgan
contractant hagi actuat de manera arbitrària, ni s’adverteix que el
plec de clàusules administratives hagi estat vulnerat en cap aspecte.
En conseqüència, no s’aprecia la concurrència de cap vici que
pugui determinar la nul·litat de ple dret o l’anul·labilitat de l’acte
administratiu d’adjudicació en qüestió.
Per tot això,
Acord
1. Desestimar el recurs especial en matèria de contractació interposat
pel senyor B.B.M. contra la resolució d’adjudicació del contracte de
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Com a conseqüència de la negociació feta, la Mesa va proposar
l’adjudicació del contracte al senyor J.I.P. perquè era la proposició
tècnica més avantatjosa i completa per poder dur a terme la
direcció tècnica i coordinació de seguretat i salut d’una obra tan
emblemàtica com és la reforma de la Llotja de Palma, tot això de
conformitat amb la valoració d’aquest òrgan tècnic, que aquesta
Comissió Permanent accepta, sense que la pugui substituir.
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direcció tècnica i coordinació de seguretat i salut de les obres de
restauració de la Llotja de Palma.
2. Notificar aquest Acord als interessats i a la Conselleria d’Educació i
Cultura.
Interposició de recursos
Contra aquest Acord —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
del Tribunal Superior de Justícia, en el termini de dos mesos comptadors
des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb els articles
10.1 a i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
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Acord de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació,
de 30 de juliol de 2008, pel qual es resolen els recursos interposats
per Klüh Linaer España, SL, contra la Resolució d’adjudicació del
contracte de servei de neteja de l’Escola de vela Cala Nova i del Casal
Federatiu i la Resolució d’adjudicació del contracte de servei de neteja
del Poliesportiu Príncipes de España
Fets
1. Dia 20 de desembre de 2007 el conseller d’Esports i Joventut va aprovar
l’expedient de contractació, els plecs de prescripcions tècniques i de
clàusules administratives particulars i l’obertura del procediment
d’adjudicació del contracte del servei de neteja de l’Escola Cala
Nova i del Casal Federatiu Esportiu, per procediment obert i forma
d’adjudicació de concurs, i es publicà l’anunci de licitació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears de dia 29 de desembre de 2007.
2. Dia 21 de desembre de 2007 el conseller d’Esports i Joventut va aprovar
l’expedient de contractació, els plecs de prescripcions tècniques i de
clàusules administratives particulars i l’obertura del procediment
d’adjudicació del contracte del servei de neteja del Poliesportiu
Príncipes de España, per procediment obert i forma d’adjudicació de
concurs, i es publicà l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears de dia 3 de gener de 2008.
3. Dia 24 de gener de 2008 la Mesa de contractació va obrir les
proposicions econòmiques i tècniques de les empreses admeses
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Exp. Junta Consultiva: RES 7/2008 i RES 8/2008
Resolució del recurs especial en matèria de contractació
Exp. d’origen:
— RES 7/2008 Contracte de servei de neteja de l’Escola de vela Cala
Nova i del Casal Federatiu Esportiu. CONTR2007 5319.
— RES 8/2008 Contracte de servei de neteja del Poliesportiu Príncipes de
España. CONTR2007 5313.
Conselleria d’Esports i Joventut
Recurrent: Klüh Linaer España, SL
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a ambdues licitacions i va acordar demanar sengles informes de
valoració d’aquelles al Servei de Contractació, informes que es varen
emetre dia 1 de febrer de 2008.
4. Dia 6 de febrer de 2008 la Mesa de contractació en va proposar
l’adjudicació i el conseller d’Esports i Joventut va adjudicar els
contractes objecte del recurs. El contracte de servei de neteja
de l’Escola de vela Cala Nova i del Casal Federatiu Esportiu es va
adjudicar a l’empresa Top Clean Baleares, SL, mentre que el contracte
de servei de neteja del Poliesportiu Príncipes de España es va adjudicar a
ISS Facility Services, SL.
5. Les resolucions d’adjudicació d’ambdós contractes es varen notificar
al recurrent dia 6 de febrer de 2008. Aquestes notificacions no
indiquen els recursos que s’hi poden interposar.
6. Dia 6 de febrer de 2008 a les 18:14 hores, el Sr. D., en nom i
representació de l’empresa Klüh Linaer España, SL, va enviar un fax a la
Unitat Administrativa de Contractació pel qual presentava al·legacions
a les propostes d’adjudicació d’ambdós contractes. Les al·legacions es
fonamenten en la valoració del criteri d’adjudicació ”Hores addicionals
de lliure disposició”, la forma de valoració del qual s’estableix a l’apartat
2.1 de la lletra B del quadre de característiques del plec de clàusules
administratives particulars, en els termes següents: s’atorgarà un punt per
cada 15 hores que es posin a disposició de l’administració sense cost addicional. La
ponderació atorgada a aquest criteri és de 25 punts.
El Sr. D. manifesta que si una empresa ofereix 375 hores hauria
d’obtenir una puntuació de 25 punts en aquest criteri, igual que
qualsevol empresa que n’ofereixi més hores, i que no és possible
aplicar una fórmula de proporcionalitat atès que no està prevista als
plecs. En definitiva, manifesta que si es varia la valoració d’aquest
criteri i s’atorga major puntuació a les empreses que han ofert més de
375 hores es trencarien els principis de legalitat, publicitat i igualtat
entre els licitadors.
La puntuació obtinguda per Klüh Linaer España, SL en aquest apartat
és de 20,83 punts al contracte del servei de neteja de l’Escola Cala
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7. Dia 12 de febrer de 2008, la cap de Secció de la Unitat Administrativa
de Contractació de la Conselleria d’Esports i Joventut va emetre un
informe relatiu a les al·legacions plantejades, on s’indica que s’han
seguit les recomanacions d’aquesta Junta Consultiva, incloses
als informes 5/98 i 6/01, per tal de puntuar millor l’oferta més
avantatjosa per a l’Administració. I que, en conseqüència, s’ha
aplicat una regla de tres per obtenir la ponderació en aquest criteri
d’adjudicació, respectant així els principis de legalitat, d’igualtat i de
no discriminació. Aquest informe de contestació a les al·legacions es
va enviar per fax a l’empresa recurrent dia 12 de febrer de 2008.
8. Dia 11 de març de 2008 va tenir entrada a la Junta Consultiva de
Contractació, el recurs especial en matèria de contractació, interposat
pel Sr. D.S. en nom i representació de l’empresa Klüh Linaer España,
SL, contra les resolucions de 6 de febrer de 2008, per les quals
s’adjudiquen els contractes del servei de neteja de l’Escola Cala Nova
i del Casal Federatiu Esportiu i del servei de neteja del Poliesportiu
Príncipes de España, recurs pel qual es donen per reproduïdes les
al·legacions presentades a l’escrit d’al·legacions de dia 6 de febrer
de 2008 i que es basen en la valoració del criteri relatiu a les hores
addicionals de lliure disposició.
9. D’acord amb l’article 112 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, s’ha donat audiència a tots els interessats en el
procediment, sense que ningú hagi formulat cap al·legació.
Fonaments de dret
1. La competència per resoldre el recurs especial en matèria de
contractació, regulat a l’article 66 de la Llei 3/2003, de 26 de març,
de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, correspon a la Comissió Permanent de la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa, d’acord així mateix amb el Decret
20/1997, de 7 de febrer, pel qual es crea aquesta Junta Consultiva, i
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Nova i del Casal Federatiu Esportiu, i de 23,43 punts al contracte del
servei de neteja del Poliesportiu Príncipes de España.
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el seu Reglament d’organització i funcionament, aprovat per Acord
del Consell de Govern de 10 d’octubre de 1997.
2. L’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, estableix que:
L’òrgan administratiu que iniciï o tramiti un procediment (...) pot disposarne l’acumulació amb altres procediments amb els quals tingui una identitat
substancial o una connexió íntima.
En el present cas el recurs interposat per l’entitat recurrent es dirigeix
contra les resolucions d’adjudicació de dos contractes de serveis
de neteja del mateix òrgan de contractació, tramitats de forma
simultània, i es fonamenta en idèntics arguments. Per tant, d’acord
amb els principis d’economia processal i agilitat del procediment, és
convenient acumular els dos recursos, de manera que se substanciïn
en un únic procediment i en una sola resolució.
3. L’article 87.1 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques, disposa que una vegada la mesa de
contractació hagi determinat la proposició a favor de la qual ha
de formular la proposta d’adjudicació del contracte, ha d’invitar
els licitadors assistents perquè exposin totes les observacions o les
reserves que estimin oportunes, les quals s’han de formular per escrit
en el termini màxim de dos dies següents al d’aquell acte, i s’han
d’adreçar a l’òrgan de contractació, el qual, previ informe de la mesa
de contractació, ha de resoldre el procediment, amb pronunciament
exprés sobre les reclamacions presentades, en l’adjudicació del
contracte.
D’acord amb això, dia 6 de febrer de 2008 l’empresa Klüh Linaer
España, SL, va presentar al·legacions via fax, les quals varen ser resoltes
per la cap de Secció de la Unitat Administrativa de Contractació de la
Conselleria d’Esports i Joventut, sense que constin als expedients els
informes de la mesa o les resolucions de l’òrgan de contractació.
4. Dia 6 de febrer de 2008 el conseller d’Esports i Joventut va dictar les
resolucions d’adjudicació d’ambdós contractes, que es varen notificar
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al recurrent aquest mateix dia, sense la indicació dels recursos que
s’hi podien interposar.
L’article 58.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, estableix que:

A continuació, l’article 58.3 estableix que:
Les notificacions que contenguin el text íntegre de l’acte i ometin algun dels
altres requisits que preveu l’apartat anterior tenen efecte a partir de la
data en què la persona interessada dugui a terme actuacions que impliquin
el coneixement del contingut i l’abast de la resolució o l’acte objecte de la
notificació o resolució, o interposin qualsevol recurs que sigui procedent.
Atès tot això, i tenint en consideració també les al·legacions presentades
i la notificació de l’informe de contestació a les al·legacions, es
considera que el recurs especial en matèria de contractació presentat
dia 11 de març de 2008 s’ha interposat en temps i forma.
5. El plantejament principal del recurs, reiterant els arguments utilitzats
en els escrits d’al·legacions, es basen en la valoració del criteri
“Hores addicionals de lliure disposició” respecte del qual, el punt
2.1 de la lletra B del quadre de característiques del plec de clàusules
administratives particulars estableix una ponderació de 25 punts,
mentre que el punt 2.2 Forma d’avaluar els criteris, disposa que la forma
d’avaluar el criteri d’hores addicionals consistirà en atorgar un punt
per cada 15 hores que es posin a disposició de l’administració sense
cost addicional.
L’empresa recurrent va oferir un total de 375 hores addicionals i, al
seu parer, hauria d’obtenir 25 punts en la valoració d’aquest apartat,
com a resultat d’una operació aritmètica, sense que sigui possible
aplicar una regla de proporcionalitat.
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Qualsevol notificació (...) ha de contenir el text íntegre de la resolució, amb
indicació de si és definitiu o no en la via administrativa, l’expressió dels
recursos que siguin procedents, l’òrgan davant el qual s’han de presentar i
el termini per interposar-los, sense perjudici que les persones interessades
en puguin exercir, si s’escau, qualsevol altre que estimin procedent.
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L’empresa manifesta també que la contestació a les al·legacions que
va presentar dia 6 de febrer, en què es feia referència als informes
5/98 i 6/01 d’aquesta Junta Consultiva, és incorrecta atès que aquests
informes no tenen relació amb la qüestió plantejada en aquest cas.
En definitiva, manifesta que s’han vulnerat els principis d’igualtat i
seguretat atès que la Conselleria d’Esports i Joventut no ha valorat
aquest criteri d’acord amb els plecs de clàusules administratives
particulars.
6. Tant l’informe tècnic, de dia 12 de febrer de 2008, com l’informe
jurídic de dia 26 de març de 2008 emès en relació als recursos especials
en matèria de contractació interposats per la recurrent, consideren
adequat a dret els informes tècnics de valoració de les proposicions
presentades quant a la valoració d’aquest criteri d’adjudicació.
El cap del Servei Jurídic manifesta que les actuacions s’han dut a terme
amb respecte absolut a les recomanacions incloses als informes 5/98 i
6/01 d’aquesta Junta Consultiva, ambdós relacionats amb la valoració
del preu com a criteri d’adjudicació, en el sentit de puntuar millor
l’oferta menor, tant pel que fa al preu com, per extensió, als altres
criteris a valorar, i d’acord amb l’obligació d’adjudicar el contracte a
la proposició més avantatjosa per a l’Administració, previst a l’article
88.2 del Text refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny
(en endavant, TRLCAP). I que, en conseqüència, en compliment dels
principis de legalitat, igualtat i no discriminació, el licitador que ha
oferit més hores és el que obté la puntuació màxima, doncs no es pot
valorar amb idèntica puntuació a les empreses que oferten diferent
nombre d’hores.
7. Pel que fa als informes d’aquesta Junta Consultiva que serveixen de
base per desestimar les al·legacions de l’empresa recurrent, cal fer
algunes consideracions.
L’informe 5/98, de 26 de juny de 1998, demanat a la Junta Consultiva
perquè es pronunciés respecte a la correcció de diverses fórmules de
valoració del preu en els concursos, es refereix únicament a la valoració
del preu com a criteri d’adjudicació, i estableix que qualsevol fórmula
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de valoració d’aquest ha de permetre adjudicar el contracte a l’oferta
econòmicament més avantatjosa. En aquest mateix informe la Junta
Consultiva entén que:
Quan en els plecs no s’indiqui quina ha de ser la forma de valoració del
criteri objectiu del preu, s’ha d’avaluar per la mesa de contractació en ús
de la seva discrecionalitat d’acord a la ponderació que a dit criteri se li hagi
atorgat en el Plec i puntuar més l’oferta de més baix preu.

Respecte a l’informe 6/01, de 31 de maig de 2001, relatiu a la unificació
de fórmules de valoració del preu, es reiteren les conclusions de
l’informe 5/98, i a més, es fa referència al principi de seguretat jurídica
en relació a la determinació en el plec de clàusules administratives
particulars del concurs, de la fórmula concreta de valoració del criteri
preu que s’hagi d’utilitzar, a fi d’il·lustrar els licitadors, de la manera més
detallada possible, dels paràmetres o límits que són fronteres amb la discreció de
l’Administració, i afavorir així les garanties dels ciutadans a l’hora de confeccionar
i ajustar l’oferta de la manera més adient als seus interessos.
Atès el contingut d’aquests informes de la Junta Consultiva i atesa
la manca de relació directa amb el supòsit de fet que dóna lloc a la
impugnació de les adjudicacions, sembla que els raonaments de la
Conselleria d’Esports i Joventut es fonamenten en una interpretació
inadequada d’aquests informes.
Tal com s’ha indicat, la determinació del mode de valoració dels criteris
d’adjudicació en els plecs de clàusules administratives particulars es
connecta directament amb el principi de seguretat jurídica. Fer una
interpretació discrecional dels plecs per avaluar un criteri quan s’ha
fixat clarament la forma de fer-ho, suposa una ingerència del principi
de seguretat jurídica que deixa sense contingut ni sentit els plecs, una de
les finalitats dels quals és fixar els criteris d’adjudicació del contracte.
8. L’article 74.3 del TRLCAP preveu que, en el cas del concurs,
l’adjudicació ha de recaure en el licitador que, en conjunt, faci una
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Finalment es conclou que el principi imperant és el de puntuar millor l’oferta
menor, qualsevol que sigui la forma o fórmules d’efectuar-la.
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proposició més avantatjosa, tenint en compte els criteris que s’hagin
establert en els plecs, sense atendre exclusivament al preu d’aquesta.
L’article 88.2 de la mateixa Llei estableix que l’adjudicació del contracte
es farà a la proposició més avantatjosa mitjançant l’aplicació dels
criteris establerts en els plecs, sense atendre exclusivament al valor
econòmic d’aquesta.
En el concurs, si bé l’òrgan de contractació gaudeix d’un cert marge
de discrecionalitat a l’hora de decidir l’adjudicatari, això no es pot
confondre amb l’arbitrarietat, i, per tant, l’adjudicació del contracte
s’ha de fer d’acord amb els criteris de valoració, establerts prèviament
als plecs.
És reiterada la doctrina del Tribunal Suprem (per exemple, les sentències
de 18 d’abril de 1986, de 3 d’abril de 1990 i de 12 de maig de 1992) en
el sentit què els plecs de condicions constitueixen la “llei del concurs”,
de forma que tant l’òrgan convocant com els participants a la licitació
s’han de sotmetre a les regles que hi consten. Així, l’òrgan de contractació
ha d’adjudicar el contracte amb plena subjecció a aquests criteris i a la
seva forma de valoració. Si no fos així, els licitadors tindrien inseguretat
jurídica, doncs presentarien les seves ofertes en base a uns criteris i una
forma de valoració determinada, i després veurien que el concurs es
resol d’una manera diferent, amb violació per part de l’Administració
del principi de confiança legítima en la seva actuació, així com del
principi que prohibeix anar en contra dels actes propis.
9. La Directiva 2004/18/CE estableix, al Considerant segon de l’exposició
de motius, que l’adjudicació dels contractes està supeditada a
l’acatament dels principis del tractat i, en particular, als principis
de lliure circulació de mercaderies, llibertat d’establiment i lliure
prestació de serveis, així com als principis que deriven d’aquestes
llibertats, com són els principis d’igualtat de tracte, el principi de
no discriminació, el principi de reconeixement mutu, el principi de
proporcionalitat i el principi de transparència.
D’entre aquests principis de la contractació pública, cal destacar,
en aquest cas, el principi de transparència, que implica que tots els
184

Recursos especials

10. Els plecs de clàusules administratives particulars dels contractes del
servei de neteja de l’Escola Cala Nova i del Casal Federatiu Esportiu,
i del servei de neteja del Poliesportiu Príncipes de España, estableixen
clarament que el criteri d’adjudicació ”Hores addicionals de lliure
disposició” es valorarà atorgant un punt per cada 15 hores que es
posin a disposició de l’administració sense cost addicional, amb una
ponderació de 25 punts.
Per tant, l’obtenció de la puntuació en aquest criteri és el resultat d’una
operació aritmètica senzilla que no presenta cap dubte interpretatiu, de
forma que si l’òrgan de contractació hagués volgut atorgar puntuació
als licitadors que oferissin més de 375 hores addicionals de lliure
disposició, o hagués volgut que aquest criteri es valorés amb una regla
de proporcionalitat, ho hauria pogut indicar així als plecs, tal com ha
fet per alguns dels altres criteris d’adjudicació d’aquestes licitacions.
Quan la redacció de la forma de valoració dels criteris d’adjudicació,
prevista al plec de clàusules administratives, és clara i no presenta
cap dubte interpretatiu, ja que la puntuació s’obté de forma
automàtica, no hi pot haver cap marge a la discrecionalitat de
l’òrgan de contractació, sinó que tant l’informe de valoració de
les proposicions com les decisions de la mesa de contractació han
d’ajustar-se al contingut dels plecs.
11. L’article 61 del TRLCAP disposa que:
Els contractes regulats a aquesta Llei seran invàlids quan ho sigui algun dels
seus actes preparatoris o el d’adjudicació per concórrer en ells alguna de les
causes de dret administratiu o de dret civil a què es refereixen els articles
següents.
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participants han de poder conèixer prèviament les normes aplicables
al contracte que es pretén adjudicar i tenir la certesa que aquestes
normes s’apliquen igualment a tots els licitadors; que els criteris
objectius aplicables per valorar les ofertes es fixen de forma precisa
i prèvia; i que l’adjudicació del contracte ha de recaure en l’oferta
econòmicament més avantatjosa d’acord amb els criteris objectius
de valoració de les ofertes que s’hagin establert.
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Després d’enumerar les causes de nul·litat a l’article 62, l’article 63
disposa que:
Són causes d’anul·labilitat de dret administratiu la resta d’infraccions de
l’ordenament jurídic i en especial de les regles contingudes en la present
Llei, de conformitat amb l’article 63 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Com ja s’ha argumentat, tant la proposta d’adjudicació de la mesa
de contractació com les resolucions d’adjudicació dels contractes
objecte dels recursos s’han produït en base a un informe de valoració
que ha interpretat erròniament els informes 5/98 i 6/01 d’aquesta
Junta Consultiva, infringint així les normes que obliguen a adjudicar
els contractes a la proposició més avantatjosa mitjançant l’aplicació
dels criteris establerts en els plecs, i, en conseqüència, aquells actes
estan afectats per una causa d’anul·labilitat.
Per tot això,
Acord
1. Acumular els recursos especials de contractació administrativa
interposats pel Sr. D.S. en nom i representació de l’empresa Klüh Linaer
España SL, contra les resolucions del conseller d’Esports i Joventut, de
6 de febrer de 2008, per les quals s’adjudiquen el contracte de servei
de neteja de l’Escola de vela Calanova i el Casal Federatiu Esportiu, i
el contracte de servei de neteja del Poliesportiu Príncipes de España.
2. Estimar els recursos especials en matèria de contractació administrativa
interposats pel Sr. D.S. en nom i representació de l’empresa Klüh Linaer
España SL, contra les resolucions del conseller d’Esports i Joventut, de
6 de febrer de 2008, per les quals s’adjudiquen el contracte de servei
de neteja de l’Escola de vela Calanova i el Casal Federatiu Esportiu,
i el contracte de servei de neteja del Poliesportiu Príncipes de España,
atès que es tracta d’actes afectats per una causa d’anul·labilitat.
3. Ordenar retrotreure les actuacions administratives al moment
immediatament anterior al de l’assignació de les valoracions a les
proposicions presentades pels licitadors.
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4. Notificar aquesta resolució als interessats i a la Conselleria d’Esports
i Joventut.
Interposició de recursos

Recursos especials

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
del Tribunal Superior de Justícia, en el termini de dos mesos comptadors
des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb els articles
10.1 a i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
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Acord de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació,
de 28 de novembre de 2008, pel qual es declara la inadmissió del
recurs interposat per Siemens Healthcare Diagnostics, SL contra la
resolució d’adjudicació provisional del contracte de subministrament
per a l’adquisició de tires reactives
Fets
1. Dia 27 d’agost de 2008 el director gerent de la Gerència d’Atenció
Primària de Mallorca va aprovar l’expedient de contractació, els plecs
de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars
i l’obertura del procediment d’adjudicació del contracte de
subministrament per a l’adquisició de tires reactives, per procediment
obert, i es publicaren els anuncis de licitació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears de dia 11 de setembre i en el Butlletí Oficial de l’Estat de dia
18 de setembre de 2008.
2. Dia 23 d’octubre de 2008 la Mesa de Contractació va obrir el sobre
núm. 4 de les proposicions amb la documentació relativa als criteris
inclosos en el plec de clàusules administratives particulars que depenen
d’un judici de valor i va acordar demanar-ne un informe de valoració.
3. Dia 29 d’octubre de 2008 la Mesa de Contractació es va reunir
novament per donar lectura a l’informe tècnic corresponent als criteris
que depenen d’un judici de valor. Aquest informe recomanà excloure
de la licitació dues empreses, entre les quals hi havia la recurrent,
perquè les seves ofertes no s’adequaven al plec de prescripcions
tècniques. A continuació, la Mesa va obrir les ofertes econòmiques
i les ofertes tècniques incloses en els sobres núm. 3, i va acordar
demanar-ne un informe de valoració.
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Exp. Junta Consultiva: RES 14/2008
Inadmissió del recurs especial en matèria de contractació
Exp. d’origen: Contracte de subministrament per a l’adquisició de tires
reactives
ACASU 2008/22790
Gerència d’Atenció Primària de Mallorca
Recurrent: Siemens Healthcare Diagnostics, SL
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4. Dia 12 de novembre de 2008 la Mesa de Contractació es va reunir per
donar lectura a l’informe de valoració de les ofertes, i en el mateix acte
es va proposar adjudicar provisionalment el contracte a l’empresa
Roche Diagnostics, SL.
5. Dia 12 de novembre de 2008 el director gerent de la Gerència d’Atenció
Primària de Mallorca va adjudicar provisionalment el contracte
objecte del recurs, i va notificar aquesta resolució per fax al recurrent
aquest mateix dia, amb indicació que contra aquesta resolució podia
interposar recurs especial en matèria de contractació davant la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa, de conformitat amb
l’article 37 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic.
6. Dia 24 de novembre de 2008 l’empresa Siemens Healthcare
Diagnostics, SL ha interposat, davant la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa, un recurs especial en matèria de
contractació contra l’adjudicació provisional del contracte.
Fonaments de dret
1. 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 i disposa que:
1. Les decisions a què es refereix l’apartat 2 del present article que s’adoptin
en els procediments d’adjudicació de contractes subjectes a regulació
harmonitzada, inclosos els contractes subvencionats, contractes de serveis
compresos en les categories 17 a 27 de l’annex II d’una quantia igual o
superior a 211.000 euros, o contractes de gestió de serveis públics en què
el pressupost de despeses de primer establiment sigui superior a 500.000
euros i el termini de durada superior a cinc anys, han de ser objecte del
recurs especial en matèria de contractació que es regula en aquest article
amb anterioritat a la interposició del recurs contenciós administratiu, sense
que escaigui la interposició de recursos administratius ordinaris contra
aquests (...).
2. Són susceptibles de recurs especial els acords d’adjudicació provisional,
els plecs reguladors de la licitació i els que estableixin les característiques de
la prestació, i els actes de tràmit adoptats en el procediment antecedent,
sempre que aquests últims decideixin directament o indirectament sobre
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l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o
produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims
(...).
El valor estimat del contracte objecte d’aquest recurs és de 354.060
euros; per tant, es tracta d’un contracte de subministrament subjecte a
regulació harmonitzada, d’acord amb els articles 13 i 15 de la LCSP.

2. L’apartat quart de l’article 37 de la LCSP estableix a qui correspon la
competència per resoldre el recurs especial en matèria de contractació
en els termes següents:
4. Sens perjudici del que, per a l’àmbit de les comunitats autònomes,
estableixin les seves normes respectives que, en tot cas, han d’atribuir
aquesta competència a un òrgan les resolucions del qual exhaureixin la via
administrativa, són competents per resoldre el recurs especial l’òrgan de
contractació, quan es tracti de contractes d’una Administració pública, o
el titular del departament, òrgan, ens o organisme al qual estigui adscrita
l’entitat contractant o al qual correspongui la seva tutela, si aquesta no té el
caràcter d’Administració pública. En aquest últim cas, si l’entitat contractant
està vinculada a més d’una Administració, és competent l’òrgan corresponent
d’aquella que en tingui el control o la participació majoritària.
Per tant, la resolució del present recurs especial en matèria de
contractació correspon al mateix òrgan de contractació i no a la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa, com erròniament
es va indicar en el peu de recurs de l’adjudicació provisional, doncs
les normes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears no han
atribuït la competència per resoldre aquest recurs a cap altre òrgan.
Així, si bé és cert que la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
regula un recurs especial en matèria de contractació, la resolució
del qual correspon a la Comissió Permanent de la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa, d’acord així mateix amb el Decret
20/1997, de 7 de febrer, pel qual es crea aquesta Junta Consultiva,
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Atès que l’acte objecte de recurs és l’adjudicació provisional del
contracte, es compleixen els requisits que preveu la LCSP per interposar
el recurs especial en matèria de contractació.
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i el seu Reglament d’organització i de funcionament, aprovat per
Acord del Consell de Govern de 10 d’octubre de 1997, no es tracta
del mateix recurs, sinó d’un recurs que substitueix a tots els efectes el
recurs de reposició en els casos en que sigui procedent. Així, l’article
66 d’aquesta Llei disposa que:
1. Contra els actes dels òrgans de contractació es pot interposar un recurs
especial en matèria de contractació. Aquest recurs, al qual és aplicable
el règim jurídic previst en la legislació bàsica per al recurs de reposició, té
caràcter potestatiu, l’ha de resoldre la Junta Consultiva de Contractació i
substitueix, a tots els efectes, el recurs de reposició.
En conseqüència, el recurs que preveu la legislació autonòmica
és un recurs que no pot substituir el recurs especial en matèria de
contractació que preveu l’article 37 de la LCSP.
Per tot això,
Acord
1. Inadmetre el recurs interposat per Siemens Healthcare Diagnostics,
SL contra la resolució d’adjudicació provisional del contracte
de subministrament per adquirir tires reactives, per manca de
competència d’aquesta Junta Consultiva per resoldre’l.
2. Trametre el recurs a la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca perquè
el resolgui, amb l’advertència que la notificació de l’adjudicació
provisional és defectuosa.
3. Notificar aquest Acord a Siemens Healthcare Diagnostics, SL i a la
Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.
Interposició de recursos
Contra aquest Acord —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
del Tribunal Superior de Justícia, en el termini de dos mesos comptadors
des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb els articles
10.1 a i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
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Acord de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació
de 17 de desembre de 2008, pel qual es denega la suspensió de la
tramitació de l’expedient per contractar el subministrament d’un
equip de desinfecció automàtica de l’anell de distribució de l’aigua
osmotitzada per hemodiàlisi
Fets
1. Dia 10 d’octubre de 2008 el gerent de l’Àrea de Salut de Menorca
va dictar la resolució d’adjudicació provisional del contracte de
subministrament d’un equip de desinfecció automàtica de l’anell
de distribució de l’aigua osmotitzada per hemodiàlisi a l’empresa
Hospal, SA, la qual es notificà a l’empresa IZASA Distribuciones
Técnicas, SA el dia 20 d’octubre de 2008.
2. Dia 10 de novembre de 2008 el gerent de l’Àrea de Salut de Menorca
va elevar a definitiva la resolució d’adjudicació provisional del
contracte.
3. Dia 20 de novembre de 2008 el senyor A.L.C., en nom i representació
de l’empresa IZASA Distribuciones Técnicas, SA, va interposar, de
conformitat amb l’article 66 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, un recurs especial en matèria de contractació contra
l’acord d’adjudicació provisional del contracte. Aquest recurs s’ha
tramès a la Junta Consultiva el dia 11 de desembre.
Aquest recurs es fonamenta en el fet que, a judici del recurrent, la
resolució d’adjudicació provisional del contracte no s’ajusta als
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Exp. Junta Consultiva: RES 15s/2008
Resolució de la sol·licitud de suspensió
Exp. d’origen: Contracte de subministrament d’un equip de desinfecció
automàtica de l’anell de distribució de l’aigua osmotitzada per hemodiàlisi
MCASU 2008/22928
Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca
Recurrent: IZASA Distribuciones Técnicas, SA

Memòria de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 2008

criteris d’adjudicació i a les fórmules de valoració de les proposicions
que figuren en el plec de clàusules administratives particulars que
regeixen aquesta licitació.
El recurrent demana l’anul·lació de la resolució d’adjudicació
provisional del contracte i la revisió de les valoracions de les ofertes
presentades, com també la suspensió de la tramitació de l’expedient
de contractació fins a la resolució expressa del recurs.
Fonaments de dret
1. L’article 111.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, estableix que:
La interposició de qualsevol recurs, excepte en els casos en què una disposició
estableixi el contrari, no suspèn l’execució de l’acte impugnat.
D’acord amb aquest article, la regla general és que l’adjudicació del
contracte és un acte administratiu immediatament executiu.
2. L’apartat 2 d’aquest mateix article estableix que, no obstant això:
L’òrgan competent per resoldre el recurs, amb la ponderació prèvia, raonada
suficientment, entre el perjudici que causaria a l’interès públic o a tercers
la suspensió i el perjudici que es causa al recurrent com a conseqüència
de l’eficàcia immediata de l’acte recorregut, pot suspendre, d’ofici o a
sol·licitud del recurrent, l’execució de l’acte impugnat quan concorri alguna
de les circumstàncies següents:
a) Que l’execució pugui causar perjudicis de reparació impossible o
difícil.
b) Que la impugnació es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat
de ple dret que preveu l’article 62.1 d’aquesta Llei.
S’ha de dir que el recurrent no argumenta ni acredita quin és el perjudici
que li causa l’execució de l’adjudicació provisional del contracte, i, per
tant, en atenció a l’interès públic, no hi ha cap causa que fonamenti
la suspensió de l’execució de l’adjudicació provisional.
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3. El darrer paràgraf de l’article 135.4 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP),
disposa que:

Atès que el contracte de subministrament d’un equip de desinfecció
automàtica de l’anell de distribució de l’aigua osmotitzada per
hemodiàlisi és un contracte que no està subjecte a regulació
harmonitzada, el recurs que es pot interposar contra l’adjudicació
provisional no és el recurs especial en matèria de contractació
regulat en l’article 37 de la LCSP, que preveu, en l’apartat 7, que
la interposició del recurs produeix la suspensió de l’adjudicació
provisional fins que es resolgui expressament el recurs, sinó que
l’únic recurs que es pot interposar és el recurs especial en matèria
de contractació regulat en l’article 66 de la Llei 3/2003, de 26
de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, que es remet a la regulació del
recurs de reposició i, en definitiva, al contingut de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre.
Per tant, l’elevació a definitiva de l’adjudicació del contracte s’ha de
dur a terme amb independència de la interposició d’un recurs, que,
com s’ha indicat, no té efectes suspensius immediats.
Així, en aquest cas, el recurs especial en matèria de contractació es va
interposar el 20 de novembre de 2008, moment en què l’adjudicació
provisional ja s’havia elevat a definitiva, i, en conseqüència, no és
possible suspendre un acte —l’adjudicació provisional— que ja ha
perdut l’efectivitat.
Per tot això,
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L’adjudicació provisional s’ha d’elevar a definitiva dins els deu dies hàbils
següents a aquell en què expiri el termini assenyalat en el paràgraf primer
d’aquest apartat, sempre que l’adjudicatari hagi presentat la documentació
assenyalada i constituït la garantia definitiva, si és exigible, i sens perjudici
de l’eventual revisió d’aquella en via de recurs especial, de conformitat amb
el que disposa l’article 37.
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Acord
1. Denegar la suspensió de l’execució de l’adjudicació provisional del
contracte de subministrament d’un equip de desinfecció automàtica
de l’anell de distribució de l’aigua osmotitzada per hemodiàlisi, de
dia 10 d’octubre de 2008, atès que no s’acredita que se’n derivi cap
perjudici per al recurrent, ni és possible suspendre un acte que ha
perdut l’efectivitat.
2. Notificar aquest Acord als interessats i a la Gerència de l’Àrea de
Salut de Menorca.
Interposició de recursos
Contra aquest Acord —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
del Tribunal Superior de Justícia, en el termini de dos mesos comptadors
des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb els articles
10.1 a i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
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Acord de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de
Contractació de 17 de desembre de 2008, pel qual es denega a
l’empresa Aislamientos Térmicos de Galicia, SA, l’accés a l’expedient
de classificació empresarial de l’empresa Audax Marina, SL.......... 201
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Acord de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació
de 17 de desembre de 2008, pel qual es denega a l’empresa Aislamientos
Térmicos de Galicia, SA, l’accés a l’expedient de classificació empresarial
de l’empresa Audax Marina, SL
Fets

2. Aquesta sol·licitud es fonamenta en el fet que l’empresa Audax
Marina, SL ha resultat adjudicatària provisional de la licitació del
contracte de “construcció d’un mínim de 64 unitats de pantalans
flotants per al Saló Nàutic de Palma”, adjudicat per Fires i Congressos
de Balears, SA, en el qual s’exigia la classificació en el subgrup F 7 e,
cosa que conduí el sol·licitant a adreçar-se a la Junta Consultiva per
demanar l’accés a l’expedient de classificació i així poder comprovar
que la classificació s’havia atorgat correctament.
3. El dia 12 de desembre de 2008 el senyor M.A.O. va reiterar la seva
sol·licitud amb la finalitat d’interposar un recurs contra l’adjudicació
provisional del contracte.
La sol·licitud es fonamenta en la normativa que regula l’accés als
arxius i registres administratius, en la consideració d’interessat de
l’empresa a què representa en l’expedient de classificació empresarial,
i en l’escassa experiència d’Audax Marina, SL i la manca de mitjans
tècnics adequats per dur a terme la construcció de pantalans
flotants.
Fonaments de dret
1. L’article 105 b de la Constitució espanyola disposa que:
201

Altres resolucions

1. El dia 4 de desembre de 2008 el senyor M.A.O., en nom i representació
de l’empresa Aislamientos Térmicos de Galicia, SA, va sol·licitar a
aquesta Junta Consultiva accedir a l’expedient de classificació de
l’empresa Audax Marina, SL, per saber els mèrits, la qualificació
i l’experiència al·legats per aquesta per obtenir la classificació
empresarial.
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La llei ha de regular: (...)
b) L’accés dels ciutadans als arxius i registres administratius, llevat d’allò
que afecti la seguretat i defensa de l’Estat, la indagació dels delictes i la
intimitat de les persones.
2. L’article 35 h de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, reconeix als ciutadans el dret a accedir als registres i arxius de
les administracions públiques en els termes prevists en la Constitució
i en aquesta o en altres lleis.
L’article 37, en compliment del mandat constitucional, regula el dret
d’accés a arxius i registres i estableix, amb caràcter general, que:
1. Els ciutadans tenen dret a accedir als registres i als documents que formin
part d’un expedient i es trobin en els arxius administratius, sigui quina
sigui la forma d’expressió, gràfica, sonora o en imatge o el tipus de suport
material en què figurin, sempre que aquests expedients corresponguin a
procediments acabats en la data de la sol·licitud.
No obstant això, l’apartat segon, tal com disposa la Constitució,
limita aquest dret d’accés en els termes següents:
L’accés als documents que contenguin dades referents a la intimitat de les
persones està reservat a aquestes (...).
L’apartat tercer disposa que:
L’accés als documents de caràcter nominatiu que, sense incloure altres dades
pertanyents a la intimitat de les persones, figurin en els procediments (...) i
que en consideració al seu contingut, es puguin fer valer per a l’exercici dels
drets dels ciutadans, a més de poder ser exercit pels seus titulars, ho pot ser
per terceres persones que acreditin un interès legítim i directe.
A més, l’apartat quart disposa que:
L’exercici dels drets que estableixin els apartats anteriors pot ser denegat
quan prevalguin raons d’interès públic, per interessos de terceres persones
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més dignes de protecció o quan així ho disposi una llei, en els quals casos
l’òrgan competent ha de dictar una resolució motivada.
L’apartat cinquè disposa que:
El dret d’accés no pot ser exercit en relació amb els expedients següents:
(...)
d) Els relatius a les matèries protegides pel secret comercial o industrial.
L’apartat sisè disposa que:
Es regeixen per les seves disposicions específiques: (...)
e) El Registre Civil i el Registre Central de Penats i Rebels i els registres de
caràcter públic l’ús dels quals estigui regulat per una llei.

El dret d’accés, l’han d’exercir els particulars de manera que no es vegi
afectada l’eficàcia del funcionament dels serveis públics; amb aquesta
finalitat, cal formular una petició individualitzada dels documents que es
volen consultar (...).
3. El dret d’accés als arxius i registres es reconeix àmpliament però no
es tracta d’un dret d’accés complet, absolut o il·limitat, sinó que té
alguns límits, tant en la normativa espanyola com en la normativa
comunitària. Així, en línia amb el dret nacional, l’article 4 del
Reglament CE 1049/2001, de 30 de maig, permet denegar l’accés
a un document quan la seva divulgació suposi un perjudici, entre
d’altres, per a la protecció de l’interès públic i de la intimitat i la
integritat de la persona, com també dels interessos comercials d’una
persona física o jurídica.
4. La classificació empresarial és un requisit de capacitat que han
d’acreditar les empreses en els procediments d’adjudicació de
determinats contractes administratius típics, d’acord amb l’article
54.1 i la disposició transitòria cinquena de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP). Per
tant, permet acreditar la solvència dels licitadors en els contractes
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L’apartat setè disposa que:
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d’obres i de serveis, i serveix perquè l’òrgan de contractació tengui
coneixement de les persones amb solvència contrastada i adequada
per executar correctament el contracte de què es tracti.
La competència per a la classificació es regula en l’article 57 de la
LCSP i correspon, en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, de
conformitat també amb la normativa reguladora d’aquesta. Els
acords relatius a la classificació s’inscriuen en la secció II del Registre
de Contractistes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
La classificació empresarial, que es regula principalment en els
articles 25 a 53 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques, s’obté mitjançant la tramitació d’un
procediment administratiu que conté totes les dades rellevants per
a l’anàlisi de la solvència de l’empresa classificada, entre d’altres,
la documentació acreditativa de les característiques jurídiques de
l’empresa, la documentació que acredita l’organització de l’empresa
i els seus mitjans financers, personals i materials i els documents que
acrediten l’experiència en l’execució dels treballs relacionats amb
les activitats dels subgrups de classificació sol·licitats. Tota aquesta
documentació és revisada i contrastada per l’òrgan que atorga la
classificació.
5. L’article 306 de la LCSP regula la publicitat dels registres oficials de
licitadors i empreses classificades, i disposa que el registre és públic
per a tots els que tenguin un interès legítim a conèixer el seu contingut,
i que l’accés al registre s’ha de regir per l’article 37 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre i per la normativa que la desenvolupi.
6. La sol·licitud d’accés a l’expedient de classificació de l’empresa
Audax Marina, SL es fonamenta en els apartats 1 i 3 de l’article 37
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en atenció a l’interès legítim
i directe que té l’empresa Aislamientos Térmicos de Galicia, SA a
conèixer els mèrits acreditats per l’empresa Audax Marina, SL per
obtenir la classificació empresarial i, com a resultat d’això, participar
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en el procediment d’adjudicació del contracte de “construcció d’un
mínim de 64 unitats de pantalans flotants per al Saló Nàutic de
Palma”, tot això amb la finalitat de poder advertir aquesta Junta
Consultiva de l’eventual falsedat dels documents aportats, d’evitar
la seva indefensió i d’exercir el seu dret legítim de defensa.

L’empresa Aislamientos Térmicos de Galicia, SA és una persona
interessada en el procediment d’adjudicació del contracte de
“construcció d’un mínim de 64 unitats de pantalans flotants per
al Saló Nàutic de Palma”, però no té la consideració d’interessat
en el procediment de classificació empresarial de l’empresa Audax
Marina, SL i, per tant, no té dret a veure l’expedient ni a obtenir còpies
dels documents que s’hi contenen ni té legitimació per impugnar la
resolució d’aquest, tot això a partir del concepte d’interessat en un
procediment administratiu, definit en l’article 31 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre.
Així, la condició d’interessat en el procediment d’adjudicació d’un
contracte no s’estén a qualsevol procediment en què un altre
licitador sí que tengui la consideració d’interessat. Així, la voluntat
d’interposar un recurs contra l’adjudicació del contracte no és motiu
suficient per adquirir aquesta condició.
Pel que fa a les referències al dret legítim de defensa, a la indefensió i
a l’article 24 de la Constitució espanyola, sembla que en aquest cas
el sol·licitant confon els diferents procediments administratius, el
d’adjudicació d’un contracte i el de classificació d’una empresa, de
manera que la manca d’accés a un d’aquests determinaria la situació
d’indefensió en l’altre. Ara bé, cal tenir en compte que en l’expedient
de contractació el sol·licitant ha rebut la notificació de l’adjudicació
provisional del contracte amb l’expressió dels recursos que s’hi poden
interposar, cosa que permet afirmar que el sol·licitant podrà obtenir
la tutela efectiva dels jutjats i tribunals a què fa referència l’article 24
de la Constitució.
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7. L’escrit de sol·licitud fa servir diversos conceptes i arguments i
sembla que confon algunes qüestions, motiu pel qual cal fer algunes
consideracions prèvies.
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8. L’article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, limita el dret
d’accés quan els documents contenen dades referents a la intimitat
de les persones, com també quan l’expedient es relaciona amb secrets
comercials o industrials.
La referència a la intimitat de les persones s’ha d’entendre en un
sentit ampli, comprensiu de l’esfera d’intimitat de les persones
jurídiques, en el sentit que les dades d’aquestes poden tenir caràcter
confidencial. El dret a la intimitat es recull en l’article 18 de la
Constitució espanyola i en l’article 8 del Conveni europeu per a la
protecció dels drets humans, i, de conformitat amb la jurisprudència
del Tribunal Europeu de Drets Humans, s’ha de considerar que el
concepte d’intimitat inclou les activitats professionals o comercials
de les persones físiques i jurídiques.
Així, com ja s’ha dit, l’expedient de classificació conté nombroses
dades, com la relació de personal de l’empresa, la seva maquinària,
el contingut de les seves relacions econòmiques amb tercers,
les declaracions tributàries, entre d’altres, que tenen caràcter
confidencial, perquè són un reflex de l’organització de l’empresa i
de l’organització dels seus mitjans financers, personals i materials,
i afecten la seva competència en els mercats, que es pot veure
alterada si qualsevol empresa competidora hi té accés lliurement.
Altres documents no tenen caràcter confidencial i es poden obtenir
per altres mitjans, com per exemple, amb una sol·licitud prèvia al
registre mercantil.
9. La regulació de la contractació pública és una conseqüència, en
gran mesura, del respecte als principis inclosos en els tractats i del
contingut dels reglaments i de les directives comunitàries.
La LCSP, que incorpora al dret nacional el contingut de la Directiva
2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de març
de 2004, sobre coordinació dels procediments d’adjudicació dels
contractes públics d’obres, de subministrament i de serveis, atorga
una especial rellevància al principi de confidencialitat, de conformitat
amb la directiva comunitària.
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Així, l’article 124 de la LCSP, com a transposició de l’article 6 de la
Directiva 2004/18/CE disposa que:
1. Sense perjudici de les disposicions d’aquesta Llei relatives a la publicitat
de l’adjudicació i a la informació que s’ha de donar als candidats i als
licitadors, els òrgans de contractació no poden divulgar la informació
facilitada pels empresaris que aquests hagin designat com a confidencial;
aquest caràcter afecta, en particular, els secrets tècnics o comercials i els
aspectes confidencials de les ofertes.

2. L’òrgan de contractació pot no comunicar determinades dades relatives
a l’adjudicació quan consideri, i ho justifiqui degudament en l’expedient,
que la divulgació d’aquesta informació pot obstaculitzar l’aplicació d’una
norma, ser contrària a l’interès públic o perjudicar interessos comercials
legítims d’empreses publiques o privades o la competència lleial entre
aquestes (…).
La regulació de la contractació pública s’ha d’interpretar de
conformitat amb la jurisprudència comunitària del Tribunal de
Justícia de les Comunitats Europees, que és abundant en aquesta
matèria. Així, cal destacar la recent sentència de 14 de febrer de
2008 (assumpte C-450/06, Varec), en què el Tribunal es pronuncia
sobre el dret a la protecció de la informació confidencial, en concret,
el respecte de la confidencialitat dels documents de l’oferta d’una
empresa licitadora i la informació vinculada a secrets comercials.
A continuació es transcriuen els apartats més rellevants d’aquesta
sentència:
34. El objetivo principal de las normas comunitarias en materia de contratos
públicos comprende la apertura a la competencia no falseada en todos los
Estados miembros (...).
35. Para alcanzar dicho objetivo, es necesario que las entidades
adjudicadoras no divulguen información relativa a procedimientos de
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A més, l’article 137 de la LCSP, que transposa el paràgraf cinquè de
l’article 35.4 i l’article 41.3 de la Directiva 2004/18/CE disposa que:
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adjudicación de contratos públicos cuyo contenido pueda ser utilizado para
falsear la competencia, ya sea en un procedimiento de adjudicación en curso
o en procedimientos de adjudicación ulteriores.
36. Además, tanto por su naturaleza como conforme al sistema de la
normativa comunitaria en la materia, los procedimientos de adjudicación
de contratos públicos se basan en una relación de confianza entre las
entidades adjudicadoras y los operadores económicos que participan
en ellos. Éstos han de poder comunicar a tales entidades adjudicadoras
cualquier información útil en el marco del procedimiento de adjudicación,
sin miedo a que éstas comuniquen a terceros datos cuya divulgación pueda
perjudicar a dichos operadores.
37. Por dichas razones, el artículo 15, apartado 2, de la Directiva 93/36
establece que las entidades adjudicadoras tienen la obligación de respetar
el carácter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los
proveedores.
38. En el marco específico de la comunicación a un candidato o licitador
descartado de las razones por las que se rechazó su candidatura o su oferta
y en el de la publicación del anuncio de adjudicación de un contrato, los
artículos 7, apartado 1, y 9, apartado 3, de dicha Directiva reconocen
a las entidades adjudicadoras la facultad de no comunicar determinada
información cuando su divulgación perjudique los intereses comerciales
legítimos de empresas públicas o privadas, o pueda perjudicar la competencia
leal entre proveedores.
39. Es cierto que dichas disposiciones versan sobre la actuación de las
entidades adjudicadoras. Sin embargo, hay que reconocer que su eficacia
se vería seriamente comprometida si, en un recurso interpuesto contra una
decisión adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento
de adjudicación de un contrato público, toda la información sobre este
procedimiento debiera ponerse, sin límite alguno, a disposición del autor de
dicho recurso, o incluso de otras personas como las partes coadyuvantes.
40. En tal supuesto, la mera interposición de un recurso daría acceso a
información que podría utilizarse para falsear la competencia o para
perjudicar los intereses legítimos de operadores económicos que participaron
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en el procedimiento de adjudicación del contrato público de que se trate. Tal
posibilidad podría incluso incitar a los operadores económicos a interponer
recursos con el único objetivo de acceder a los secretos comerciales de sus
competidores.

42. Las obligaciones establecidas en la Directiva 93/36 en lo referente al
respeto de la confidencialidad de la información por la entidad adjudicadora
son asumidas, en el marco de un recurso, por el organismo responsable del
procedimiento de recurso. Por lo tanto, la exigencia de un recurso eficaz
(...) obliga a dicho organismo a adoptar las medidas necesarias para
garantizar la eficacia de tales disposiciones y, con ello, el mantenimiento de
una competencia leal, así como la protección de los intereses legítimos de
los operadores económicos de que se trate.
43. De lo anterior se desprende que, en un procedimiento de recurso en
materia de adjudicación de un contrato público, el organismo responsable
de este procedimiento debe poder decidir que no se transmita a las partes
ni a sus abogados una información contenida en el expediente relativo a
tal adjudicación cuando sea necesario para garantizar la protección de la
competencia leal o de los intereses legítimos de los operadores económicos
que persigue el Derecho comunitario.
47. Por regla general, el principio de contradicción implica el derecho de
las partes procesales de obtener comunicación de las pruebas y alegaciones
presentadas ante el juez y de discutirlas. Sin embargo, en algunos casos
puede resultar necesario no comunicar determinada información a las
partes para preservar los derechos fundamentales de un tercero o para
proteger un interés público importante (...).
48. Entre los derechos fundamentales que pueden ser así protegidos figura
el derecho al respeto de la intimidad (...). A este respecto (...) no cabe
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41. En un recurso de estas características, el demandado es la entidad
adjudicadora y el operador económico cuyos intereses corren el riesgo de
resultar afectados no es necesariamente parte en el litigio ni llamado a la
causa para defenderlos. Por ello resulta tanto más importante establecer
los mecanismos que salvaguarden de forma adecuada los intereses de tales
operadores económicos.
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considerar que el concepto de intimidad deba interpretarse en el sentido
de que excluye las actividades profesionales o comerciales de las personas
físicas y jurídicas (...).
49. Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha reconocido la protección de
los secretos comerciales como un principio general (...).
50. Por último, el mantenimiento de una competencia leal en los
procedimientos de adjudicación de contratos públicos constituye un interés
público importante cuya protección se admite en virtud de la jurisprudencia
(...).
51. De lo anterior se desprende que, en un recurso interpuesto contra una
decisión adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento
de adjudicación de un contrato público, el principio de contradicción no
supone para las partes un derecho de acceso ilimitado y absoluto a toda la
información relativa al procedimiento de adjudicación de que se trata que
haya sido presentada ante el organismo responsable del procedimiento de
recurso. Por el contrario, este derecho de acceso debe ponderarse con el
derecho de otros operadores económicos a la protección de su información
confidencial y de sus secretos comerciales.
Finalment, el Tribunal de Justícia conclou que:
El organismo responsable de los procedimientos de recurso (...), debe
garantizar la confidencialidad y el derecho a la protección de los secretos
comerciales en relación con la información contenida en los expedientes que
le comuniquen las partes en la causa, en particular, la entidad adjudicadora
(...). Corresponde a dicho organismo decidir cómo y en qué medida es
preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha información,
habida cuenta de las exigencias de la protección jurídica efectiva y del
respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio.
Aquesta sentència reconeix l’existència d’una relació de confiança
entre l’entitat adjudicadora i l’operador econòmic en virtut de la qual
aquella no pot divulgar informació confidencial que pugui ser utilitzada
per falsejar la competència, i estén les previsions de les directives
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comunitàries quant al respecte de la confidencialitat, establertes
inicialment per a les entitats adjudicadores, als òrgans competents
per resoldre els recursos en matèria de contractació, els quals han
d’adoptar les mesures necessàries per garantir l’eficàcia d’aquestes
disposicions i el manteniment d’una competència lleial, com també
la protecció dels interessos legítims dels operadors econòmics.

Per tant, s’ha de concloure que la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa, part essencial d’una relació de confiança amb un
operador econòmic, ha de respectar el dret a la intimitat de les
persones jurídiques i el caràcter confidencial de totes les informacions
proporcionades pels empresaris, salvaguardant així els interessos
d’aquests i l’interès públic.
En conseqüència, de conformitat amb els apartats 2, 4 i 5 de l’article
37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, l’accés a l’expedient de
classificació empresarial de l’empresa Audax Marina, SL està reservat
a aquesta, i cap altra empresa no hi pot tenir accés.
Per tot això,
Acord
1. Denegar al senyor M.A.O., en nom i representació de l’empresa
Aislamientos Térmicos de Galicia, SA, l’accés a l’expedient de
classificació empresarial de l’empresa Audax Marina, SL.
2. Notificar aquest Acord a l’interessat.
211

Altres resolucions

De la mateixa manera s’han d’estendre aquestes previsions a l’òrgan
competent per a la classificació empresarial, perquè la seva funció
és verificar la solvència econòmica, financera, tècnica i professional
dels empresaris perquè puguin participar en una licitació en la
qual s’exigeix la classificació empresarial, igualment que l’òrgan de
contractació verifica aquesta solvència en els expedients en què no
s’exigeix la classificació, tot això en la mesura en què es tracta de la
mateixa activitat de verificació.
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Interposició de recursos
Contra aquest Acord —que no exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Economia, Hisenda
i Innovació en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haverne rebut la notificació, d’acord amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26
de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.
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Recomanació 1/2008, de 7 de juliol, als òrgans de contractació sobre
la utilització comú dels models de plecs de clàusules administratives
particulars.
Antecedents
L’entrada en vigor de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, exigeix revisar i adaptar els models de plecs de clàusules
administratives particulars que es fan servir actualment pels òrgans de
contractació de la Comunitat Autònoma.

Atesa la necessitat de disposar d’uns plecs de clàusules administratives
que permetessin continuar contractant a partir de l’entrada en vigor de
la nova Llei, aquesta Junta Consultiva va iniciar-ne l’estudi i preparació,
amb la finalitat de facilitar als òrgans de contractació una de les eines
clau en la contractació del sector públic.
Atès que es considera convenient disposar d’un model comú de plecs
per a determinades categories de contractes de naturalesa anàloga, la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa ha elaborat els models
de plecs dels contractes d’obres, de subministrament i de serveis,
mitjançant els procediments obert i negociat sense publicitat, adaptats
a la nova Llei de contractes del sector públic.
Aquests plecs es varen trametre a totes les conselleries i a altres ens
de la Comunitat Autònoma, a la Intervenció General i a la Direcció
de l’Advocacia perquè fessin les observacions i els suggeriments que
estimessin convenients.
D’acord amb l’article 99.4 de la Llei 30/2007, de caràcter no bàsic,
l’aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars correspon
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Tradicionalment, amb la finalitat de donar suport als òrgans de
contractació de l’Administració de la Comunitat Autònoma i d’adoptar
un model únic de plecs, i en l’exercici de la seva funció d’impuls i promoció
de l’homogeneïtzació de la documentació administrativa en matèria de
contractació, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa s’ha
encarregat d’elaborar i tramitar l’aprovació dels models de plecs.
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a l’òrgan de contractació, el qual pot, així mateix, aprovar models de plecs
particulars per a determinades categories de contractes de naturalesa
anàloga. En conseqüència, la competència per aprovar un model de
plecs de clàusules administratives particulars correspon a cada òrgan de
contractació, amb l’informe jurídic i l’informe de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa previs, de conformitat amb l’article 2.1 del
Decret 20/1997, de 7 de febrer, pel qual es crea aquesta Junta.
Els models de plecs dels contractes d’obres, de subministrament i de
serveis, mitjançant els procediments obert i negociat sense publicitat,
han estat informats favorablement per la Direcció de l’Advocacia de la
Comunitat Autònoma dia 4 de juliol, i per aquesta Comissió Permanent
avui dia 7 de juliol, i resta pendent de l’informe del Ple.
Si bé cada òrgan de contractació pot redactar i aprovar els models de
plecs que estimi convenient, és desitjable que el clausulat dels plecs
sigui homogeni i que aquests siguin utilitzats de forma comú per tots els
òrgans de contractació del Govern de les Illes Balears.
D’acord amb les competències atribuïdes a la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa pels articles 2.4 i 2.6 del Decret 20/1997,
de 7 de febrer, aquesta Comissió Permanent acorda emetre una
recomanació de caràcter general adreçada als òrgans de contractació
del Govern de les Illes Balears sobre la utilització comú dels models de
plecs de clàusules administratives particulars informats per la Junta
Consultiva.
Recomanació
Amb la finalitat de disposar d’un model comú de plecs per a determinades
categories de contractes de naturalesa anàloga a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, aquesta Comissió Permanent recomana a tots als
òrgans de contractació del Govern de les Illes Balears, la utilització comú
dels models de plecs de clàusules administratives particulars informats
per la Junta Consultiva, una vegada informats favorablement pel Ple.
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Acord 1/2008, de 30 de juliol, en relació al règim transitori aplicable a
la classificació empresarial recollit a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic.
Antecedents
El primer paràgraf de l’article 54.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic (en endavant LCSP), estableix que:
Per contractar amb les administracions públiques l’execució dels contractes
d’obres d’un import igual o superior a 350.000 euros, o de contractes de
serveis per un pressupost igual o superior a 120.000 euros, és requisit
indispensable que l’empresari estigui degudament classificat. No obstant
això, no cal la classificació per subscriure contractes de serveis compresos a
les categories 6, 8, 21, 26 i 27 de l’annex II.

L’apartat 1 de l’article 54, en quant determina els contractes per a
la signatura dels quals és exigible la classificació prèvia, entra en vigor
de conformitat amb el que estableixin les normes reglamentàries de
desplegament d’aquesta Llei per les quals es defineixen els grups, subgrups
i categories en què s’han de classificar aquests contractes, i continua vigent,
fins aleshores, el paràgraf primer de l’apartat 1 de l’article 25 del Text
refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
L’article 25.1 del Text refós estableix que:
Per contractar amb les administracions públiques l’execució dels contractes
d’obres o de serveis a què es refereix l’article 196.3, en ambdós casos per
pressupost igual o superior a 120.202,42 euros, és requisit indispensable
que l’empresari hagi obtingut prèviament la corresponent classificació.
S’exceptuen d’aquest requisit els contractes compresos a les categories 6 i
21 de l’article 206 i, dels compresos a la categoria 26 del mateix article,
els contractes que tinguin per objecte la creació i interpretació artística i
literària i els d’espectacles.
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La disposició transitòria cinquena de LCSP disposa que:
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La disposició transitòria cinquena de la LCSP planteja una sèrie de
dubtes respecte de l’aplicació efectiva del nou règim de classificació
empresarial. En aquest sentit, la Comissió Permanent de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa del Ministeri d’Economia i
Hisenda ha emès l’informe 37/08, de 25 d’abril, sobre Dubtes en relació
amb la data a partir de la qual s’han de considerar vigents les diferents normes que
regulen l’exigència de classificació a les empreses contractistes.
En aquest informe es plantegen els dubtes següents:
1) Límits quantitatius dels contractes a partir dels quals s’ha d’exigir
la classificació empresarial.
2) Classificació empresarial exigible als empresaris que optin a
l’adjudicació dels contractes de serveis inclosos amb anterioritat
en la categoria de contractes de consultoria i assistència.
3) Terminis de la vigència i la revisió de les classificacions empresarials
atorgades.
L’informe conclou que els nous límits quantitatius dels contractes a
partir dels quals s’ha d’exigir la classificació empresarial recollits en
l’article 54.1 de la LCSP, així com la classificació dels empresaris que
optin a l’adjudicació dels contractes de serveis inclosos anteriorment en
la categoria de contractes de consultoria i assistència, no serà exigible
sinó a partir del moment en que les futures normes de desenvolupament
reglamentari hagin establert el règim jurídic corresponent.
Pel que fa a la durada i revisió de les classificacions atorgades, el
referit informe estableix que el nou règim de vigència indefinida de la
classificació empresarial i l’exigència d’acreditació del manteniment de
la solvència econòmica i financera anualment i de la solvència tècnica
i professional cada tres anys, recollit en l’article 59 de la LCSP, s’ha
d’aplicar a les classificacions sol·licitades amb posterioritat a la data
d’entrada en vigor de la LCSP.
Per tant, l’article 59 entra en vigor en el mateix moment de l’entrada en
vigor que la resta de la Llei, i, com a conseqüència, les classificacions
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atorgades de conformitat amb la normativa anterior mantindran el
termini de durada de dos anys, mentre que les sol·licituds de classificació
que s’hagin presentat amb posterioritat a la data d’entrada en vigor
de la LCSP estan sotmeses al nou règim de durada i revisió de les
classificacions.

Congruentment, s’hauria d’entendre, tot i que en l’esmentat informe no
s’hi fa cap referència, que la demora en l’aplicació del paràgraf primer
de l’article 54.1 de la LCSP afectaria també al règim d’exempció de
l’exigència de classificació empresarial de les categories de contractes de
serveis recollits en aquest (categories 6, 8, 21, 26, i 27 de l’annex II de
la LCSP), mantenint, doncs, la vigència les exempcions de l’article 25.1
del Text refós.
Per tal de concretar l’aplicació pràctica d’aquests criteris, a la vista del que
s’ha exposat i en relació al règim transitori de la classificació empresarial
recollit en la disposició transitòria cinquena de la LCSP, a proposta de la
Secretaria d’aquesta Junta Consultiva de Contractació Administrativa,
i d’acord amb l’article 2.10 del Decret 20/1997, de 7 de febrer, 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,
Acord
1) En tant no entri en vigor la norma reglamentària que desenvolupi
els corresponents preceptes de la LCSP, els límits quantitatius dels
contractes a partir dels quals s’ha d’exigir la classificació empresarial,
tant en contractes d’obres com de serveis, a partir del moment de
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En definitiva, i com a conclusió, l’informe 37/08, de 25 d’abril,
considera que la remissió que la disposició transitòria cinquena fa al
paràgraf primer de l’article 25.1 del Reial decret legislatiu 2/2000, de
16 de juny, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques, és a la totalitat del precepte i no solament a
l’exigència de la classificació als empresaris que optin a l’adjudicació dels
contractes de serveis anteriorment inclosos en la categoria de contractes
de consultoria i assistència.
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l’entrada en vigor de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, continuen essent
els recollits en l’article 25.1 del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques, és a dir, 120.202,42 €, IVA inclòs.
2) De la mateixa manera, en tant que no entri en vigor la norma
reglamentària, els òrgans de contractació no han d’exigir classificació
empresarial als empresaris que optin a l’adjudicació dels contractes de
serveis considerats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la LCSP com
a contractes de consultoria i assistència.
3) La vigència indefinida dels certificats de classificació empresarial i
l’exigència d’acreditació del manteniment de la solvència econòmica i
financera anualment i de la solvència tècnica i professional cada tres
anys, s’aplicarà a les classificacions sol·licitades a partir de l’entrada en
vigor de la LCSP.
4) En tant no entri en vigor la norma reglamentària que desenvolupi els
corresponents preceptes de la LCSP, es manté vigent el règim d’exempció
de l’exigència de classificació empresarial de les categories de contractes
de serveis recollides en l’article 25.1 del Text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques.
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DADES
ESTADÍSTIQUES
DELS
CONTRACTES
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TOTAL CONTRACTES (*)

AGRICULTURA I PESCA
COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

NÚM. CONTRACTES

IMPORT

22

3.556.131,84

7

1.152.737,78

7

591.369,89

EDUCACIÓ I CULTURA

45

9.560.193,91

ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

35

4.332.331,48

ESPORTS I JOVENTUT

17

1.061.096,58

INTERIOR

13

462.338,90

MEDI AMBIENT

58

23.928.244,75

MOBILITAT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

6

421.820,39

HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES

31

19.465.453,22

SALUT I CONSUM

28

3.251.657,56

TREBALL I FORMACIÓ

15

1.438.347,67

TURISME

4

367.047,00

47

12.278.966,70

3

4.372.796,00

338

86.240.533,67

AGÈNCIA BALEAR AIGUA I QUALITAT AMB.

55

20.302.913,07

IBANAT (INST. BALEAR DE LA NATURA)

14

2.323.864,22

IBISEC (INST. BALEAR INFRAEST. EDUC.)

20

17.218.996,42

TOTAL:

89

39.845.773,71

IB-SALUT (INST.BALEAR SALUT)

417

34.322.956,00

INSTITUT BALEAR DE LA DONA

5

527.949,93

ESCOLA BALEAR D’AMD. PÚBLICA

8

209.826,40

SOIB (SERVEI OCUPACIÓ I.B.)

8

2.505.751,20

INST. ESTADÍSTICA I.B. (IBESTAT)

3

109.816,98

CONSELL CONSULTIU DE LES I.B.

0

0,00

TOTAL:

441

37.676.300,51

TOTAL GENERAL

868

163.762.607,89

PRESIDÈNCIA
SERVEIS COMUNS
TOTAL:
EMPRESES PÚBLIQUES

ENTITATS AUTÒNOMES I ALTRES ÒRGANS

(*) L’import dels contractes inclou l’IVA
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IMPORT TOTAL DELS CONTRACTES
30.000.000,00

CONSELLERIES
AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ

25.000.000,00

AGRICULTURA I PESCA

COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

20.000.000,00
EDUCACIÓ I CULTURA

15.000.000,00

ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

ESPORTS I JOVENTUT

10.000.000,00

INTERIOR

5.000.000,00
MOBILITAT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

0,00

MEDI AMBIENT
IMPORT

AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ

3.556.131,84

AGRICULTURA I PESCA

1.152.737,78

COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

9.560.193,91

ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

4.332.331,48

ESPORTS I JOVENTUT

1.061.096,58

INTERIOR
MOBILITAT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

462.338,90

23.928.244,75

HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES

19.465.453,22

SALUT I CONSUM

3.251.657,56

TREBALL I FORMACIÓ

1.438.347,67

PRESIDÈNCIA
SERVEIS COMUNS
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SALUT I CONSUM

TREBALL I FORMACIÓ

421.820,39

MEDI AMBIENT

TURISME

HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES

591.369,89

EDUCACIÓ I CULTURA

367.047,00

TURISME

PRESIDÈNCIA

12.278.966,70
4.372.796,00

SERVEIS COMUNS

Registre de Contractes

IMPORT TOTAL DELS CONTRACTES
EMPRESES PÙBLIQUES
25.000.000,00
20.302.913,07

AGÈNCIA BALEAR AIGUA I
QUALITAT AMBIENTAL

20.000.000,00
17.218.996,42

15.000.000,00
IBANAT (INST. BALEAR DE LA
NATURA)

10.000.000,00

5.000.000,00

IBISEC (INST. BALEAR
INFRAEST. EDUC.)

2.323.864,22

Registre de Contractes

0,00

ENTITATS AUTÒNOMES I ALTRES ÒRGANS
40.000.000,00

35.000.000,00

IB-SALUT (INST.BALEAR SALUT)

34.322.956,00

30.000.000,00

INSTITUT BALEAR DE LA DONA

25.000.000,00

ESCOLA BALEAR D'AMD. PÚBLICA

20.000.000,00
SOIB (SERVEI OCUPACIÓ I.B.)

15.000.000,00
INST. ESTADÍSTICA I.B. (IBESTAT)

10.000.000,00
2.505.751,20
5.000.000,00

209.826,40
527.949,93

109.816,98

CONSELL CONSULTIU DE LES I.B.

0,00

0,00
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NOMBRE TOTAL DELS CONTRACTES
CONSELLERIES

22

AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ
AGRICULTURA I PESCA

3

47

COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

7

4

EDUCACIÓ I CULTURA

7

15

ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

45

ESPORTS I JOVENTUT
INTERIOR
MEDI AMBIENT

28

MOBILITAT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES

35
31

SALUT I CONSUM
TREBALL I FORMACIÓ

17

6

13

TURISME
PRESIDÈNCIA
SERVEIS COMUNS

58

AGÈNCIA BALEAR AIGUA I QUALITAT
AMBIENTAL

20

IBANAT (INST. BALEAR DE LA NATURA)

14

55
IBISEC (INST. BALEAR INFRAEST. EDUC.)

5
8

0
8 3

IB-SALUT (INST.BALEAR SALUT)

INSTITUT BALEAR DE LA DONA

ESCOLA BALEAR D'ADM. PÚBLICA

SOIB (SERVEI OCUPACIÓ I.B.)

INST. ESTADÍSTICA I.B. (IBESTAT)

417
CONSELL CONSULTIU DE LES I.B.
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CONTRACTES D’OBRES
NÚM. CONTRACTES

IMPORT

0

0,00

AGRICULTURA I PESCA

0

0,00

COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

0

0,00

EDUCACIÓ I CULTURA

1

2.565.766,00

ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

0

0,00

ESPORTS I JOVENTUT

1

71.140,00

INTERIOR

0

0,00

MEDI AMBIENT

0

0,00

MOBILITAT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

0

0,00

19

18.195.791,48

SALUT I CONSUM

0

0,00

TREBALL I FORMACIÓ

0

0,00

TURISME

0

0,00

PRESIDÈNCIA

3

793.018,00

HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES

SERVEIS COMUNS
TOTAL:

0

0,00

24

21.625.715,48

29

17.757.452,62

0

0,00

EMPRESES PÚBLIQUES
AGÈNCIA BALEAR AIGUA I QUALITAT AMB.
IBANAT (INST. BALEAR DE LA NATURA)
IBISEC (INST. BALEAR INFRAEST. EDUC.)

17

16.963.769,20

TOTAL:

46

34.721.221,82

IB-SALUT (INST.BALEAR SALUT)

8

1.068.114,00

ESCOLA BALEAR D’ADM. PÚBLICA

0

0,00

INSTITUT BALEAR DE LA DONA

0

0,00

SOIB (SERVEI OCUPACIÓ I.B.)

0

0,00

INST. ESTADÍSITICA I.B. (IBESTAT)

0

0,00

ENTITATS AUTÒNOMES I ALTRES ÒRGANS

CONSELL CONSULTIU DE LES I.B.

0

0,00

TOTAL:

8

1.068.114,00

78

57.415.051,30

TOTAL GRAL.
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CONTRACTES DE SERVEIS/CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA
CONSELLERIES

NÚM. CONTRACTES

IMPORT

AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ

8

776.148,20

AGRICULTURA I PESCA

6

497.926,58

COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

5

500.307,40

EDUCACIÓ I CULTURA

29

3.760.116,07

ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

17

2.256.763,47

ESPORTS I JOVENTUT

9

763.756,49

INTERIOR

6

297.274,25

52

23.742.946,75

MEDI AMBIENT
MOBILITAT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

4

317.789,23

HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES

9

1.214.221,74

SALUT I CONSUM

14

561.049,20

TREBALL I FORMACIÓ

10

453.973,00

2

56.144,00

35

2.368.876,19

TURISME
PRESIDÈNCIA
SERVEIS COMUNS
TOTAL:

1

198.742,00

207

37.766.034,57

25

2.449.460,41

1

30.000,00

EMPRESES PÚBLIQUES
AGÈNCIA BALEAR AIGUA I QUALITAT AMB.
IBANAT (INST. BALEAR DE LA NATURA)
IBISEC (INST. BALEAR INFRAEST. EDUC.)

1

42.900,00

27

2.522.360,41

IB-SALUT (INST.BALEAR SALUT)

52

13.050.169,00

INSTITUT BALEAR DE LA DONA

4

311.499,97

ESCOLA BALEAR D’ADM. PÚBLICA

8

209.826,40

SOIB (SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES I.B.)

4

218.995,20

INST. ESTADÍSTICA I.B. (IBESTAT)

2

69.303,52

TOTAL:
ENTITATS AUTÒNOMES I ALTRES ÒRGANS

CONSELL CONSULTIU DE LES I.B.
TOTAL:
TOTAL GRAL.
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70

13.859.794,09

304

54.148.189,07
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CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT
NÚM. CONTRACTES

IMPORT

4

155.433,76

AGRICULTURA I PESCA

0

0,00

COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

2

91.062,49

EDUCACIÓ I CULTURA

14

3.170.436,84

ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

12

1.748.387,53

ESPORTS I JOVENTUT

6

222.700,09

INTERIOR

2

83.665,65

MEDI AMBIENT

5

169.290,00

MOBILITAT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

1

20.511,16

HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES

3

55.440,00

13

2.587.658,36

TREBALL I FORMACIÓ

3

129.841,43

TURISME

0

0,00

PRESIDÈNCIA

8

1.019.209,51

SALUT I CONSUM

SERVEIS COMUNS

2

4.174.054,00

75

13.627.690,82

AGÈNCIA BALEAR AIGUA I QUALITAT AMB.

0

0,00

IBANAT (INST. BALEAR DE LA NATURA)

9

1.546.523,22

TOTAL:
EMPRESES PÚBLIQUES

IBISEC (INST. BALEAR INFRAEST. EDUC.)

2

212.327,22

11

1.758.850,44

IB-SALUT (INST.BALEAR SALUT)

356

19.724.673,00

INSTITUT BALEAR DE LA DONA

1

216.450,00

ESCOLA BALEAR D’ADM. PÚBLICA

0

0,00

SOIB (SERVEI OCUPACIÓ I.B.)

1

22.600,00

INST. ESTADÍSTICA I.B. (IBESTAT)

1

40.513,46

TOTAL:
ENTITATS AUTÒNOMES I ALTRES ÒRGANS

CONSELL CONSULTIU DE LES I.B.

0

0,00

TOTAL:

359

20.004.236,46

TOTAL GRAL.

445

35.390.777,72
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CONTRACTES DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS
CONSELLERIES

NÚM. CONTRACTES

IMPORT

AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ

0

0,00

AGRICULTURA I PESCA

0

0,00

COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

0

0,00

EDUCACIÓ I CULTURA

1

63.875,00

ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

2

25.428,48

ESPORTS I JOVENTUT

0

0,00

INTERIOR

0

0,00

MEDI AMBIENT

0

0,00

MOBILITAT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

0

0,00

HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES

0

0,00

SALUT I CONSUM

0

0,00

TREBALL I FORMACIÓ

0

0,00

TURISME

0

0,00

PRESIDÈNCIA

0

0,00

SERVEIS COMUNS

0

0,00

TOTAL:

3

89.303,48

AGÈNCIA BALEAR AIGUA I QUALITAT AMB.

1

96.000,00

IBANAT (INST. BALEAR DE LA NATURA)

0

0,00

EMPRESES PÚBLIQUES

IBISEC (INST. BALEAR INFRAEST. EDUC.)

0

0,00

TOTAL:

1

96.000,00

IB-SALUT (INST.BALEAR SALUT)

1

480.000,00

INSTITUT BALEAR DE LA DONA

0

0,00

SOIB (SERVEI OCUPACIÓ I.B.)

0

0,00

ESCOLA BALEAR D’ADM. PÚBLICA

0

0,00

INST. ESTADÍSTICA I.B. (IBESTAT)

0

0,00

ENTITATS AUTÒNOMES I ALTRES ÒRGANS

CONSELL CONSULTIU DE LES I.B.

0

0,00

TOTAL:

1

480.000,00

TOTAL GRAL.

5

665.303,48
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CONTRACTES ADMINISTRATIUS ESPECIALS
NÚM. CONTRACTES

IMPORT

2

153.216,02

AGRICULTURA I PESCA

0

0,00

COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

0

0,00

EDUCACIÓ I CULTURA

0

0,00

ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

1

46.400,00

ESPORTS I JOVENTUT

0

0,00

INTERIOR

1

1.500,00

MEDI AMBIENT

0

0,00

MOBILITAT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

0

0,00

HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES

0

0,00

SALUT I CONSUM

0

0,00

TREBALL I FORMACIÓ

0

0,00

TURISME

0

0,00

PRESIDÈNCIA

0

0,00

SERVEIS COMUNS

0

0,00

TOTAL:

4

201.116,02

AGÈNCIA BALEAR AIGUA I QUALITAT AMB.

0

0,00

IBANAT (INST. BALEAR DE LA NATURA)

0

0,00

EMPRESES PÚBLIQUES

IBISEC (INST. BALEAR INFRAEST. EDUC.)

0

0,00

TOTAL:

0

0,00

IB-SALUT (INST.BALEAR SALUT)

0

0,00

INSTITUT BALEAR DE LA DONA

0

0,00

SOIB (SERVEI OCUPACIÓ I.B.)

0

0,00

ESCOLA BALEAR D’ADM. PÚBLICA

0

0,00

INST. ESTADÍSTICA I.B. (IBESTAT)

0

0,00

ENTITATS AUTÒNOMES I ALTRES ÒRGANS

CONSELL CONSULTIU DE LES I.B.

0

0,00

TOTAL:

0

0,00

TOTAL GRAL.

4

201.116,02
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PRÒRROGUES DE CONTRACTE
CONSELLERIES

Nº CONTRACTES

IMPORT

AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ

4

581.398,00

AGRICULTURA I PESCA

0

0,00

COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

0

0,00

190

9.260.126,00

ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

8

1.895.456,00

ESPORTS I JOVENTUT

4

590.621,00

INTERIOR

0

0,00

MEDI AMBIENT

5

359.442,00

MOBILITAT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

1

1.398.149,00

HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES

2

338.532,00

SALUT I CONSUM

0

0,00

TREBALL I FORMACIÓ

0

0,00

TURISME

0

0,00

PRESIDÈNCIA

5

600.488,00

EDUCACIÓ I CULTURA

SERVEIS COMUNS

0

0,00

219

15.024.212,00

AGÈNCIA BALEAR AIGUA I QUALITAT AMB.

0

0,00

IBANAT (INST. BALEAR DE LA NATURA)

0

0,00

TOTAL:
EMPRESES PÚBLIQUES

IBISEC (INST. BALEAR INFRAEST. EDUC.)

0

0,00

TOTAL:

0

0,00

IB-SALUT (INST.BALEAR SALUT)

2

93.547,00

INSTITUT BALEAR DE LA DONA

0

0,00

SOIB (SERVEI OCUPACIÓ I.B.)

1

158.498,00

ESCOLA BALEAR D’ADM. PÚBLICA

1

95.000,00

INST. ESTADÍSTICA I.B. (IBESTAT)

0

0,00

ENTITATS AUTÒNOMES I ALTRES ÒRGANS

CONSELL CONSULTIU DE LES I.B.

0

0,00

TOTAL:

4

347.045,00

223

15.371.257,00

TOTAL GRAL.
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CONTRACTES PATRIMONIALS
NÚM. CONTRACTES

IMPORT

8

2.471.333,86

AGRICULTURA I PESCA

1

654.811,20

COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

0

0,00

EDUCACIÓ I CULTURA

0

0,00

ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

3

255.352,00

ESPORTS I JOVENTUT

1

3.500,00

INTERIOR

4

79.899,00

MEDI AMBIENT

1

16.008,00

MOBILITAT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

1

83.520,00

HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES

0

0,00

SALUT I CONSUM

1

102.950,00

TREBALL I FORMACIÓ

2

854.533,24

TURISME

2

310.903,00

PRESIDÈNCIA

1

8.097.863,00

SERVEIS COMUNS

0

0,00

25

12.930.673,30

AGÈNCIA BALEAR AIGUA I QUALITAT AMB.

0

0,00

IBANAT (INST. BALEAR DE LA NATURA)

4

747.341,00

TOTAL:
EMPRESES PÚBLIQUES

IBISEC (INST. BALEAR INFRAEST. EDUC.)

0

0,00

TOTAL:

4

747.341,00

IB-SALUT (INSTITUT BALEAR SALUT)

0

0,00

INSTITUT BALEAR DE LA DONA

0

0,00

SOIB (SERVEI OCUPACIÓ I.B.)

3

2.264.156,00

ESCOLA BALEAR D’ADM. PÚBLICA

0

0,00

INST. ESTADÍSITICA I.B. (IBESTAT)

0

0,00

ENTITATS AUTÒNOMES I ALTRES ÒRGANS

CONSELL CONSULTIU DE LES I.B.

0

0,00

TOTAL:

3

2.264.156,00

32

15.942.170,30

TOTAL GRAL.
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236
252 13.383.018,00
1
150.400,00
0
0,00
8
209.826,40
0
0,00
0
0,00
261 13.743.244,40
407 98.861.684,92

TOTAL GRAL.

19 16.606.136,43
7
1.324.378,62
12 16.487.335,16
38 34.417.850,21

ENTITATS AUTÒNOMES I ALTRES ÒRGANS
IB-SALUT (INST.BALEAR SALUT)
INSTITUT BALEAR DE LA DONA
SOIB (SERVEI OCUPACIÓ I.B.)
ESCOLA BALEAR D’ADM. PÚBLICA
INST. ESTADÍSTICA I.B. (IBESTAT)
CONSELL CONSULTIU DE LES I .B.
TOTAL:

EMPRESES PÚBLIQUES
AGÈNCIA BALEAR AIGUA I QUALITAT AMB.
IBANAT (INST. BALEAR DE LA NATURA)
IBISEC (INST. BALEAR INFRAEST. EDUC.)
TOTAL:

CONSELLERIES
AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ
AGRICULTURA I PESCA
COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
EDUCACIÓ I CULTURA
ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ
ESPORTS I JOVENTUT
INTERIOR
MEDI AMBIENT
MOBILITAT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES
SALUT I CONSUM
TREBALL I FORMACIÓ
TURISME
PRESIDÈNCIA
SERVEIS COMUNS
TOTAL:

22

2
0
0
0
0
0
2

0
1
0
1

4.030.633,71

603.646,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
603.646,00

0,00
205.080,00
0,00
205.080,00

3.696.776,64
794.405,60
731.661,26
5.222.843,50

411 44.842.959,96

163 20.336.292,00
4
377.549,93
5
241.595,20
0
0,00
3
109.816,98
0
0,00
175 21.065.254,11

36
6
8
50

28

0
0
3
0
0
0
3

0
0
0
0

15.194.829,30

0,00
0,00
2.264.156,00
0,00
0,00
0,00
2.264.156,00

0,00
0,00
0,00
0,00

34.322.956,00
527.949,93
2.505.751,20
209.826,40
109.816,98
0,00
37.676.300,51

20.302.913,07
2.323.864,22
17.218.996,42
39.845.773,71

868 163.762.607,89

417
5
8
8
3
0
441

55
14
20
89

CONCURS/VARIS
SUBHASTA/MILLOR
NEGOCIAT
ADJUDICACIÓ DIRECTA
RESULTAT TOTAL
CRITERIS
PREU
NÚM.
IMPORT
NÚM.
IMPORT
NÚM.
IMPORT
NÚM.
IMPORT
NÚM.
IMPORT
5
688.414,06
0
0,00
9
396.383,92
8
2.471.333,86
22
3.556.131,84
2
329.448,58
0
0,00
4
168.478,00
1
654.811,20
7
1.152.737,78
4
509.974,00
0
0,00
3
81.395,89
0
0,00
7
591.369,89
17
6.102.776,00
17 3.031.158,71
11
426.259,20
0
0,00
45
9.560.193,91
18
1.964.678,83
0
0,00
14 2.112.300,65
3
255.352,00
35
4.332.331,48
4
596.041,29
0
0,00
12
461.555,29
1
3.500,00
17
1.061.096,58
3
158.950,00
0
0,00
6
221.989,90
4
79.899,00
13
462.338,90
19 22.020.053,75
0
0,00
38 1.061.183,00
1
16.008,00
58 23.928.244,75
2
263.953,63
0
0,00
3
74.346,76
1
83.520,00
6
421.820,39
12 10.909.961,26
1
132.000,00
18 8.423.491,96
0
0,00
31 19.465.453,22
7
2.421.056,12
0
0,00
20
727.651,44
1
102.950,00
28
3.251.657,56
1
110.896,00
0
0,00
12
472.918,43
2
854.533,24
15
1.438.347,67
1
26.444,00
0
0,00
1
29.700,00
2
310.903,00
4
367.047,00
11
1.769.579,79
1
58.749,00
34 2.352.774,91
1
8.097.863,00
47 12.278.966,70
2
2.828.363,00
0
0,00
1 1.544.433,00
0
0,00
3
4.372.796,00
108 50.700.590,31
19 3.221.907,71
186 18.554.862,35
25 12.930.673,30
338 86.240.533,67

TOTAL CONTRACTES SEGONS PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
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TOTAL CONTRACTES SEGONS
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

NOMBRE DE CONTRACTES SEGONS PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
450

411

407

400
350
300
250
200
150
100
50

28

22

0

SUBHASTA/MILLOR PREU

NEGOCIAT

ADJUDICACIÓ DIRECTA
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CONCURS/VARIS CRITERIS

IMPORT TOTAL PER PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
120.000.000,00
100.000.000,00

98.861.684,92

80.000.000,00
60.000.000,00

4.030.633,71

44.842.959,96

40.000.000,00
15.194.829,30
20.000.000,00
0,00
CONCURS/VARIS CRITERIS

SUBHASTA/MILLOR PREU

NEGOCIAT

ADJUDICACIÓ DIRECTA

237

238

TOTAL GRAL.

ENTITATS AUTÒNOMES I ALTRES ÒRGANS
IB-SALUT (INST.BALEAR SALUT)
INSTITUT BALEAR DE LA DONA
SOIB (SERVEI OCUPACIÓ I.B.)
ESCOLA BALEAR D’ADM. PÚBLICA
INST. ESTADÍSTICA I.B. (IBESTAT)
CONSELL CONSULTIU DE LES I.B.
TOTAL:

EMPRESES PÚBLIQUES
AGÈNCIA BALEAR AIGUA I QUALITAT AMB.
IBANAT (INST. BALEAR DE LA NATURA)
IBISEC (INST. BALEAR INFRAEST. EDUC.)
TOTAL:

CONSELLERIES
AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ
AGRICULTURA I PESCA
COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
EDUCACIÓ I CULTURA
ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ
ESPORTS I JOVENTUT
INTERIOR
MEDI AMBIENT
MOBILITAT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES
SALUT I CONSUM
TREBALL I FORMACIÓ
TURISME
PRESIDÈNCIA
SERVEIS COMUNS
TOTAL:

37

4
0
0
0
0
0
4

12
0
10
22

45.375.375,94

720.497,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
720.497,00

15.856.953,00
0,00
16.275.007,94
32.131.960,94

1

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

132.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0

CONCURS/VARIS
SUBHASTA/MILLOR PREU
CRITERIS
NÚM.
IMPORT
NÚM.
IMPORT
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1
2.565.766,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
10
9.957.152,00
1
132.000,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
11
12.522.918,00
1
132.000,00

40

4
0
0
0
0
0
4

17
0
7
24

NÚM.
0
0
0
0
0
1
0
0
0
8
0
0
0
3
0
12

11.907.675,36

347.617,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
347.617,00

1.900.499,62
0,00
688.761,26
2.589.260,88

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.140,00
0,00
0,00
0,00
8.106.639,48
0,00
0,00
0,00
793.018,00
0,00
8.970.797,48

IMPORT

NEGOCIAT

CONTRACTES D’OBRES SEGONS PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

78

8
0
0
0
0
0
8

29
0
17
46

NÚM.
0
0
0
1
0
1
0
0
0
19
0
0
0
3
0
24

57.415.051,30

1.068.114,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.068.114,00

17.757.452,62
0,00
16.963.769,20
34.721.221,82

0,00
0,00
0,00
2.565.766,00
0,00
71.140,00
0,00
0,00
0,00
18.195.791,48
0,00
0,00
0,00
793.018,00
0,00
21.625.715,48

IMPORT

TOTALS

Memòria de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 2008

TOTAL GRAL.

ENTITATS AUTÒNOMES I ALTRES ÒRGANS
IB-SALUT (INST.BALEAR SALUT)
INSTITUT BALEAR DE LA DONA
SOIB (SERVEI OCUPACIÓ I.B.)
ESCOLA BALEAR D’ADM. PÚBLICA
INST. ESTADÍSTICA I.B. (IBESTAT)
CONSELL CONSULTIU DE LES I. B.
TOTAL:

EMPRESES PÚBLIQUES
AGÈNCIA BALEAR AIGUA I QUALITAT AMB.
IBANAT (INST. BALEAR DE LA NATURA)
IBISEC (INST. BALEAR INFRAEST. EDUC.)
TOTAL:

CONSELLERIES
AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ
AGRICULTURA I PESCA
COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
EDUCACIÓ I CULTURA
ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ
ESPORTS I JOVENTUT
INTERIOR
MEDI AMBIENT
MOBILITAT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES
SALUT I CONSUM
TREBALL I FORMACIÓ
TURISME
PRESIDÈNCIA
SERVEIS COMUNS
TOTAL:

95

12
1
0
8
0
0
21

6
0
0
6

239

1
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0

14
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36.928.536,26

5.753.162,00
150.400,00
0,00
209.826,40
0,00
0,00
6.113.388,40

653.183,43
0,00
0,00
653.183,43

2.775.366,87

355.246,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
355.246,00

0,00
0,00
0,00
0,00

CONCURS/
SUBHASTA/MILLOR PREU
VARIS CRITERIS
NÚM.
IMPORT
NÚM.
IMPORT
4
631.539,06
0
0,00
2
329.448,58
0
0,00
3
444.313,20
0
0,00
9
1.028.803,00
13
2.420.120,87
9
1.299.707,47
0
0,00
4
596.041,29
0
0,00
2
158.950,00
0
0,00
19
22.851.053,75
0
0,00
2
263.953,63
0
0,00
2
952.809,26
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1
110.896,00
0
0,00
1
26.444,00
0
0,00
9
1.269.263,19
0
0,00
1
198.742,00
0
0,00
68
30.161.964,43
13
2.420.120,87

195

39
3
4
0
2
0
48

19
1
1
21

NÚM.
4
4
2
7
8
5
4
33
2
7
14
9
1
26
0
126

14.444.286,94

6.941.761,00
161.099,97
218.995,20
0,00
69.303,52
0,00
7.391.159,69

1.796.276,98
30.000,00
42.900,00
1.869.176,98

IMPORT
144.609,14
168.479,00
55.994,20
311.192,20
957.056,00
167.715,20
138.324,25
891.893,00
53.835,60
261.412,48
561.049,20
343.077,00
29.700,00
1.099.613,00
0,00
5.183.950,27

NEGOCIAT

222

52
4
4
8
2
0
70

25
1
1
27

NÚM.
8
6
5
29
17
9
6
52
4
9
14
10
2
35
1
207

54.148.189,07

13.050.169,00
311.499,97
218.995,20
209.826,40
69.303,52
0,00
13.859.794,09

2.449.460,41
30.000,00
42.900,00
2.522.360,41

IMPORT
776.148,20
497.926,58
500.307,40
3.760.116,07
2.256.763,47
763.756,49
297.274,25
23.742.946,75
317.789,23
1.214.221,74
561.049,20
453.973,00
56.144,00
2.368.876,19
198.742,00
37.766.034,57

TOTALS

CONTRACTES DE SERVEIS/CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA SEGONS PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
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240
236
0
0
0
0
0
236
266

TOTAL GRAL.

0
4
2
6

NÚM.
0
0
1
6
7
0
0
0
0
0
7
0
0
2
1
24

16.427.092,24

6.909.358,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.909.358,00

0,00
604.877,62
212.327,22
817.204,84

0,00
0,00
65.660,80
2.444.332,00
639.542,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.421.056,12
0,00
0,00
500.316,60
2.629.621,00
8.700.529,40

IMPORT

7

1
0
0
0
0
0
1

0
1
0
1

NÚM.
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
5

1.123.266,84

248.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
248.400,00

0,00
205.080,00
0,00
205.080,00

0,00
0,00
0,00
611.037,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.749,00
0,00
669.786,84

IMPORT

CONCURS/VARIS CRITERIS SUBHASTA/MILLOR PREU

ENTITATS AUTÒNOMES I ALTRES ÒRGANS
IB-SALUT (INST.BALEAR SALUT)
INSTITUT BALEAR DE LA DONA
SOIB (SERVEI OCUPACIÓ I.B.)
ESCOLA BALEAR D’ADM. PÚBLICA
INT. ESTADÍSTICA I.B. (IBESTAT)
CONSELL CONSULTIU DE LES I.B.
TOTAL:

EMPRESES PÚBLIQUES
AGÈNCIA BALEAR AIGUA I QUALITAT AMB.
IBANAT (INST. BALEAR DE LA NATURA)
IBISEC (INST. BALEAR INFRAEST. EDUC.)
TOTAL:

CONSELLERIES
AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ
AGRICULTURA I PESCA
COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
EDUCACIÓ I CULTURA
ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ
ESPORTS I JOVENTUT
INTERIOR
MEDI AMBIENT
MOBILITAT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES
SALUT I CONSUM
TREBALL I FORMACIÓ
TURISME
PRESIDÈNCIA
SERVEIS COMUNS
TOTAL:

172

119
1
1
0
1
0
122

0
4
0
4

NÚM.
4
0
1
4
5
6
2
5
1
3
6
3
0
5
1
46

17.840.417,64

12.566.914,00
216.450,00
22.600,00
0,00
40.513,46
0,00
12.846.477,46

0,00
736.565,60
0,00
736.565,60

IMPORT
155.433,76
0,00
25.401,69
115.067,00
1.108.844,65
222.700,09
83.665,65
169.290,00
20.511,16
55.440,00
166.602,24
129.841,43
0,00
460.143,91
1.544.433,00
4.257.374,58

NEGOCIAT

445

356
1
0
0
1
0
358

0
9
2
11

NÚM.
4
0
2
14
12
6
2
5
1
3
13
3
0
8
2
75

35.390.777,72

19.724.673,00
216.450,00
22.600,00
0,00
40.513,46
0,00
20.004.236,46

0,00
1.546.523,22
212.327,22
1.758.850,44

IMPORT
155.433,76
0,00
91.062,49
3.170.436,84
1.748.387,53
222.700,09
83.665,65
169.290,00
20.511,16
55.440,00
2.587.658,36
129.841,43
0,00
1.019.209,51
4.174.054,00
13.627.690,82

TOTALS

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT SEGONS PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
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4

0
0
0
0
0
0
0

ENTITATS AUTÒNOMES I ALTRES ÒRGANS
IB-SALUT (INST.BALEAR SALUT)
INSTITUT BALEAR DE LA DONA
SOIB (SERVEI OCUPACIÓ I.B.)
ESCOLA BALEAR D’ADM.PÚBLICA
INST. ESTADÍSTICA I.B. (IBESTAT)
CONSELL CONSULTIU DE LES I.B.
TOTAL:

TOTAL GRAL.

1
0
0
1

EMPRESES PÚBLIQUES
AGÈNCIA BALEAR AIGUA I QUALITAT AMB.
IBANAT (INST. BALEAR DE LA NATURA)
IBISEC (INST. BALEAR INFRAEST. EDUC.)
TOTAL:

CONSELLERIES
AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ
AGRICULTURA I PESCA
COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
EDUCACIÓ I CULTURA
ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ
ESPORTS I JOVENTUT
INTERIOR
MEDI AMBIENT
MOBILITAT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES
SALUT I CONSUM
TREBALL I FORMACIÓ
TURISME
PRESIDÈNCIA
SERVEIS COMUNS
TOTAL:

241

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

NÚM.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

IMPORT

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SUBHASTA/MILLOR PREU

Registre de Contractes

185.303,48

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00

96.000,00
0,00
0,00
96.000,00

CONCURS/VARIS
CRITERIS
NÚM.
IMPORT
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1
63.875,00
2
25.428,48
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
3
89.303,48

1

1
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0

NÚM.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

480.000,00

480.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480.000,00

IMPORT

NEGOCIAT

5

1
0
0
0
0
0
1

1
0
0
1

NÚM.
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

665.303,48

480.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480.000,00

96.000,00
0,00
0,00
96.000,00

0,00
0,00
0,00
63.875,00
25.428,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.303,48

IMPORT

TOTALS

CONTRACTES DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS SEGONS PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

Registre de Contractes

242
NÚM.
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
2

CONSELLERIES
AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ
AGRICULTURA I PESCA
COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
EDUCACIÓ I CULTURA
ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ
INTERIOR
ESPORTS I JOVENTUT
MEDI AMBIENT
MOBILITAT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES
SALUT I CONSUM
TREBALL I FORMACIÓ
TURISME
PRESIDÈNCIA
SERVEIS COMUNS
TOTAL:

EMPRESES PÚBLIQUES
AGÈNCIA BALEAR AIGUA I QUALITAT AMB.
IBANAT (INST. BALEAR DE LA NATURA)
IBISEC (INST. BALEAR INFRAEST. EDUC.)
TOTAL:

ENTITATS AUTÒNOMES I ALTRES ÒRGANS
IB-SALUT (INST.BALEAR SALUT)
INSTITUT BALEAR DE LA DONA
SOIB (SERVEI OCUPACIÓ I.BALEARS)
ESCOLA BALEAR D’ADM. PÚBLICA
INST. ESTADÍSTICA I.B. (IBESTAT)
CONSELL CONSULTIU DE LES I.B.
TOTAL:

TOTAL GRAL.

58.375,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

IMPORT
56.875,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.375,00

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

NÚM.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

IMPORT

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

CONCURS/VARIS CRITERIS SUBHASTA/MILLOR PREU

2

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

NÚM.
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

142.741,02

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

IMPORT
96.341,02
0,00
0,00
0,00
46.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142.741,02

NEGOCIAT

4

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

NÚM.
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

201.116,02

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

IMPORT
153.216,02
0,00
0,00
0,00
46.400,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
201.116,02

TOTALS

CONTRACTES ADMINISTRATIUS ESPECIALS SEGONS PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
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0

COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

5
0
2
0
0
0
4
0

MEDI AMBIENT

MOBILITAT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES

SALUT I CONSUM

TREBALL I FORMACIÓ

TURISME

PRESIDÈNCIA

SERVEIS COMUNS

0
0
0

IBANAT (INST. BALEAR DE LA NATURA)

IBISEC (INST. BALEAR INFRAEST. EDUC.)

TOTAL:

1
1
0
0
4

SOIB (SERVEI OCUPACIÓ I.B.)

ESCOLA BALEAR D’ADM. PÚBLICA

INST. ESTADÍSTICA I.B. (IBESTAT)

CONSELL CONSULTIU DE LES I.B.

TOTAL:
47

0

INSTITUT BALEAR DE LA DONA

TOTAL GRAL.

2

IB-SALUT (INST.BALEAR SALUT)

ENTITATS AUTÒNOMES I ALTRES ÒRGANS

0

AGÈNCIA BALEAR AIGUA I QUALITAT AMB.

EMPRESES PÚBLIQUES

0

INTERIOR

43

4

ESPORTS I JOVENTUT

TOTAL:

8

ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

17

0

AGRICULTURA I PESCA

EDUCACIÓ I CULTURA

3

NÚM.

AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ

CONSELLERIES

5.608.122,00

347.045,00

0,00

0,00

95.000,00

158.498,00

0,00

93.547,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.261.077,00

0,00

598.400,00

0,00

0,00

0,00

338.532,00

0,00

359.442,00

0,00

590.621,00

1.895.456,00

982.571,00

0,00

0,00

496.055,00

IMPORT

SERVEIS/CONS. I
ASSIST.

243

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IMPORT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NÚM.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IMPORT

SUBMISTRAMENT

Registre de Contractes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NÚM.

OBRES

172

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

172

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

172

0

0

0

NÚM.

6.539.234,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.539.234,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.539.234,00

0,00

0,00

0,00

IMPORT

GESTIÓ SERVEIS
PÚBLICS

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1.823.664,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.823.664,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.738.321,00

0,00

0,00

85.343,00

IMPORT

ESPECIALS
NÚM.

PRÒRROGUES DE CONTRACTE

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1.400.237,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400.237,00

0,00

2.088,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.398.149,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IMPORT

PATRIMONIALS
NÚM.

223

4

0

0

1

1

0

2

0

0

0

0

219

0

5

0

0

0

2

1

5

0

4

8

190

0

0

4

NÚM.

15.371.257,00

347.045,00

0,00

0,00

95.000,00

158.498,00

0,00

93.547,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.024.212,00

0,00

600.488,00

0,00

0,00

0,00

338.532,00

1.398.149,00

359.442,00

0,00

590.621,00

1.895.456,00

9.260.126,00

0,00

0,00

581.398,00

IMPORT

TOTALS

Registre de Contractes

244
0
3
0
3

0
0
0
0
0
0
0
3

EMPRESES PÚBLIQUES
AGÈNCIA BALEAR AIGUA I QUALITAT AMB.
IBANAT (INST. BALEAR DE LA NATURA)
IBISEC (INST. BALEAR INFRAEST. EDUC.)
TOTAL:

ENTITATS AUTÒNOMES I ALTRES ÒRGANS
IB-SALUT (INST.BALEAR SALUT)
INSTITUT BALEAR DE LA DONA
SOIB (SERVEI OCUPACIÓ I.B.)
ESCOLA BALEAR D’ADM. PÚBLICA
INST. ESTADÍSTICA I.B. (IBESTAT)
CONSELL CONSULTIU DE LES I.B.
TOTAL:

TOTAL GRAL.

CONSELLERIES
AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ
AGRICULTURA I PESCA
COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ
EDUCACIÓ I CULTURA
ESPORTS I JOVENTUT
INTERIOR
MEDI AMBIENT
MOBILITAT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES
SALUT I CONSUM
TREBALL I FORMACIÓ
TURISME
PRESIDÈNCIA
SERVEIS COMUNS
TOTAL:

719.501,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
719.501,00
0,00
719.501,00

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1

0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
1

27.840,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
27.840,00
0,00
27.840,00

0,00
0,00
2.264.156,00
0,00
0,00
0,00
2.264.156,00

0,00
0,00
0,00
0,00

28 15.194.829,30

0
0
3
0
0
0
3

0
0
0
0

0,00
0,00
2.264.156,00
0,00
0,00
0,00
2.264.156,00

0,00
747.341,00
0,00
747.341,00

32 15.942.170,30

0
0
3
0
0
0
3

0
4
0
4

CONCURS/VARIS
SUBHASTA/MILLOR
ADJUDICACIÓ
NEGOCIAT
TOTALS
CRITERIS
PREU
DIRECTA
NÚM.
IMPORT
NÚM.
IMPORT
NÚM.
IMPORT
NÚM.
IMPORT
NÚM.
IMPORT
0
0,00
0
0,00
0
0,00
8
2.471.333,86
8
2.471.333,86
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1
654.811,20
1
654.811,20
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
3
255.352,00
3
255.352,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1
3.500,00
1
3.500,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
4
79.899,00
4
79.899,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1
16.008,00
1
16.008,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1
83.520,00
1
83.520,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1
102.950,00
1
102.950,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
2
854.533,24
2
854.533,24
0
0,00
0
0,00
0
0,00
2
310.903,00
2
310.903,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1
8.097.863,00
1
8.097.863,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
25 12.930.673,30
25 12.930.673,30

CONTRACTES PATRIMONIALS SEGONS PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
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0

50

100

150

200

95

3

PATRIMONIALS

719.501,00

58.375,00

185.303,48

16.427.093,24

45.375.375,94

36.928.536,63

IMPORT

14

195

0

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

27.840,00

142.741,02

480.000,00

17.840.417,64

11.907.675,36

14.444.285,94

28

0

0

0

0

0

NÚM.

15.194.829,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IMPORT

ADJUDICACIÓ
DIRECTA

32

4

5

445

78

304

NÚM.

36.928.536,63

2.775.366,87
0,00

14.444.285,94

15.942.170,30

201.116,02

665.303,48

35.390.777,72

57.415.051,30

54.148.189,44

IMPORT

TOTAL

ADJUDICACIÓ
DIRECTA

NEGOCIAT

SUBHASTA/MILLOR
PREU

CONCURS/VARIS
CRITERIS

SERVEIS/CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA PER IMPORT D'ADJUDICACIÓ

1

2

1

172

40

195

IMPORT

NEGOCIAT
NÚM.

40.000.000,00

0,00

0,00

0,00

1.123.266,84

132.000,00

2.775.366,87

IMPORT

Registre de Contractes

ADJUDICACIÓ
DIRECTA

NEGOCIAT

0

0

0

7

1

14

NÚM.

SUBHASTA/MILLOR
PREU

SUBHASTA/MILLOR
PREU

CONCURS/VARIS
CRITERIS

SERVEIS/CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA PER NÚM. DE CONTRACTES

2

ADMINISTRATIUS ESPECIALS

250

4

GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS

266

37

SUBMINISTRAMENT

95

OBRES

NÚM.

CONCURS/VARIS
CRITERIS

SERVEIS/CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA

TIPUS DE CONTRACTES

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER TIPUS DE CONTRACTES

Registre de Contractes

245

246

0

50

100

150

200

250

300

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

266

37

0

7

172

0

SUBMINISTRAMENT PER NÚM. DE CONTRACTES

1

40

OBRES PER NÚM. DE CONTRACTES

ADJUDICACIÓ
DIRECTA

NEGOCIAT

SUBHASTA/MILLOR
PREU

CONCURS/VARIS
CRITERIS

ADJUDICACIÓ
DIRECTA

NEGOCIAT

SUBHASTA/MILLOR
PREU

CONCURS/VARIS
CRITERIS

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

0,00

11.907.675,36
132.000,00

16.427.093,24

1.123.266,84
0,00

17.840.417,64

SUBMINISTRAMENT PER IMPORT D'ADJUDICACIÓ

45.375.375,94

OBRES PER IMPORT D'ADJUDICACIÓ

ADJUDICACIÓ
DIRECTA

NEGOCIAT

SUBHASTA/MILLOR
PREU

CONCURS/VARIS
CRITERIS

ADJUDICACIÓ
DIRECTA

NEGOCIAT

SUBHASTA/MILLOR
PREU

CONCURS/VARIS
CRITERIS
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0

1

2

0

1

2

3

4

4

0

ADJUDICACIÓ
DIRECTA

2

0

2

0

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00
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ADJUDICACIÓ
DIRECTA

NEGOCIAT

SUBHASTA/MILLOR
PREU

CONCURS/VARIS
CRITERIS

ADMINISTRATIUS ESPECIALS PER NÚM. DE CONTRACTES

0

1

NEGOCIAT

SUBHASTA/MILLOR
PREU

CONCURS/VARIS
CRITERIS

GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS PER NÚM. DE CONTRACTES

0,00

0,00

58.375,00

0,00

142.741,02

0,00

ADJUDICACIÓ
DIRECTA

NEGOCIAT

SUBHASTA/MILLOR
PREU

CONCURS/VARIS
CRITERIS

ADJUDICACIÓ
DIRECTA

NEGOCIAT

SUBHASTA/MILLOR
PREU

CONCURS/VARIS
CRITERIS

ADMINISTRATIUS ESPECIALS PER IMPORT D'ADJUDICACIÓ

185.303,48

480.000,00

GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS PER IMPORT D'ADJUDICACIÓ
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PATRIMONIALS PER NÚM. DE CONTRACTES
30

28

25

CONCURS/VARIS
CRITERIS
SUBHASTA/MILLOR
PREU

20
15

NEGOCIAT
10
3

5

0

ADJUDICACIÓ
DIRECTA

1

0

PATRIMONIALS PER IMPORT D'ADJUDICACIÓ
16.000.000,00

15.194.829,30

14.000.000,00
12.000.000,00

SUBHASTA/MILLOR
PREU

10.000.000,00
8.000.000,00

NEGOCIAT

6.000.000,00
0,00

4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
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CONCURS/VARIS
CRITERIS

719.501,00

27.840,00

ADJUDICACIÓ
DIRECTA

92
58

AGÈNCIA BALEAR AIGUA I QUALITAT AMBIENTAL

IBISEC (INST. BALEAR INFRAES. EDUC.)

ENTITATS AUTÒNOMES I ALTRES ÒRGANS

4
5

INSTITUT BALEAR DE LA DONA

SOIB

1.932

1.140

1

CONSELL CONSULTIU DE LES I.B.

TOTAL GRAL.

1

ESCOLA BALEAR D'ADM. PÚBLICA

TOTAL:

1

INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

INSTITUT D'ESTADÍSTICA (IBESTAT)

2

1.126

IBAS (INST. BALEAR D'AFERS SOCIALS)

IBSALUT

181

31

TOTAL:

18

IBANAT (INST. BALEAR DE LA NATURA)

EMPRESES PÚBLIQUES

1
611

IBATUR /ENTURIB/INESTUR

TOTAL:

TURISME

29

7

TREBALL I FORMACIÓ

SERVEIS COMUNS

398.059.625,19

88.983.561,93

93.960,00

29.945,85

236.640,00

371.599,30

216.637,64

6.658.304,61

81.376.474,53

68.280.194,91

39.637.111,88

26.625.667,94

2.017.415,09

1.815.574,16

240.795.868,35

100.919,21

2.061.046,73

10.707.423,72

4.663.905,24

8.046.752,75

43
39

176.123.798,00

33

SALUT I CONSUM

OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I TRANSPORTS/
HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES
VICEPRESIDÈNCIA I RELACIONS INSTITUCIONALS/
PRESIDÈNCIA

MOBILITAT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

249

2.296.726,96

281.355.749,53

117.142.565,97

29.965,70

1.962.490,20

4.633.993,17

649.704,17

109.896.378,43

71.240.847,70

28.755.956,36

40.130.052,73

2.354.838,61

2.034.092,79

92.972.335,86

291.126,94

7.473.816,22

2.989.267,21

4.269.149,15

9.463.578,28

21.687.376,28

15.960.415,06

1.060

353

0

11

3

15

324

165

24

110

31

0

542

5

20

6

66

98

39

2

73
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1.282

575

1

10

4

14

547

232

52

151

29

25

475

2

25

2

43

66

31

73

18

20

2.647.485,04

2.247.538,23

56

61

80

15

19

12

NÚM.

17

5.143.635,29

10.404.251,11

499.820,62

8.657.071,03

3.836.101,71

IMPORT

2006

MEDI AMBIENT

59

83

10

54

9

NÚM.

INTERIOR

6.176.279,79

20.489.965,07

291.155,72

6.557.702,63

681.896,22

IMPORT

2005

26

85

249

6

37

9

NÚM.

ESPORTS I JOVENTUT

ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

EDUCACIÓ I CULTURA

COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ/
PRESIDÈNCIA I ESPORTS/IMMIGRACIÓ I COOPERACIÓ

AGRICULTURA I PESCA

CONSELLERIES

802.642.859,68

681.109.478,02

0,00

517.568,40

86.240.533,67

367.047,00

1.438.347,67

4.372.796,00

3.251.657,56

12.278.966,70

19.465.453,22

421.820,39

23.928.244,75

462.338,90

1.061.096,58

4.332.331,48

9.560.193,91

591.369,89

3.556.131,84

1.152.737,78

IMPORT

2008

3

8

5

417

89

20

55

14

868

441

0

8

163.762.607,89

37.676.300,51

0,00

209.826,40

109.816,98

2.505.751,20

527.949,93

34.322.956,00

39.845.773,71

17.218.996,42

20.302.913,07

2.323.864,22

SENSE DADES

338

4

15

3

28

47

31

6

58

13

17

35

45

7

22

7

NÚM.

SENSE DADES

585.335,30

792.945,40

679.213.628,92

43.780.338,33

9.770.837,58

30.928.094,51

3.081.406,24

0,00

77.753.043,33

1.705.088,51

1.598.539,02

9.877.469,83

4.779.664,55

12.652.347,03

4.486.301,93

251.435,71

3.176.465,88

3.727.640,21

1.235.134,99

17.408.661,44

13.644.851,19

740.395,69

945.255,66

1.523.791,69

IMPORT

2007

5.141

2.508

2

30

1

3

20

38

2

2.414

667

154

408

105

43

1.966

12

89

18

176

254

134

8

260

68

43

240

457

38

132

37

NÚM.

1.645.726.882,29

924.817.946,43

123.925,70

2.719.830,85

236.640,00

109.816,98

8.096.678,97

2.187.237,14

6.658.304,61

904.809.437,88

223.147.154,65

95.382.902,24

117.986.728,25

9.777.524,16

3.849.666,95

497.761.781,21

2.464.181,66

12.571.749,64

27.946.956,76

16.964.376,50

42.441.644,76

221.762.929,43

673.256,10

45.712.610,73

8.734.244,30

2.296.231,57

33.060.908,00

54.099.261,28

2.122.741,92

19.716.161,16

7.194.527,40

IMPORT

TOTALS

ANÀLISI COMPARATIVA PER ANYS DELS CONTRACTES ADMINISTRATIUS

-55,07

-61,32

-100,00

700,00

60,00

25,00

-62,97

-50,83

-65,52

-40,22

-54,84

-44,68

300,00

-48,28

-57,14

-28,21

9,30

-6,06

3,57

-23,53

-58,82

-81,93

16,67

-40,54

-22,22

NÚM.

-58,86

-57,66

-100,00

600,69

574,32

143,70

-57,82

-41,64

-56,56

-23,75

15,19

-64,19

263,70

-30,21

-59,16

-30,28

52,60

-88,95

803,81

-79,43

-29,86

-53,34

103,11

-45,77

69,05

IMPORT

PERCENTATGE 05/08
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DADES
ESTADÍSTIQUES
DELS
CONTRACTISTES
INSCRITS EN LA SECCIÓ II

CLASSIFICACIÓ D’OBRES
EMPRESA
AGLOMERADOS MALLORCA, SA

ALCUDIA LUZ, SL

ANTONIO GOMILA, SA

GRUP
A
A
A
A
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
D
D
E
E
E
E
E
F
F
F
F
G
G
G
G
I
I
K
K
I
I
I
A
A
A
A
B
B
B
C
C
C
C
C
C

SUBGRUP
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
4
6
7
9
1
5
1
4
5
6
7
2
3
4
7
3
4
5
6
1
9
5
6
1
6
9
1
2
3
4
1
2
4
1
2
3
4
5

CATEG.
F
F
F
F
C
E
E
D
C
A
C
B
A
A
A
F
F
E
E
E
D
E
F
F
F
F
E
F
F
F
E
E
E
E
D
B
D
F
F
F
F
F
F
D
F
F
F
F
F
F

VIGÈNCIA
30-abr-10
30-abr-10
30-abr-10
30-abr-10
30-abr-10
30-abr-10
30-abr-10
30-abr-10
30-abr-10
30-abr-10
30-abr-10
30-abr-10
30-abr-10
30-abr-10
30-abr-10
30-abr-10
30-abr-10
30-abr-10
30-abr-10
30-abr-10
30-abr-10
30-abr-10
30-abr-10
30-abr-10
30-abr-10
30-abr-10
30-abr-10
30-abr-10
30-abr-10
30-abr-10
30-abr-10
30-abr-10
30-abr-10
30-abr-10
30-mai-10
30-mai-10
30-mai-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
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empresarial

Classificació empresarial
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AUDAX MARINA, SL
BLICO OBRAS, SL

CONSFERTO, SL
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C
C
C
C
E
E
E
E
F
F
G
G
G
G
I
I
I
I
I
I
J
J
J
J
K
K
K
K
K
K
K
F
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

6
7
8
9
1
4
5
7
2
7
3
4
5
6
1
5
6
7
8
9
1
2
4
5
2
4
5
6
7
8
9
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F
F
F
F
F
F
F
F
C
C
E
F
B
F
E
E
C
C
B
E
D
E
E
C
C
E
D
C
B
E
C
E
B
B
C
B
C
B
B
C
C
B
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
31-mar-10
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida

CONSTRUCCIONES EXTREBAL, SL

CONSTRUCCIONES LIGERAS, SL

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SIQUIER, SA

CONSTRUCCIONS NADAL NEBOT, SL

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
A
A
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
E
E
E
E
G
G
G
G
K
C
C
C
C
C
C
C
C
C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
4
5
7
3
4
5
6
6
1
2
3
4
5
6
7
8

C
D
D
C
D
C
D
C
C
C
A
C
C
A
C
C
A
C
E
E
E
E
D
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
F
F
F
F
D
F
C
F
B
D
D
D
D
D
D
D
D
D

30-mai-10
30-mai-10
30-mai-10
30-mai-10
30-mai-10
30-mai-10
30-mai-10
30-mai-10
30-mai-10
30-mai-10
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
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CONTRATISTAS MALLORQUINES ASOCIADOS, SA

COPROMIVA 2006, SL

256

C
A
A
A
A
A
A
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
E
E
E
E
F
F
F
F
F
F
F
F
F
G
G
G
G
G
G
G
I
I
I
K
K
K
K
C
C
C
C
C

9
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
4
5
7
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
1
6
9
2
4
5
6
1
2
3
4

D
E
F
E
F
F
F
F
F
F
E
E
E
E
F
E
E
E
E
E
E
E
E
E
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
F
E
F
E
E
E
E
C
E
C
B
B
B
B
B

Indefinida
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
30-jul-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10

ELECTRIFICACIONES Y MONTAJES DE BALEARES, SL

EXCAVACIONES GUIEM, SL

FERRER PONS HERMANOS, SA

C
C
C
C
C
I
I
I
I
I
I
A
A
A
A
E
E
E
E
G
K
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
E
E
E
E
F
F
G
G
G
G
I
I
I
I
J
J
J

5
6
7
8
9
1
5
6
7
8
9
1
2
3
4
1
4
5
7
6
8
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
4
5
7
2
7
3
4
5
6
1
6
8
9
1
2
4

B
C
B
B
B
E
E
E
D
C
E
C
B
B
B
D
D
D
D
C
B
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
F
F
F
F
A
A
C
D
B
F
E
D
A
E
B
D
D

4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
30-abr-10
30-abr-10
30-abr-10
30-abr-10
30-abr-10
30-abr-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
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GESTIÓ DE PROJECTES DAU, SL

JAUME CERDA GINES, SL

MANOSUB, SL
MONTO OBRAS, SL
NICHOLSON INVESTMENT, SL
OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN, SA

258

J
K
K
K
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
F
C
C
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
E
E
E

5
4
6
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7
2
4
1
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
5
1
4
5

B
C
C
D
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
C
C
C
C
D
C
C
C
C
C
D
D
E
A
F
F
F
F
C
F
F
E
C
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
F
F
F
F
F

4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
26-set-10
26-set-10
26-set-10
26-set-10
26-set-10
26-set-10
26-set-10
26-set-10
26-set-10
26-set-10
Indefinida
26-set-10
26-set-10
30-abr-10
26-set-10
26-set-10
26-set-10
26-set-10
26-set-10
26-set-10
26-set-10
26-set-10
26-set-10
26-set-10
26-set-10
26-set-10
26-set-10
26-set-10
26-set-10
26-set-10
26-set-10
26-set-10
26-set-10
26-set-10
26-set-10
26-set-10
26-set-10
26-set-10

PALMA DOS 1000 EMPRESA CONSTRUCTORA, SL

PAVIMENTACIONES BARTOLOMÉ RAMÓN, SA

E

7

F

26-set-10

F

7

E

26-set-10

G

4

F

26-set-10

G

5

E

26-set-10

G

6

F

26-set-10

I

1

E

26-set-10

I

6

D

26-set-10

I

9

E

26-set-10

J

2

C

26-set-10

K

1

D

26-set-10

K

2

E

26-set-10

K

5

D

26-set-10

K

6

E

26-set-10

E

30-abr-10

C
C

1

E

30-abr-10

C

2

E

30-abr-10

C

3

E

30-abr-10

C

4

F

30-abr-10

C

5

E

30-abr-10

C

6

E

30-abr-10

C

7

E

30-abr-10

C

8

E

30-abr-10

C

9

E

30-abr-10

K

4

D

30-abr-10

K

5

C

30-abr-10

A

1

E

Indefinida

A

2

A

Indefinida

A

3

A

Indefinida

A

4

A

Indefinida

F

Indefinida

C

PEDRES CIUTADELLA I SERVEIS, SL

C

1

F

Indefinida

C

2

F

Indefinida

C

3

F

Indefinida

C

4

F

Indefinida

C

5

F

Indefinida

C

6

F

Indefinida

C

7

F

Indefinida

C

8

F

Indefinida

C

9

F

Indefinida

E

1

E

Indefinida

E

4

E

Indefinida

E

5

E

Indefinida

E

7

E

Indefinida

G

3

C

Indefinida

G

4

E

Indefinida

G

6

E

Indefinida

K

5

A

Indefinida

K

6

B

Indefinida

A

1

A

30-mai-10

C

5

A

30-mai-10

G

6

D

30-mai-10
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Classificació
empresarial

Classificació empresarial
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PROYECTOS SIC BALEARES, SL

REDES Y TENDIDOS DE BALEARES, SA

REFRIGERACIÓN Y CONFORT, SA
SERBAL XXI, SA
VITRAC OBRA PUBLICA, SL

260

A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
E
F
F
G
I
I
I
J
K
I
I
I
I
J
J
K
A
A
A
A
C
C
C
E
E
E
E
G
G

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7
2
7
6
1
6
9
2
4
1
5
6
9
2
3
6
1
2
3
4
1
2
6
1
4
5
7
4
6

B
C
C
C
C
D
C
C
C
C
C
C
B
D
A
A
B
B
A
B
C
E
E
E
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
C
C
A
C

30-mai-10
30-mai-10
30-mai-10
30-mai-10
30-mai-10
30-mai-10
30-mai-10
30-mai-10
30-mai-10
30-mai-10
30-mai-10
30-mai-10
30-mai-10
30-mai-10
30-mai-10
30-mai-10
30-mai-10
30-mai-10
30-mai-10
30-mai-10
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
30-jul-10
30-jul-10
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida

Classificació empresarial

EMPRESA
ALCUDIA LUZ, SL
ANGLO BALEAR DE SERVICIOS E HIGIENE, SL
AT4.NET INTERNET I COMUNICACIÓN, SL
AUDAX MARINA, SL

GRUP
P
R
V
Q

SUBGRUP
1
5
2
2

CATEG.
D
D
D
C

VIGÈNCIA
30-abr-10
31-mar-10
Indefinida
31-mar-10

BALIZAMIENTOS COSTEROS Y TRABAJOS
SUBMARINOS, SL

O

3

A

30-jul-10

BORISGRAFIC, SLU
BOSCH CASTELLO, RAMON
CENT & MENT COMUNICACIÓ, SL
CENTRE BALEAR DE BIOLOGIA APLICADA, SL

U
T
R
T
M
U

7
1
1
1
8
7

A
C
A
D
A
C

30-jul-10
30-abr-10
31-oct-10
Indefinida
30-abr-10
30-abr-10

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES
SIQUIER, SA

O

2

D

4-mar-10

FUNDACIÓ NATURA PARC

O
O
R
O
O
M
U
U
O
O
O
M

3
6
5
2
3
1
7
7
1
2
3
8

D
D
B
D
A
A
D
C
D
D
C
C

4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
Indefinida
Indefinida
Indefinida
30-mai-10
30-mai-10
4-mar-10
4-mar-10
4-mar-10
Indefinida

GESTIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
MALLORQUINES, SL

U

7

C

30-jul-10

GRDAR DISEÑO, SL
INTEL TRES BALEARES AGENCIA CREATIVA, SL
JUAN TRIAS E HIJOS, SA
LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS NET I NET, SL
LOGISTICA URBANA AMBIENTAL, SA

V
T
R
U
O
U
O
U
U

2
1
5
1
6
1
3
1
7

A
D
B
C
D
A
A
A
C

30-jul-10
Indefinida
30-jul-10
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida
Indefinida

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
BALEAR, SL

V

2

C

4-mar-10

NEONET ILLES, SL
PAVIMENTACIONES BARTOLOMÉ RAMÓN, SA
PODES I TALES TOMEU CATALA, SL
REFRIGERACION Y CONFORT, SA
SÁEZ-URIOS, SL
SERBAL XXI, SA

V
U
O
O
P
T
O

3
1
2
6
3
1
6

C
D
D
C
A
D
C

4-mar-10
Indefinida
Indefinida
30-jul-10
31-mar-10
4-mar-10
Indefinida

TÉCNICOS AUDITORES DE SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN BALEARES, SL

M

2

D

Indefinida

TORUN CONSULTING, SL

L
U
L

1
7
6

C
B
D

Indefinida
Indefinida
30-abr-10

CONTRATISTAS MALLORQUINES ASOCIADOS, SA
EMDEMA, SL
EMERGENCIES SETMIL, SL
ESPORTS 85, SL
FERRER PONS HERMANOS, SA

MANOSUB, SL

UNIDAD MALLORQUINA DE SERVICIOS, SL

261

Classificació
empresarial

CLASSIFICACIÓ DE SERVEIS

DADES
ESTADÍSTIQUES
DE LES
EMPRESES
INSCRITES EN LA SECCIÓ III
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Palma 07003 (Illes Balears)
Madrid 28033
Maó 07703 (Illes Balears)
Santa Eulàlia 07840 (Illes Balears)
Sant Feliu de Llobregat 08980 (Barcelona)
Madrid 28607
Badalona 08918 (Barcelona)
Palma 07014 (Illes Balears)
Zaragoza 50057
Palma 07012 (Illes Balears)
Paguera 07160 (Illes Balears)
Porreres 07260 (Illes Balears)
Porreres 07260 (Illes Balears)
Pla de na Tesa 07141 (Illes Balears)
Ferreries 07750 (Illes Balears)
Palma 07001 (Illes Balears)
Palma 07121 (Illes Balears)
Madrid 28006
Campanet 07310 (Illes Balears)
Barcelona 08017
Santa Maria del Camí 07320 (Illes Balears)
Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Santa Ponça 07180 (Illes Balears)
Palma 07005 (Illes Balears)
Barcelona 08037
Barcelona 08037
Móstoles 28935 (Madrid)

0331/2008/A/1 BORISGRAFIC, S.L.U.

0781/2008/A/1 EUROLIMP, S.A.

0831/2008/A/1 JUAN MORA, S.A.

1217/2008/A/1 HERMANOS PARROT, S.A.

1988/2008/A/1 INFOMAR 2002, S.L.

2534/2008/A/1 JOHNSON & JOHNSON, S.A.

2693/2008/A/1 SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.

3398/2008/A/1 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U.

4394/2008/A/1 MONDO IBERICA, S.A.

4953/2008/A/1 TOURISTIC ADVICE SERVICES, S.L.U.

4954/2008/A/1 VIAJES PAFU, S.A.

4955/2008/A/1 CONTROL BLAU-Q, SL

4956/2008/A/1 BLAU-Q FONAMENTS, SL

4957/2008/A/1 GOMARIZ JARDINERS, SL

4958/2008/A/1 SANCHEZ COLL CONSTRUCCIONES, S.L.

4959/2008/A/1 INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS, S.L.

4960/2008/A/1 ECOSISTEAM EUROPA, S.L.

4961/2008/A/1 MERCK FARMA Y QUÍMICA, S.L.

4962/2008/A/1 TREBALLS AGROFORESTALS INSULARS, SL

4963/2008/A/1 BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.

4964/2008/A/1 KLIMA HOTELS TECNOLOGIA, SL

4965/2008/A/1 CSL BEHRING, S.A.

4966/2008/A/1 CNES Y SERV. LOPEZ RAIGAL, S.L.

4967/2008/A/1 CONSTRUCCIONS GUIMURA, SL

4968/2008/A/1 TECNOMA, S.A.

4969/2008/A/1 TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A.(TYPSA)

4970/2008/A/1 TSD PIERRON, S.L.
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Palma 07011 (Illes Balears)

0253/2008/A/1 SÁEZ URIOS, S.L.

MUNICIPI - CP
Palma 07004 (Illes Balears)

CONTRACTISTES INSCRITS - SEC. III ANY 2008

0004/2008/A/1 ROLDAN OFICINAS Y DESPACHOS, S.A.

EXPEDIENT

OBJECTE

Serveis i subministraments

Serveis

Serveis

Obres

Obres i serveis

Subministraments

Serveis

Subministraments

Serveis

Subministraments

Serveis

Serveis

Obres

Serveis

Obres

Obres

Serveis

Serveis

Obres i subministraments

Subministraments i serveis

Subministraments

Serveis i subministraments

Serveis

Obres

Obres i serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Subministraments

EMPRESES INSCRITES A L’ANY 2008

SI

SI

SI

SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SERVEIS

OBRES

OBRES

SERVEIS

CLASS.
AUTONÒMICA

CLASS. ESTATAL
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Orense 32003
Barcelona 08039
Madrid 28033
Madrid 28036
Barcelona 08029
Alcobendas 28128 (Madrid)
Madrid 28001
Madrid 28006
Madrid 28033
Sant Joan Despí 08970 (Barcelona)
Palma 07009 (Illes Balears)
Marratxí 07141 (Illes Balears)
Palma 07011 (Illes Balears)
Sant Cugat 08173 (Barcelona)
Barcelona 08028
Barcelona 08025
Madrid 28033
Palma 07009 (Illes Balears)
Pozuelo de Alarcón 28224 (Madrid)
Barcelona 08013
Alaquàs 46970 (València)
València 46007
Marratxí 07141 (Illes Balears)

4974/2008/A/1 S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA

4975/2008/A/1 AMGEN, S.A.

4976/2008/A/1 GRUPISA INFRAESTRUCTURAS, S.A.

4977/2008/A/1 RATIOPHARM ESPAÑA, S.A.

4978/2008/A/1 FERRER FARMA, S.A.

4979/2008/A/1 ASIME, S.A.

4980/2008/A/1 ORTHOCONCEPT, S.A.

4981/2008/A/1 INDUSTRIAS ELECTROMEDICAS TARMA, S.A.

4982/2008/A/1 FERROVIAL SERVICIOS, S.A.

4983/2008/A/1 QUIMICA FARMACEUTICA BAYER, S.L.

4984/2008/A/1 CONSTRUCCIONES LIGERAS, S.L.

4985/2008/A/1 AIR PRODUCTS SUD EUROPA, S.L.

4986/2008/A/1 SIURELL, IMATGE I COMUNICACIÓ, S.L.U.

4988/2008/A/1 ARJOHUNTLEIGH IBERICA, S.L.U.

4989/2008/A/1 MICROM LABORGARATE, S.L.

4990/2008/A/1 AGFA HEALTHCARE SPAIN, S.A.U.

4991/2008/A/1 NOVO NORDISK PHARMA, S.A.

4992/2008/A/1 GRDAR DISEÑO, S.L.

4993/2008/A/1 SANROSAN, S.A.

4994/2008/A/1 EXCOR MEDIAL DEVICES, S.L.

4995/2008/A/1 ANTONIO GIL DE LOS RIOS, S.L.

4996/2008/A/1 INSIGNA UNIFORMES, S.L.

4997/2008/A/1 MITRA RESTAURA, S.L.

Madrid 28039
Madrid 28050
Madrid 28050
Alcúdia 07400 (Illes Balears)

4999/2008/A/1 RED2RED CONSULTORES, S.L.

5000/2008/A/1 IMESAPI, S.A.

5001/2008/A/1 API MOVILIDAD, S.A.

5002/2008/A/1 JAUME CERDÁ GINÉS, S.L.

Palma 07015 (lles Balears)

Manacor 07500 (Illes Balears)

4973/2008/A/1 CIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.

GESTIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
MALLORQUINES, SL

Palma 07007 (Illes Balears)

4972/2008/A/1 GESTIÓN PROYECTOS BALEAR, S.L.

4998/2008/A/1

Barcelona 08008

4971/2008/A/1 HIDROLOGIA I QUALITAT DE L’AIGUA, SL.

Obres

Obres i serveis

Obres i serveis

Serveis

Serveis

Obres

Subministraments

Subministraments

Subministraments i serveis

Subministraments

Subministraments i serveis

Subministraments

Serveis i subministraments

Subministraments

Serveis i subministraments

Serveis

Serveis i subministraments

Obres i subministraments

Subministraments i serveis

Obres i Serveis

Subministraments

Subministraments

Obres i serveis

Serveis i subministraments

Serveis i subministraments

Obres i serveis

Serveis i subministraments

Obres i serveis

Obres

Serveis

Serveis i subministraments

EMPRESES INSCRITES A L’ANY 2008 (cont.)

SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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ANTONIO GIL DE LOS RIOS, S. L.
INSIGNA UNIFORMES, S. L.
TOTAL= 12

VIAJES PAFU, S. A.
GOMARIZ JARDINERS, S. L.
INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS, S. L.
ECOSISTEAM EUROPA, S. L.
TREBALLS AGROFORESTALS INSULARS, SL
KLIMA HOTELS TECNOLOGIA, S. L.
TECNOMA, S. A.
TÉCNICA Y PROYECTOS, S. A. (TYPSA)
GESTIÓN PROYECTOS BALEAR, S. L.

CONSTRUCCIONS GUIMURA, SL

CIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES, S. L.

MITRA RESTAURA, S. L.

JAUME CERDÀ, SL

TOTAL= 8
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SANROSAN, S. A.

TOURISTIC ADVICE SERVICES, S. L. U.

SANCHEZ COLL CONSTRUCCIONES, S. L.

TOTAL= 17

RED2RED CONSULTORES, S. L.

GESTIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MALLORQUINES, SL

EUROLIMP, S. A.

SIURELL, IMATGE I COMUNICACIÓ, S. L. U.

NOVO NORDISK PHARMA, S. A.

BORISGRAFIC, S. L. U.

MICROM LABORGARATE, S. L.

INDUSTRIAS ELECTROMÉDICAS TARMA, S. A.

ORTHOCONCEPT, S. A.

CSL BEHRING, S. A.

BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S. A.

MERCK FARMA Y QUÍMICA, S. L.

ROLDAN OFINCINAS Y DESPACHOS, S. A.

SÁEZ URIOS, S. L.

BLAU-Q FONAMENTS, SL

SUBMINISTRAMENTS
SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S. A.

CONTROL BLAU-Q, SL

SERVEIS
INFOMAR 2002, S. L.

HERMANOS PARROT, S.A.

OBRES

EMPRESES INSCRITES PER 1ª VEGADA SEGONS EL SEU OBJECTE SOCIAL

Registre de Contractistes
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FERROVIAL SERVICIOS, S. A.
JUAN MORA, S. A.
IMESAPI, S. A.
API MOVILIDAD, S. A.
TOTAL= 8

AMGEN, S. A.

RATIOPHARM ESPAÑA, S. A.

FERRER FARMA, S. A.

QUÍMICA FARMACEUTICA BAYER, S. L.

AIR PRODUCTS SUD EUROPA, S. L.

TOTAL= 13

EXCOR MEDIAL DEVICES, S. L.

GRDAR DISEÑO, S. L.

AGFA HEALTHCARE SPAIN, S. A. U.

13

ASIME, S. A.

HIDROLOGÍA I QUALITAT DE L’AIGUA, SL

SUBMINISTRAMENTS I OBRES

8

12

2
8

TOTAL NOMBRE D’EMPRESES

SUBMINISTRAMENTS

TOTAL=2

17
SUBMINISTRAMENTS I OBRES

OBRES I SERVEIS

SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS

SUBMINISTRAMENTS

SERVEIS

OBRES

TOTAL

SUBMINISTRAMENTS I OBRES

OBRES I SERVEIS

SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS

SERVEIS

OBRES

CONSTRUCCIONES LIGERAS, S. L.

MONDO IBÉRICA, S. A.

NOMBRE D'EMPRESES SEGONS OBJECTE

GRUPISA INFRAESTRUCTURAS, S. A.

TSD PIERRON, S. L.

ARJOHUNTLEIGH IBÉRICA, S. L. U.

S. A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S. A. U.

OBRES I SERVEIS
CNES Y SERV. LÓPEZ RAIGAL, S. L.

SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS

JOHNSON & JOHNSON, S. A.

8

60

2

8

13

12

17
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MADRID
CATALUNYA
GALICIA
ARAGÓ
ILLES BALEARS
VALÈNCIA
TOTAL

COMUNITATS AUTÒNOMES

PALMA
MANACOR
PAGUERA
SANTA PONÇA
SANTA EULÀLIA
PORRERES
PLA DE NA TESA
FERRERIES
CAMPANET
SANTA Mª DEL CAMÍ
MARRATXÍ
MAÓ
ALCÚDIA
TOTAL

MUNICIPIS ILLES BALEARS

15
14
1
1
27
2
60

13
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
27
1

1
1

27

2

1

1

2

1
1

1

1

13

1 1

2
15
14

COMUNITATS AUTÒNOMES

1

MUNICIPIS ILLES BALEARS

EMPRESES SEGONS EL SEU DOMICILI SOCIAL

VALÈNCIA

ILLES BALEARS

ARAGÓ

GALICIA

CATALUNYA

MADRID

ALCÚDIA

MAÓ

MARRATXÍ

SANTA Mª DEL CAMÍ

CAMPANET

FERRERIES

PLA DE NA TESA

PORRERES

SANTA EULÀLIA

SANTA PONÇA

PAGUERA

MANACOR

PALMA
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9
5
3
37

AMB CLASSIFICACIÓ AUTONÒMICA DE SERVEIS

AMB CLASSIFICACIÓ ESTATAL D’OBRES I SERVEIS

AMB CLASSIFICACIÓ AUTONÒMICA D’OBRES

SENSE CLASSIFICACIÓ

61,67%

3,33%

5,00%

15,00%

6,67%

8,33%

TOTAL CLASSIFICACIONS DE LES EMPRESES
REGISTRADES

60

4

AMB CLASSIFICACIÓ ESTATAL DE SERVEIS

TOTAL CLASSIFICACIONS

2

AMB CLASSIFICACIÓ ESTATAL D’OBRES

EMPRESES DE SERVEIS, CONSTRUCTORES I DE SUBMINISTRAMENTS

TOTAL CLASSIFICACIONS DE LES EMPRESES REGISTRADES

SENSE CLASSIFICACIÓ

AMB CLASSIFICACIÓ AUTONÒMICA D'OBRES

AMB CLASSIFICACIÓ ESTATAL D'OBRES I SERVEIS

AMB CLASSIFICACIÓ AUTONÒMICA DE SERVEIS

AMB CLASSIFICACIÓ ESTATAL DE SERVEIS

AMB CLASSIFICACIÓ ESTATAL D'OBRES

100,00%

61,67%

5,00%

8,33%

15,00%

6,67%

3,33%
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