CIRCULAR 1/2004, DE LA JUNTA CONSULTIVA
ADMINISTRATIVA DE LES ILLES BALEARS

DE

CONTRACTACIÓ

Contingut:
Modificació del Decret 147/2000 sobre contractació de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
Modificació de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Text refós,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

Les importants variacions que suposen les modificacions legislatives incloses en la Llei
9/2003, de 22 de desembre de pressupost general de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2004 i en la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i d’ordre social, , fan necessari establir unes pautes que serveixin d’aplicació
per a tota la contractació d’aquesta Comunitat Autònoma, i a partir de dia 1 de gener de
2004.

A) La publicació de la Llei 9/2003, de 22 de desembre de pressupost general de la
comunitat autònoma Illes Balears per a l’any 2004, en concret el contingut del seu article
8, suposa una modificació en quant als òrgans de contractació, al introduir la figura del
gerent del Servei de Salut de les Illes Balears, com l’òrgan de contractació d’aquest, en
relació amb el pressupost de despeses d’aquesta entitat.
En segon lloc, l’esmentat article, s’augmenta les quanties dels pressuposts dels contractes
en quant a la necessitat de sol·licitar l’autorització prèvia del Consell de Govern, així:
Quant el pressupost del contracte sigui igual o superior a 500.000€, en tots els supòsits de
contractació.
Quant el pressupost del contracte sigui igual o superior a 2000000€, en aquells que siguin a
càrrec al pressupost del Servei Balear de la Salut.
B) La modificació de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques realitzada
per la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre
social, suposa una modificació de l’apartat 1 de l’article 2 de la llei. Es dona una nova
redacció a la Disposició addicional sexta. S’addiciona un nou article 60 bis i s’introdueix una
nova disposició addicional setzena. Per la qual cosa:
a. Les societats de dret privat creades per satisfer específicament necessitats d’interès
general que no tinguin caràcter industrial o mercantil, sempre que en aquestes es donin
algun dels següents requisits: que es tracti de societats l’activitat de les quals estiguin
majoritàriament finançades per les administracions públiques o altres entitats de dret públic,

o bé, la seva gestió es trobi sotmesa a un control per part d’aquestes darreres, o que els
òrgans d’administració, de direcció o de vigilància estiguin integrats per membres més de la
meitat dels quals estiguin nomenats per les Administracions Públiques i altres entitats de
dret públic, i dic, aquests tipus de societats restaran subjectes a les prescripcions de la Llei
de contractes de l’administració pública relativa a la capacitat de les empreses, adjudicació
pels contractes d’obres de quantia igual o superior a 6.242.028 € (equivalent a 5.000.000
drets especials de giro), contractes de subministrament, consultoria i assistència i serveis,
de quantia igual o superior a 249.681 € (equivalents a 250.000 drets especials de giro). Per
a la resta de contractes, aquestes societats ajustaran per a la seva activitat contractual els
principis de publicitat i concurrència, llevat que la naturalesa de l’operació a realitzar sigui
incompatible amb aquests principis.
NOTA. En relació a aquest punt i als efectes de coordinar les actuacions d’aquests tipus
d’entitats, us demanen que en el termini més breu ens comuniqueu quines són les empreses
o entitats que depenen de la vostra Conselleria i quines considereu que queden compreses
dins l’àmbit d’aplicació de la llei de contractes.
A aquest efectes, la Junta Consultiva estudiarà cada un dels supòsits concrets que li siguin
plantejats, i informarà a la conselleria de la qual depengui l’ens públic en qüestió, sobre quin
haurà de ser el règim jurídic d’aplicació a la contractació administrativa de cada un d’ ells,
des de l’entrada en vigor de les modificacions normatives abans esmentades.

b. Article 60 bis Mesures provisionals.
1.
Els interessats en concórrer a un procediment d’adjudicació podran sol·licitar
l’adopció de mesures provisionals per esmenar la infracció al·legada, o, per impedir que
causin altres perjudicis als interessos afectats, incloses les mesures destinades a suspendre
o a fer que es suspengui el procediment d’adjudicació del contracte en qüestió, o l’execució
de qualsevol decisió adoptada pels òrgans de contractació.
Aquesta sol·licitud es podrà formular amb independència de què s’interposi el recurs
corresponent.
2.
Seran òrgans competents per adoptar, en els seu cas, aquestes mesures
provisionals, les que ho siguin per a conèixer dels corresponents recursos, qualsevol sigui
la seva classe.
3. El termini per sol·licitar l’adopció de les mesures esmentades serà de cinc dies a comptar
des de la data de la infracció al·legada, hi s’haurà de resoldre, de forma motivada, en un
termini de deu dies, i s’entendrà denegada en el supòsit de no recaure-hi en resolució
expressa.
Contra dita resolució no hi cabrà recurs, sense perjudici dels que procedeixin contra les
resolucions que es dictin en el procediment principal.
Quan de l’adopció de les mesures provisionals, puguin derivar-se perjudicis de qualsevol
naturalesa, la resolució podrà imposar la constitució de caució o garantia suficient per

respondre d’ells, sense que aquelles produeixin efectes fins que dita caució o garantia sigui
constituïda.”

Palma, 15 de gener de 2004
El director general de Patrimoni

