Exp. Junta Consultiva: RES 1/2012
Acceptació del desistiment de recurs especial en matèria de contractació
Exp. d’origen: contracte de serveis per definir un projecte, l’execució i la coordinació
de les activitats participatives i populars a Mallorca en el conjunt dels actes de
celebració del Dia de les Illes Balears 2012
CONTR 2011/10646
Conselleria de Presidència
Recurrent: Intel Tres Balears Agencia Creativa, SL
Acord de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació de 29 de
febrer de 2012 pel qual s’accepta el desistiment del recurs interposat per l’empresa
Intel Tres Balears Agencia Creativa, SL, contra la Resolució del conseller de
Presidència per la qual s’adjudica el contracte de serveis per a la definició d’un
projecte, l’execució i la coordinació de les activitats participatives i populars a
Mallorca en el conjunt dels actes de celebració del Dia de les Illes Balears 2012
Fets
1. El 14 de desembre de 2011, la secretària general de la Conselleria de Presidència
va aprovar, per delegació, l’expedient de contractació, els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques i l’obertura del
procediment d’adjudicació del contracte de serveis per a la definició d’un
projecte, l’execució i la coordinació de les activitats participatives i populars a
Mallorca en el conjunt dels actes de celebració del Dia de les Illes Balears 2012,
per procediment negociat sense publicitat.
2. El 7 de febrer de 2012, el conseller de Presidència va adjudicar el contracte a
l’empresa Grup Trui Mallorca, SL.
3. El 13 de febrer de 2012, la representant de l’empresa Intel Tres Balears Agencia
Creativa, SL, va presentar davant la Conselleria de Presidència un escrit, adreçat a
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, que té caràcter de recurs, en
el qual sol·licitava que es revisés la valoració de la proposta que havia presentat
l’empresa. Aquest escrit es va trametre a la Junta Consultiva el 15 de febrer de
2012.
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4. El 17 de febrer de 2012, la representant de l’empresa Intel Tres Balears Agencia
Creativa, SL, va presentar davant la Conselleria de Presidència un escrit, adreçat a
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, mitjançant el qual desistia
del recurs que havia presentat. Aquest escrit es va trametre a la Junta Consultiva
el 20 de febrer de 2012.
Fonaments de dret
1. L’acte objecte de recurs és, segons es dedueix de l’escrit de l’empresa recurrent,
l’adjudicació del contracte, la notificació del qual reprodueix l’informe sobre el
resultat de les negociacions dutes a terme amb les empreses convidades al
procediment negociat sense publicitat.
Atès que es tracta d’un acte no susceptible del recurs especial en matèria de
contractació que preveia l’article 310 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic, vigent en el moment en què es van aprovar els plecs
que regeixen el contracte i aplicable a aquest contracte, s’hi pot interposar el
recurs administratiu que sigui procedent. Aquest recurs, a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, és el recurs especial en matèria de contractació
que preveu 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, i l’ha de resoldre
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.
La competència per resoldre aquest recurs correspon a la Comissió Permanent
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de les Illes Balears,
d’acord amb el Decret 20/1997, de 7 de febrer, pel qual es crea aquesta Junta
Consultiva, i amb el seu Reglament d’organització i funcionament, aprovat
mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 10 d’octubre de 1997.
En aquest cas queda clar que, tot i que l’entitat recurrent no empra el terme
“recurs especial en matèria de contractació” en el seu escrit, ni tampoc no el
fonamenta en cap dels motius de nul·litat o anul·labilitat que preveuen els
articles 32 i 33 de la Llei 30/2007, de fet sol·licita la revisió de la valoració de la
proposta que havia presentat en entendre que no era correcta, i, per tant, atès
que s’adreça a la Junta Consultiva i se’n dedueix el caràcter veritable de recurs
especial, no hi ha obstacle per tramitar-lo, d’acord amb el que disposa l’article
110.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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2. Amb posterioritat a la interposició del recurs, l’empresa recurrent n’ha desistit,
per la qual cosa és procedent acceptar el desistiment, de conformitat amb els
articles 87, 90 i 91 de la Llei 30/1992.
En concret, l’article 87.1 disposa que el desistiment posa fi al procediment i
l’article 90.1 disposa que tota persona interessada pot desistir de la seva
sol·licitud.
D’acord amb l’article 91, el desistiment es pot realitzar per qualsevol mitjà que
en permeti la constància. Pel que fa als efectes del desistiment, disposa que
l’Administració ha d’acceptar completament el desistiment i ha de declarar
conclús el procediment, tret que, havent-hi comparegut terceres persones
interessades, aquestes n’instin la continuació en el termini de deu dies des que
se’ls va notificar el desistiment.
Per tant, atès que la recurrent ha manifestat la seva voluntat de desistir del
procediment de recurs i que no hi ha comparegut cap altra persona interessada,
s’ha d’acceptar completament el desistiment i declarar conclús el procediment.
Per tot això, dict el següent
Acord
1. Acceptar el desistiment de l’empresa Intel Tres Balears Agencia Creativa, SL, del
procediment de recurs especial en matèria de contractació interposat contra la
Resolució del conseller de Presidència per la qual s’adjudica el contracte de
serveis per a la definició d’un projecte, l’execució i la coordinació de les activitats
participatives i populars a Mallorca en el conjunt dels actes de celebració del Dia
de les Illes Balears 2012, i declarar conclús el procediment.
2. Notificar aquest Acord a la persona interessada i al conseller de Presidència.
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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