Exp. Junta Consultiva: RES 17/2019
Inadmissió del recurs especial en matèria de contractació
Exp. d’origen: gestió del servei públic de recollida selectiva de vidre, paper/cartó,
envasos lleugers i plàstics agrícoles i el seu transport fins a l’Àrea de gestió de
residus de Milà (Exp. 8/2009)
Consorci de Residus i Energia de Menorca
Recurrent: Contratas y Proyectos Medioambientales Menorca SL
Acord de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de 9 de gener de 2020
Atès el recurs especial en matèria de contractació interposat per l’empresa
Contratas y Proyectos Medioambientales Menorca, SL, contra l’acte de la Junta de
Govern del Consorci de Residus i Energia de Menorca pel qual s’insta al recurrent
a continuar amb la prestació del servei a la seva finalització, la Comissió
Permanent de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, en sessió de 9
de gener de 2020, ha adoptat l’Acord següent:
Fets

1. El 16 d’abril de 2010, se signà el contracte de gestió del servei públic de
recollida selectiva de vidre, paper/cartó, envasos lleugers i plàstics agrícoles i
el seu transport fins a l’Àrea de gestió de residus de Milà (Exp. 8/2009) entre el
Consorci de Residus i Energia de Menorca i l’empresa Contratas y Proyectos
Medioambientales Menorca, SL. La data prevista de finalització del contracte
és el 15 d’abril de 2020.
2. El 14 de novembre de 2019, el representant de l’empresa Contratas y
Proyectos Medioambientales Menorca, SL, va comunicar al Consorci que a
causa de la inviabilitat de seguir en els termes en els quals actualment s'està
executant el servei, era voluntat de l'empresa concloure amb els serveis
contractats a la finalització del contracte.
3. El 4 de desembre de 2019, el secretari del consorci va notificar a l'empresa
l'acord de la Junta de Govern del Consorci pel qual s'insta a l'empresa a
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continuar amb la prestació del servei, a l’objecte de garantir-ne la continuïtat,
fins que el servei no sigui assumit pel nou adjudicatari o pel propi Consorci.
4. El 27 de desembre de 2019, el representant de l’empresa Contratas y
Proyectos Medioambientales Menorca, SL, va interposar davant la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa un recurs especial en matèria de
contractació contra l’acord de la Junta de Govern esmentat al paràgraf
anterior.
Fonaments de dret
1. La recurrent impugna l'acord de la Junta de Govern del Consorci de Residus i
Energia de Menorca pel qual s'insta a l'empresa a continuar amb la prestació
del servei, a l’objecte de garantir-ne la continuïtat, fins que el servei no sigui
assumit pel nou adjudicatari o pel propi Consorci.
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 la
lletra m de l’article 2 i l’article 7 del text consolidat del Decret pel qual es creen
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, el Registre de contractes i el Registre de contractistes,
aprovat pel Decret 3/2016, de 29 de gener.
Com ja ha interpretat reiteradament aquesta Junta Consultiva, entre d’altres,
en l’Informe 13/2008, de 30 de juliol de 2009 “Sistema de recursos en matèria
de contractació: interpretació de l’article 37 de la Llei de contractes del sector
públic i de 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”, aquest recurs
especial en matèria de contractació no és el recurs especial en matèria de
contractació de l’article 40 del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; i en el
mateix sentit, en la Circular interpretativa 1/2019, de 30 de maig, sobre el
sistema de recursos contra els actes de preparació i adjudicació i els actes o
actuacions en l’àmbit dels efectes, modificació i extinció dels contractes dels
ens del sector públic, en la qual consta que no és el recurs especial en matèria
de contractació de l’article 44 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, sinó que és un recurs diferent que substitueix a
tots els efectes el recurs de reposició en els casos en què sigui procedent.
Així, l’article 66.1 d’aquesta Llei disposa el següent:
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
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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.

L’article 1 de la Llei 3/2003 estableix quin és el seu àmbit d’aplicació en els
termes següents:
1. Aquesta Llei regula, en el marc del règim jurídic comú a totes les administracions
públiques, l’organització i el funcionament de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, com també les especialitats del procediment que li són aplicables.
2. Les entitats de dret públic dependents de l’Administració de la comunitat autònoma,
que integren l’administració instrumental, han de subjectar-ne l’activitat a aquesta llei
quan actuïn en l’exercici de potestats administratives.

2. El Consorci de Residus i Energia de Menorca es va crear l’any 1994 i està
constituït pel Consell de Menorca més els vuit municipis de l'illa.
3. L’article 1 dels Estatuts del Consorci de Residus i Energia de Menorca estableix
que:
3. El Consorci queda adscrit al Consell Insular de Menorca, d’acord amb la Disposició
Addicional Vigèsima de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per disposar de majoria
de vots en la Junta de govern del Consorci, tenint en compte que disposa del vot de
qualitat en cas d'empat.

En conseqüència, atès que el Consorci de Residus i Energia de Menorca està
adscrit al Consell Insular de Menorca i, per tant, és una administració pública
diferenciada de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
no es pot considerar sotmesa a aquesta Llei i, per tant, els seus actes no es
poden recórrer davant la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.
Per tot això, dict el següent
Acord
1. Inadmetre el recurs interposat per l’empresa Contratas y Proyectos
Medioambientales Menorca, SL contra l’acte de la Junta de Govern del
Consorci de Residus i Energia de Menorca pel qual s’insta al recurrent a
continuar amb la prestació del servei a la seva finalització, per manca de
competència d’aquesta Junta Consultiva de Contractació Administrativa per
resoldre’l.
2. Notificar aquest Acord a l’empresa Contratas y Proyectos Medioambientales de
Menorca, SL, i al Consorci de Residus i Energia de Menorca.
Interposició de recursos
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Contra aquest Acord —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 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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