Conselleria d’Hisenda i Pressuposts
Junta Consultiva
de Contractació Administrativa
Exp. Junta Consultiva: RES 18/2014
Resolució de la sol·licitud de suspensió
Exp. d’origen: contracte menor de gestió de residus de l’Hospital General i l’Hospital
Psiquiàtric, ambdós dependents de l’Hospital Universitari Son Espases
DCMSE 20522/2014
Hospital Universitari Son Espases
Recurrent: Adalmo, SL
Acord de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació de 19 de
juny de 2014, pel qual es denega la suspensió de l’adjudicació del contracte menor
de gestió de residus de l’Hospital General i l’Hospital Psiquiàtric, ambdós
dependents de l’Hospital Universitari Son Espases
Fets
1. El 5 de març de 2014, el director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases va
aprovar l’expedient de contractació de la gestió de residus de l’Hospital General i
l’Hospital Psiquiàtric i va autoritzar-ne i disposar-ne la despesa per un import de
19.745,00 €, amb l’IVA inclòs, a favor de l’empresa ISMA 2000, SL.
2. El 18 de març de 2014, el director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases i
el representant d’ISMA 2000, SL, varen formalitzar el contracte menor de gestió
de residus de l’Hospital General i l’Hospital Psiquiàtric, ambdós dependents de
l’Hospital Universitari Son Espases. Aquesta informació es va publicar en el perfil
de contractant del Servei de Salut de les Illes Balears el 27 de març de 2014.
3. El 14 d’abril de 2014, el representant d’Adalmo, SL, va interposar, davant
l’Hospital Universitari Son Espases, un recurs especial en matèria contractació
contra l’adjudicació del contracte menor esmentat. Aquest recurs es va rebre a la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa el 16 de maig.
El recurs es fonamenta, d’una banda, en el fet que, a parer del recurrent,
l’adjudicatària, l’empresa ISMA 2000, SL, no disposa de les habilitacions
professionals necessàries per executar les prestacions objecte del contracte, i, de
l’altra, en el fet que, a parer seu, l’òrgan de contractació ha fixat l’import del
contracte de forma arbitrària, per fer-lo encaixar en la figura del contracte menor
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i eludir així els requisits de lliure concurrència, publicitat i transparència, i també
els relatius al procediment d’adjudicació.
El recurrent demana que s’anul·li l’adjudicació del contracte i tots els actes que
en portin causa, i sol·licita la suspensió de l’acte que s’impugna.
4. El 19 de maig, el 3 de juny de 2014 i avui mateix, la secretària de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa ha demanat un informe a la directora
general de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic, competent en
matèria de planificació, ordenació i gestió de residus, sobre quins són els títols
habilitadors o autoritzacions necessaris per executar les prestacions del contracte
objecte del recurs, i sobre quines empreses estaven inscrites en la llista de gestors
de residus com a gestors d’aquests residus concrets.
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, disposa 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.
No obstant això, l’apartat 2 d’aquest mateix article disposa que:
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.

2. El recurrent no argumenta ni acredita quin és el perjudici que li causa l’execució
de l’adjudicació del contracte ni tampoc acredita fefaentment que l’adjudicatari
del contracte no disposa de les habilitacions professionals necessàries, atès que,
tot i que ha consultat la pàgina web de la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori en què es publica la llista de gestors de residus autoritzats en
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l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears i ha comprovat que el
contractista no apareix com a gestor autoritzat de tots els residus que, a parer
seu, s’inclouen en l’objecte del contracte, això no és suficient per acreditar
aquest fet, atès que a la pàgina web de la Conselleria es fa constar que la llista de
gestors de residus que s’hi publica té caràcter estrictament informatiu. Qui pot
acreditar-ho fefaentment és l’òrgan competent en matèria de gestió de residus,
que a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és la Direcció General de Medi
Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic, que encara no s’ha pronunciat
sobre les qüestions que se li han plantejat.
Per tant, en consideració a l’interès públic, no hi ha cap causa que fonamenti la
suspensió de l’adjudicació del contracte.
Per tot això, dict el següent
Acord
1. Denegar la suspensió de l’adjudicació del contracte, atès que no s’acredita que
se’n derivi cap perjudici per al recurrent.
2. Notificar aquest Acord a les persones interessades i al director gerent de
l’Hospital Universitari Son Espases.
Interposició de recursos
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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