Exp. Junta Consultiva: RES 30/2014
Resolució de la sol·licitud de suspensió
Exp. d’origen: contracte de gestió del servei públic de transport sanitari terrestre
urgent per a l’illa de Mallorca
SSCC CA 01/11 BIS
SSCC PI 278/13
Servei de Salut de les Illes Balears
Recurrent: Servei de Transport Sanitari Terrestre Urgent de Mallorca Núm. 1, UTE
Acord de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de 28 de novembre de 2014 pel qual es denega la suspensió de
l’execució de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears
per la qual s’interpreta la clàusula 2.30 del Plec de prescripcions tècniques del
contracte de gestió del servei públic de transport sanitari terrestre urgent per a l’illa
de Mallorca
Fets
1. El 20 de maig de 2011, el director general del Servei de Salut de les Illes Balears i
la representant de Servei de Transport Sanitari Terrestre Urgent de Mallorca
Núm. 1, UTE, varen signar el contracte de gestió del servei públic de transport
sanitari terrestre urgent per a l’illa de Mallorca.
2. El 12 de febrer de 2014, el director general del Servei de Salut de les Illes Balears
va resoldre iniciar l’expedient d’interpretació de la clàusula 2.30 del Plec de
prescripcions tècniques del contracte de gestió del servei públic de transport
sanitari terrestre urgent per a l’illa de Mallorca, que estableix el següent:
Como complemento a lo señalado en el apartado anterior, las empresas
concursantes podrán ofertar un importe que se destinará a renovación
tecnológica de equipos embarcados en los vehículos por cada anualidad
del contrato. En el supuesto de que a finales de año el mencionado
importe no haya sido imputado, sea parcial o totalmente, el importe
restante se acumulará a la siguiente anualidad (anexo 4 “Mejoras de la
oferta económica”).
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3. El 12 de setembre de 2014, el director general del Servei de Salut de les Illes
Balears va dictar la Resolució per la qual s’interpreta la clàusula 2.30 del Plec de
prescripcions tècniques del contracte en el sentit següent:
— Que el concepte de renovació tecnològica no suposa una simple reposició
de l’equipament embarcat en els vehicles, ni una inversió en qualsevol equip
diferent del que es descriu com a dotació inicial, sinó que es tracta de
modernitzar aquest equipament, actualitzar-lo per poder beneficiar-se de les
noves tecnologies que apareguin al llarg de l’execució del contracte.
— Que aquesta actualització no es pot fer sobre qualsevol element, a l’arbitri
de la contractista o de l’Administració, sinó que s’ha de fer sobre equipament
embarcat en els vehicles i que sigui adequat al servei contractat.
— Que l’Administració ha de ser qui gestioni la inversió que s’ha de fer sobre
la base de l’oferta de l’entitat contractista.
Aquesta Resolució es va notificar al contractista el 26 de setembre de 2014.
4. El 27 d’octubre de 2014, la representant de Servei de Transport Sanitari Terrestre
Urgent de Mallorca Núm. 1, UTE, va interposar davant el Servei de Salut de les
Illes Balears, adreçat a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, un
recurs especial en matèria de contractació contra aquesta Resolució. Aquest
recurs es va rebre a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa el 18 de
novembre de 2014.
La recurrent demana que s’interpreti la clàusula 2.30 del Plec de prescripcions
tècniques en un altre sentit i sol·licita, com a mesura provisional, la suspensió de
l’execució de la Resolució.
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 la regla general que estableix aquest article, la Resolució objecte
d’impugnació és un acte administratiu immediatament executiu.
No obstant això, l’apartat 2 d’aquest mateix article disposa que:

C/ de Sant Pere, 7, 3r 07012 Palma
Tel.: 971 78 41 35 Fax: 971 78 41 34 Web: http://jcca.caib.es/

2

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. La recurrent no argumenta ni acredita quin és el perjudici que li causa l’execució
de la Resolució que s’impugna i no fa cap referència, ni que sigui de forma
genèrica, al possible perjudici econòmic que li podria suposar l’execució
d’aquesta Resolució. Atès que no s’acredita cap perjudici a la recurrent, i en
atenció a l’interès públic, no hi ha cap causa que fonamenti la suspensió de
l’execució de la Resolució per la qual s’interpreta la clàusula 2.30 del Plec de
prescripcions tècniques que regula el contracte de gestió del servei públic de
transport sanitari terrestre urgent per a l’illa de Mallorca.
Per tot això, dict el següent
Acord
1. Denegar la suspensió de l’execució de la Resolució per la qual s’interpreta la
clàusula 2.30 del Plec de prescripcions tècniques que regula el contracte de
gestió del servei públic de transport sanitari terrestre urgent per a l’illa de
Mallorca, atès que no s’acredita que se’n derivi cap perjudici per a la recurrent.
2. Notificar aquest Acord a Servei de Transport Sanitari Terrestre Urgent de
Mallorca Núm. 1, UTE, i al director general del 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 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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