Direcció General de Patrimoni
Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Exp. Junta Consultiva: RES 3/2009
Resolució del recurs especial en matèria de contractació
Exp. d’origen: contracte d’obres “Prolongació de la PM-27. Autopista central.
Tram III. Supressió de la travessia d’Inca”
CONTRACT 17201 2003 4564
Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques
Recurrent: FCC Construcción, SA
Acord de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació de 26
de juny de 2009, pel qual es resol el recurs interposat per FCC Construcción,
SA, contra la Resolució per la qual es denega la devolució de la garantia
definitiva dipositada en el contracte d’obres “Prolongació de la PM-27.
Autopista central. Tram III. Supressió de la travessia d’Inca”
Fets
1. El 30 de gener de 2004 la consellera d’Obres Públiques, Habitatge i
Transports va dictar la Resolució d’adjudicació del contracte de les obres
de prolongació de la PM-27, autopista central, tram III, supressió de la
travessia d’Inca, a favor de FCC Construcciones, SA, Llabrés Feliu Obra
Civil, SA i Construcciones Excavaciones y Asfaltos, SA, en UTE.
2. El 18 de febrer de 2004 es va signar el contracte amb l’UTE Variante Inca, i
el 10 de març de 2004 el director de les obres i el representant de l’UTE van
signar l’acta de comprovació del replanteig de l’obra, en què es va fer
constar que el termini d’execució finalitzava l’11 de juliol de 2005.
3. El 7 de juliol de 2005 la consellera d’Obres Públiques, Habitatge i
Transports va aprovar la pròrroga del termini d’execució del contracte que
havia sol·licitat l’UTE Variante Inca, i va establir un termini d’execució fins
al 10 d’octubre de 2005.
4. El 6 de juny de 2008 el director facultatiu de les obres, juntament amb un
facultatiu representant de la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques, un

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

1

representant de la Intervenció de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, i un representant de l’empresa contractista, van signar l’acta de
recepció de les obres. En aquesta acta es va fer constar que el termini de
garantia d’un any començava a comptar a partir d’aquest mateix dia.
5. El 28 d’agost de 2008 es va expedir la certificació de liquidació, en què
consta com a data d’acabament de les obres el 10 d’octubre de 2005.
6. El 29 d’agost de 2008 FCC Construcción, SA va sol·licitar la devolució dels
avals dipositats com a garantia definitiva, atès que considerava que havia
transcorregut el termini de garantia.
7. El 9 de setembre de 2008 el director de les obres va emetre un informe en
què considerava que la devolució de la garantia no era procedent, perquè
les obres s’havien rebut el 6 de juny de 2008 i, per tant, el termini de
garantia finalitzava el 6 de juny de 2009.
8. El 6 de febrer de 2009 el conseller d’Habitatge i Obres Públiques va dictar
una resolució per la qual denegava la devolució de la fiança. Aquesta
resolució es va notificar a FCC Construcciones, SA el 13 de febrer de 2009.
9. El 24 de febrer de 2009 el senyor M.A.R.R., en nom i representació de FCC
Construcciones, SA, va interposar, de conformitat amb 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, un recurs especial en matèria de contractació
contra la Resolució per la qual es denega la devolució de la garantia
definitiva.
10. El 17 de juny de 2009 la secretària general de la Conselleria d’Habitatge i
Obres Públiques va comunicar a aquesta Junta Consultiva que s’han iniciat
els tràmits a l’efecte de retornar la garantia dipositada.
Fonaments de dret
1. La competència per resoldre el recurs especial en matèria de contractació,
regulat en 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, correspon a
la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa, d’acord així mateix amb el Decret 20/1997, de 7 de febrer,
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pel qual es crea aquesta Junta Consultiva, i el seu Reglament d’organització
i funcionament, aprovat per Acord del Consell de Govern de 10 d’octubre
de 1997.
2. El recurrent fonamenta el recurs en el fet que, si bé l’obra va ser rebuda el 6
de juny de 2008, ja s’havia obert al públic el 17 de novembre de 2005,
motiu pel qual s’ha d’entendre que el termini de garantia havia finalitzat i
era procedent la devolució de la garantia definitiva que va constituir com a
empresa integrant de l’UTE adjudicatària del contracte de les obres de
prolongació de la PM-27, autopista central, tram III, supressió de la
travessia d’Inca.
3. La Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques va comunicar a aquesta Junta
Consultiva, el 17 de juny, l’inici dels tràmits per retornar la garantia
definitiva.
En conseqüència, el recurs especial en matèria de contractació interposat
per FCC Construcciones, SA ha quedat sense objecte per l’esdeveniment
d’una causa sobrevinguda, atès que el recurrent ha vist satisfeta la seva
pretensió.
Per tot això, dict el següent
Acord
1. Arxivar el recurs especial en matèria de contractació administrativa
interposat pel senyor M.A.R.R., en nom i representació de FCC
Construcciones, SA, contra la Resolució del conseller d’Habitatge i Obres
Públiques de 6 de febrer de 2009 per la qual es denega la devolució de la
garantia constituïda en el contracte de les obres de prolongació de la PM27, autopista central, tram III, supressió de la travessia d’Inca, per manca
d’objecte.
2. Notificar aquesta Resolució a l’interessat, a l’UTE Variante Inca i a la
Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques.
Interposició de recursos
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Contra aquesta Resolució —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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