Exp. Junta Consultiva: RES 5/2019
Resolució del recurs especial en matèria de contractació
Exp. d’origen: contracte de serveis de neteja de les instal·lacions del Velòdrom
Palma Arena
CONTR 04/2018
Consorci Velòdrom Palma Arena
Recurrent: Ydara Global Services, SL

Acord de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de 26 de març de 2019 pel qual es considera que l’empresa
Ydara Global Services, SL, desisteix del recurs especial en matèria de
contractació interposat contra l’adjudicació del contracte de serveis de
neteja de les instal·lacions del Velòdrom Palma Arena
Fets
1. El 7 de desembre de 2018, la presidenta del Consorci Velòdrom Palma Arena
va aprovar 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 de neteja de les instal·lacions del
Velòdrom Palma Arena, per procediment obert simplificat abreujat. L’anunci
de licitació es va publicar en el perfil de contractant del Consorci Velòdrom
Palma Arena el 14 de desembre.
2. El 7 de gener de 2019, l’òrgan d’assistència unipersonal de l’òrgan de
contractació va emetre un informe en què donava compte de l’obertura del
sobre únic de les empreses que s’havien presentat a la licitació, que contenia
la documentació general i la relativa als criteris d’adjudicació avaluables
mitjançant fórmula de les empreses admeses a la licitació; de la valoració de
les ofertes i de la proposta d’adjudicació del contracte.
3. El 22 de gener de 2019, el Consorci Velòdrom Palma Arena va publicar
l’informe de l’òrgan d’assistència unipersonal de l’òrgan de contractació en el
perfil de contractant de l’entitat.
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Aquest mateix dia, la presidenta del Consorci Velòdrom Palma Arena va dictar
la Resolució per la qual s’adjudica el contracte. Aquesta Resolució es va
publicar en el perfil de contractant de l’entitat el 29 de gener.
4. El 28 de gener de 2019, el representant de l’empresa Ydara Global Services, SL,
va presentar davant el Consorci Velòdrom Palma Arena un recurs especial en
matèria de contractació contra l’adjudicació del contracte. El recurs es va rebre
a la Junta Consultiva el 18 de febrer.
5. El 20 de febrer de 2019, la cap del Servei de l’Àrea Consultiva de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa, per suplència de la secretària, va
requerir a l’empresa Ydara Global Services, SL, perquè, d’acord amb l’article
115.1 b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú
de les administracions públiques, esmenàs l’escrit de recurs en el termini de
deu dies hàbils comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació, amb
la indicació que si no ho feia es consideraria que desistia del recurs. L’empresa
va accedir a la notificació electrònica del requeriment aquest mateix dia i no
ha esmenat les deficiències de l’escrit de recurs en el termini concedit.
Fonaments de dret
1. L’acte objecte de recurs és, segons manifesta el recurrent, l’adjudicació d’un
contracte de serveis el valor estimat del qual és inferior a cent mil euros,
tramitat pel Consorci Velòdrom Palma Arena, que té caràcter d’administració
pública.
Atès que es tracta d’un procediment no inclòs en l’apartat 1 de l’article 44 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i que el
recurrent qualifica el recurs com a recurs especial en matèria de contractació,
s’ha d’entendre que es refereix al 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.
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 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.
2. La Llei 39/2015, disposa, en l’apartat 1 de l’article 115 que la interposició del
recurs ha d’expressar, entre altres dades, l’acte que es recorre i la raó de la
seva impugnació.
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L’empresa Ydara Global Services, SL, ha presentat un escrit de recurs de la
lectura del qual s’infereix que hi manquen pàgines; les pàgines de què consta
no són correlatives i no permeten conèixer amb certesa les raons en què
fonamenta la seva pretensió. Per aquest motiu es va requerir a l’empresa
perquè, d’acord amb l’article 68.1 de la Llei 39/2015, en el termini de deu dies
hàbils comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació, esmenàs
l’escrit de recurs, amb la indicació que si no ho feia es consideraria que
desistia del seu recurs.
Un cop transcorregut aquest termini, l’empresa Ydara Global Services, SL, no
ha esmenat les deficiències de l’escrit de recurs, per la qual cosa, d’acord amb
l’apartat 1 de l’article 68 de la Llei 39/2015, s’ha de considerar que l’empresa ha
desistit del recurs que ha interposat.
Per tot això, dict el següent
Acord
1. Considerar que l’empresa Ydara Global Services, SL, desisteix del procediment
de recurs especial en matèria de contractació interposat contra l’adjudicació
del contracte de serveis de neteja de les instal·lacions del Velòdrom Palma
Arena.
2. Notificar aquest Acord a Ydara Global Services, SL, i al Consorci Velòdrom
Palma Arena.
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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