Direcció General de Patrimoni
Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Exp. Junta Consultiva: RES 6/2009
Inadmissió del recurs especial en matèria de contractació
Exp. d’origen: Contracte de serveis per a l’organització del Punt de Trobada Familiar
2009-2010
CONTR 2008/10956
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Recurrent: Associació Balear pel Suport a la Infància i el seu Entorn (ABIE)
Acord de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació de 26 de
juny de 2009, pel qual es declara la inadmissió del recurs interposat per l’Associació
Balear pel Suport a la Infància i el seu Entorn (ABIE) contra la Resolució
d’adjudicació provisional del contracte de serveis per a l’organització del Punt de
Trobada Familiar 2009-2010
Fets
1. El 9 de gener de 2009 la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració va
aprovar l’expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques particulars, i l’obertura del procediment
d’adjudicació del contracte de serveis per a l’organització del Punt de Trobada
Familiar 2009-2010, per procediment obert. L’anunci de licitació es publicà en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears de 20 de gener de 2009.
2. El 17 de febrer de 2009 la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració va
dictar la Resolució d’adjudicació provisional del contracte a favor de l’empresa
Eulen Sociosanitarios, SA. Aquesta Resolució es va publicar en el perfil de
contractant el dia 19 de febrer de 2009 i es va notificar al recurrent per fax aquest
mateix dia, amb indicació que contra aquesta Resolució podia interposar un
recurs especial en matèria de contractació davant l’òrgan de contractació o
davant la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, 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, en el termini d’un mes.
3. El 10 de març de 2009 la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració va
adjudicar definitivament el contracte de serveis per a l’organització del Punt de
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Trobada Familiar 2009-2010 a l’empresa Eulen Sociosanitarios, SA. Aquesta
Resolució es va notificar per fax al recurrent aquest mateix dia.
4. El 20 de març de 2009 la senyora M.V.R., en nom i representació de l’Associació
Balear pel Suport a la Infància i el seu Entorn, va presentar al Registre General de
la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració, un recurs especial en
matèria de contractació contra la Resolució d’adjudicació provisional del
contracte. Aquest recurs es va trametre a la Junta Consultiva de Contractació el
dia 13 de maig de 2009.
5. D’acord amb l’article 112 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, s’ha
donat audiència a tots els interessats en el procediment. El 28 de maig de 2009
l’empresa adjudicatària Eulen Sociosanitarios, SA va presentar al·legacions.
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, 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.
L’acte objecte de recurs és l’adjudicació provisional d’un procediment
d’adjudicació d’un contracte de serveis no subjecte a regulació harmonitzada,
perquè es tracta d’un contracte de la categoria 25 de l’annex II de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, tramitat per la
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració, que té caràcter
d’Administració pública.
Atès que es tracta d’un acte no susceptible del recurs especial en matèria de
contractació previst en l’article 37 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic, s’hi pot interposar el recurs administratiu que sigui
procedent. Aquest recurs, a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, és el
recurs especial en matèria de contractació previst en l’article 66 de la Llei 3/2003,
de 26 de març, i l’ha de resoldre la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa.
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2. De conformitat amb l’article 66 de la Llei 3/2003, de 26 de març, el règim jurídic
aplicable a aquest recurs especial en matèria de contractació és el règim previst
en la legislació bàsica per al recurs de reposició.
En conseqüència, el termini per interposar el recurs de reposició, si l’acte és
exprés, com en aquest cas, és d’un mes, d’acord amb l’article 117.1 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
Quant al còmput dels terminis, l’article 48 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, disposa que:
1. Sempre que la llei o la normativa comunitària europea no expressin una
altra cosa, quan els terminis s’assenyalin per dies, s’entén que aquests són
hàbils, i queden exclosos del còmput els diumenges i els dies declarats
festius.(…)
2. Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computen a partir de
l’endemà del dia que tingui lloc la notificació o la publicació de l’acte de
què es tracti, o des de l’endemà del dia en què es produeixi l’estimació o la
desestimació per silenci administratiu. Si en el mes de venciment no hi ha
cap dia equivalent a aquell en què comença el còmput, s’entén que el
termini expira l’últim dia del mes.
3. Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entén prorrogat al primer dia
hàbil següent.

Atès que la Resolució objecte del recurs es va notificar al recurrent el 19 de febrer
de 2009, el termini per interposar el recurs finalitzava el 19 de març de 2009, dia
hàbil, i, en conseqüència, el recurs ha estat interposat fora de termini.
Respecte al còmput dels terminis assenyalats per mesos per interposar recursos
administratius, cal destacar les sentències de la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de 23 de desembre de 2002 i
de 10 de març de 2003, en les quals es conclou que el termini venç el dia del mes
corresponent coincident amb la notificació de l’acte.
La sentència del Tribunal Suprem de 20 de setembre de 2006 manifesta que “la
tesis del cómputo del plazo, fijado por meses, de fecha a fecha ha sido
mantenida por esta Sala del Tribunal Supremo en sus sentencias de 5 de junio de
2000, 26 de diciembre de 2000 (RJ 2001, 1700), 4 de julio de 2001 (RJ 2001,
5403), 18 de diciembre de 2002 (RJ 2003, 535), 27 de enero de 2003 (RJ 2003,
2282) y 2 de diciembre de 2003 (RJ 2004, 67), en las que se declara que el
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cómputo de los plazos fijados por meses debe hacerse «de fecha a fecha», lo que
no tiene otro significado que el plazo vence el día cuyo ordinal coincida con el
que sirvió de punto de partida, que es el de la notificación o publicación.”
Així doncs, s’ha d’entendre que el termini d’un mes en l’àmbit administratiu s’ha
de continuar computant de data a data.
Per tant, s’ha d’inadmetre el recurs especial en matèria de contractació, perquè es
va presentar extemporàniament; és a dir, una vegada transcorregut el termini
d’un mes per interposar-lo.
Per tot això, dict el següent
Acord
1. Inadmetre el recurs interposat per l’Associació Balear pel Suport a la Infància i el
seu Entorn contra la Resolució d’adjudicació provisional del contracte de serveis
per a l’organització del Punt de Trobada Familiar 2009-2010, perquè va ser
interposat extemporàniament.
2. Notificar aquest Acord als interessats i a la Conselleria d’Afers Socials, Promoció
i Immigració.
Interposició de recursos
Contra aquest Acord —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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