Exp. Junta Consultiva: RES 6/2021
Resolució del recurs especial en matèria de contractació
Exp. d’origen: contracte de serveis de recolzament al Departament de
Comunicació del Palma International Boat Show 2021
103/2021
Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears
Recurrent: Mallorca Press, SL

Acord de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de 28 de maig de 2021
Atès el recurs especial en matèria de contractació interposat per l’empresa
Mallorca Press, SL, (en endavant, Mallorca Press o la recurrent) contra l’exclusió de
la licitació del contracte de serveis de recolzament al Departament de
Comunicació del Palma International Boat Show 2021, la Comissió Permanent de
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, en sessió de 28 de maig de
2021, ha adoptat l’Acord següent:
Fets
1. El 25 de febrer de 2021, la directora gerent de l’Institut d’Innovació
Empresarial de les Illes Balears (en endavant, l’IDI) va dictar la Resolució per la
qual s’aproven l’expedient, la despesa i els plecs del procediment obert
simplificat abreujat de la licitació del contracte de serveis de recolzament al
Departament de Comunicació del Palma International Boat Show 2021.
En la mateixa data, es va publicar l’anunci de licitació en la Plataforma de
contractació del sector públic.
2. El 17 de març de 2021, un cop finalitzat el termini de presentació de les
ofertes, la Mesa de contractació va obrir el sobre únic que contenia la
documentació administrativa i la documentació relativa als criteris avaluables
mitjançant fórmules. De les tres empreses presentades a la licitació, la Mesa
de contractació va acordar excloure a Mallorca Press, per faltar el preu en
l'oferta econòmica presentada.
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3. El 23 de març de 2021, es va notificar a Mallorca Press, a través de la
Plataforma de contractació, l’Acord d'exclusió de la Mesa de contractació.
4. El 30 de març de 2021, la representant de Mallorca Press va interposar davant
l’IDI un recurs administratiu contra l’Acord d’exclusió, el qual va qualificar de
recurs de reposició.
5. El 9 d’abril de 2021, la directora gerent de l’IDI va dictar la Resolució
d’adjudicació del contracte a l’empresa AgenciaCom, SL. Aquesta Resolució es
va publicar en la plataforma de contractació el mateix dia.
6. El mateix 9 d'abril de 2021, la representant de Mallorca Press, va presentar, en
el Registre electrònic del Govern de les Illes Balears, adreçat a la Conselleria
d’Hisenda i Relacions Exteriors, un altre recurs, qualificat en aquest cas com a
recurs especial en matèria de contractació, que va fonamentar en el motiu
següent:
— L’exclusió de l’oferta de Mallorca Press, sol·licitant la retroacció de les
actuacions al moment anterior a la seva exclusió.
7. El 12 d’abril de 2021, la directora gerent de l’IDI va resoldre el recurs interposat
el 30 de març de 2021, el qual, malgrat l'error de l'empresa a l'hora de
qualificar-lo, es va tramitar com un recurs d'alçada i va ser desestimat.
La Resolució del recurs d'alçada es va notificar a l’empresa el 16 d’abril.
8. El recurs especial en matèria de contractació interposat, s'ha tramitat donant
audiència a les empreses licitadores, d’acord amb l’article 118 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i s’ha sol·licitat a l’òrgan de contractació la tramesa
de l’expedient complet i de l’informe jurídic corresponent, d’acord 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.
9. El 6 de maig de 2021, la representant de Mallorca Press, va presentar, en el
Registre electrònic del Govern de les Illes Balears, adreçat a la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa, un escrit mitjançant el qual desisteix del recurs
especial en matèria de contractació interposat el 9 d'abril de 2021.
Fonaments de dret
1. L’acte objecte de recurs és l’Acord pel qual la Mesa de contractació que va
excloure a la recurrent de la licitació d’un contracte de serveis tramitat per
l’IDI, que té caràcter d’administració pública.
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2. 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 endavant, LRJ-CAIB) regula
el recurs especial en matèria de contractació, en el sentit següent:
1. Contra els actes dels òrgans de contractació es pot interposar un recurs especial en
matèria de contractació. Aquest recurs, al qual és aplicable el règim jurídic previst en la
legislació bàsica per al recurs de reposició, té caràcter potestatiu, l’ha de resoldre la Junta
Consultiva de Contractació i substitueix, a tots els efectes, el recurs de reposició.
(...)

Es tracta, per tant, d'un recurs especial que substitueix, en matèria de
contractació, al recurs de reposició i es pot interposar en els casos en què sigui
procedent, això és, contra els actes que dictin els òrgans de contractació que
tinguin la consideració d'administració pública, que posin fi a la via
administrativa, excepte quan siguin actes susceptibles del recurs especial en
matèria de contractació que preveu l'article 44 de la LCSP.
La competència per resoldre el recurs especial en matèria de contractació
correspon a la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa, 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.
3. Atès que amb posterioritat a la interposició, la recurrent ha desistit del recurs
especial en matèria de contractació, és procedent acceptar per complet el
desistiment, de conformitat amb els articles 84 i 94 de la Llei 39/2015.
En concret, l’apartat 1 de l’article 84 disposa que el desistiment posa fi al
procediment.
D'altra banda, l’article 94 estableix que tota persona interessada pot desistir de
la seva sol·licitud, que es pot fer per qualsevol mitjà que en permeti la
constància.
I pel que fa als efectes del desistiment, l’apartat 4 de l’article 94 disposa que
l’Administració ha d’acceptar per complet el desistiment i ha de declarar
conclús el procediment, llevat que s’hi hagin personat terceres persones
interessades que n’instin la continuació en el termini de deu dies des que se’ls
notifiqui el desistiment.
Per tot això, dict el següent
Acord
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1. Acceptar el desistiment de l’empresa Mallorca Press, SL, del recurs especial en
matèria de contractació interposat contra l’exclusió de la licitació del contracte
de serveis de recolzament al Departament de Comunicació del Palma
International Boat Show 2021.
2. Declarar conclús el procediment, llevat que la resta de licitadors interessats
n’instin la continuació en el termini de deu dies des que se’ls notifiqui el
desistiment.
3. Notificar aquest Acord a l’empresa Mallorca Press, SL, a la resta de licitadors i a
l’Institut d’Innovació 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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