Exp. Junta Consultiva: RES 8/2019
Inadmissió del recurs especial en matèria de contractació
Exp. d’origen: contracte de serveis de manteniment de l’equipament marca
Dräger de l’Hospital Universitari Son Llàtzer
HSLL 039/2019
Servei de Salut de les Illes Balears
Recurrent: Dräger Medical Hispania, SAU

Acord de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de 30 de maig de 2019 pel qual s’inadmet el recurs especial
en matèria de contractació interposat per l’empresa Dräger Medical
Hispania, SAU, contra la Resolució del director gerent de l’Hospital
Universitari Son Llàtzer per la qual s’adjudica el contracte de serveis de
manteniment de l’equipament marca Dräger de l’Hospital
Fets
1. El 15 de gener de 2019, el director gerent de l’Hospital Universitari Son
Llàtzer va aprovar l’expedient de contractació, el plec de clàusules
administratives particulars i el de prescripcions tècniques, i l’obertura del
procediment d’adjudicació del contracte de serveis de manteniment de
l’equipament marca Dräger de l’Hospital Universitari Son Llàtzer, per
procediment obert.
2. El 6 de març de 2019, el director gerent de l’Hospital Universitari Son Llàtzer
va dictar la Resolució per la qual s’adjudica el contracte de serveis de
manteniment de l’equipament marca Dräger de l’Hospital Universitari Son
Llàtzer, amb la indicació que en contra es podia interposar el recurs
especial en matèria de contractació a què es refereix 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, davant l’òrgan de contractació o davant la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà
d’haver-ne rebut la notificació.
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3. L’11 de març de 2019, el director gerent de l’Hospital Universitari Son
Llàtzer i el representant de l’empresa Agenor Mantenimientos, SA, varen
signar el contracte de serveis de manteniment de l’equipament marca
Dräger de l’Hospital Universitari Son Llàtzer.
4. El 29 de març de 2019, el representant de l’empresa Dräger Medical
Hispania, SAU, va interposar davant la Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques, adreçat a la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa, un recurs especial en matèria de contractació contra la
Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Llàtzer per la
qual s’adjudica el contracte. Aquest recurs es va rebre a la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa l’1 d’abril.
El recurrent fonamenta el recurs en la incorrecta valoració de l’oferta de
l’empresa adjudicatària.
5. L’1 d’abril de 2019, la cap del Servei de l’Àrea Consultiva de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa va sol·licitar al Servei de Salut de
les Illes Balears l’expedient de contractació i un informe jurídic sobre les
al·legacions que conté el recurs.
6. El 15 d’abril de 2019, la responsable de contractació de l’Hospital
Universitari Son Llàtzer va comunicar a la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa que el recurs especial en matèria de contractació interposat
per Dräger Medical Hispania, SAU, s’havia tramés al Tribunal Administratiu
Central de Recursos Contractuals el 10 d’abril, atès que el valor estimat del
contracte és de 122.183,48 euros, i que el mateix dia s’havia informat de la
tramesa a tots els licitadors per correu electrònic.
Fonaments de dret
1. L’acte objecte de recurs és la resolució per la qual s’adjudica un contracte
de serveis el valor estimat del qual és superior a cent mil euros, tramitat pel
Servei de Salut de les Illes Balears, que té caràcter d’administració pública.
L’apartat 1 de l’article 44 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), disposa que són susceptibles
de recurs especial en matèria de contractació els actes i les decisions que
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esmenta l’apartat 2 d’aquest mateix article, quan es refereixin, entre altres,
als contractes de serveis amb un valor estimat superior a cent mil euros
que pretenguin concertar les administracions públiques o la resta d’entitats
que tenguin la condició de poders adjudicadors.
L’apartat 5 de l’article 44 de l’LCSP disposa que contra les actuacions que
esmenta aquest article com a susceptibles de ser impugnades mitjançant el
recurs especial, entre les quals hi ha els acords d’adjudicació, no és
procedent la interposició de recursos administratius ordinaris.
2. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, regula un recurs especial en
matèria de contractació, la resolució del qual 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.
El fonament d’aquest recurs és en la mateixa Llei 3/2003, concretament en
l’article 59, que és l’article que materialitza en l’ordenament autonòmic les
previsions de l’article 112.2 de la Llei 39/2015. Ambdós articles permeten
substituir el recurs d’alçada i el recurs de reposició, en supòsits o en àmbits
sectorials determinats, per altres procediments d’impugnació, reclamació,
conciliació, mediació i arbitratge, davant òrgans col·legiats o comissions
específiques no subjectes a instruccions jeràrquiques.
Es tracta d’un recurs que substitueix a tots els efectes el recurs de reposició
en els casos en què sigui procedent, en relació amb una matèria específica,
la contractació administrativa, en qualsevol fase del procediment de
contractació, i sigui quin sigui l’import del contracte, llevat que es tracti d’un
acte inclòs en l’article 44 de l’LCSP, i sempre que l’ens afectat tengui la
consideració d’administració pública.
3. El valor estimat del contracte de serveis de manteniment de l’equipament
marca Dräger de l’Hospital Universitari Son Llàtzer és, d’acord amb el
quadre de característiques del contracte del plec de clàusules
administratives particulars, de 122.183,48 euros.
En conseqüència, l’acte que s’impugna és susceptible del recurs especial en
matèria de contractació que preveu l’article 44 de l’LCSP i l’òrgan competent
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per resoldre’l és el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals,
en virtut del conveni de col·laboració subscrit el 29 de novembre de 2012
entre el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre atribució de competència
de recursos contractuals, i no la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de les Illes Balears, motiu pel qual el recurs s’ha d’inadmetre.
Tot i que la Resolució impugnada indica, per error, que el recurs procedent
és el recurs especial en matèria de contractació a què es refereix l’article 66
de la Llei 3/2003, el recurrent ha qualificat correctament el recurs com a
recurs especial en matèria de contractació de l’article 44 de l’LCSP, però l’ha
interposat davant la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, quan,
com hem dit abans, l’òrgan competent per resoldre’l és el Tribunal
Administratiu Central de Recursos Contractuals.
En aquest cas, l’error no és imputable al recurrent, sinó que l’ha provocat
l’Administració i, en conseqüència, no el pot perjudicar ni causar-li
indefensió.
Cal assenyalar que, un cop detectat l’error, la responsable de contractació
de l’Hospital Universitari Son Llàtzer ha tramés el recurs al Tribunal
Administratiu Central de Recursos Contractuals i ha informat d’aquest fet a
tots els licitadors, quedant així garantits els seus drets.
Per tot això, dict el següent
Acord
1. Inadmetre el recurs especial en matèria de contractació interposat per
l’empresa Dräger Medical Hispania, SAU, contra la Resolució del director
general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’adjudica el
contracte de serveis de manteniment dels equips Dräger Medical Hispania,
SAU, per manca de competència d’aquesta Junta Consultiva de Contractació
Administrativa per resoldre’l.
2. Notificar aquest Acord a les persones interessades i al 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
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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.
La secretària de la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa

Flor Espinar Maat
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