DECRET NÚM.
Data d’inscripció
Origen

RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER TOMAS SUREDA
UMBERT EN NOM I REPRESENTACIÓ DE EL MATAMBRITO SL,
SOL·LICITANT LA SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓDEL
CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER DUR A TERME L’EXPLOTACIÓ
DE TRES QUIOSCS A LA ZONA DE DOMINI PÚBLIC MARÍTIM TERRESTRE A
LES PLATGES DE CALA ESTANY, CALA ANTENA I ES DOMINGOS PETITS
DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR DURANT LA TEMPORADA
TURÍSTICA DE 2018, I SOL·LICITANT LA RECTIFICACIÓ DELS REQUISITS DE
SOLVÈNCIA
TÈCNICA
EXIGIDA
PEL
PLECS
DE
CLAUSULES
ADMINISTRATIVES
DECRET
Antecedents:
1.- En data 28 de febrer de 2018 es va publicar en el BOIB l’anunci d’informació pública
dels plecs de condicions i la convocatòria simultània de licitació del contracte
administratiu especial per a l’explotació de tres quioscs a les platges de Cala Estany, Cala
Antena i es Domingos Petits del terme municipal de Manacor, durant la temporada
turística de 2018.
2.- En data 23 de març de 2018 es va procedir per part de la Mesa de contractació a
l’obertura del sobre A, resultat admeses les següents licitadores:
- El Matambrito SL
- Jazzvoyeur SL
3.- En data 28 de març de 2018, el Sr. Tomàs Sureda Umbert, presenta escrit en nom i
representació de l’empresa El Matambrito SL, sol· licitant la suspensió del procediment
de licitació, per quan considera que s’ha de rectificar del Plec de Clàusules
Administratives els requisits de solvència tècnica
4.- Audiència de l’escrit presentat per el Matambrito SL a la resta de licitadors del
contracte administratiu especial per a l’explotació de tres quioscs a les platges de Cala
Estany, Cala Antena i es Domingos Petits del terme municipal de Manacor, durant la
temporada turística de 2018. En data 23 d’abril la licitadora Yazzvoyeur SL presenten
escrit manifestant la seva adequació a la llei i els Plecs.
Fonaments de dret
Primer. Art. 39 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, que fa referència a l’eficàcia dels actes administratius,
els quals es presumiran vàlids i produiran efectes des de el moment que hagin estat
dictats.

Segon. L’article 117 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, estableix que la interposició de qualsevol
recurs, excepte en els casos en què una disposició estableixi el contrari, no suspèn
l’execució de l’acte impugnat.
De conformitat amb l’apartat 2 d’aquest article, no obstant el que disposa l’apartat
anterior, l’òrgan a qui competeix resoldre el recurs, amb la ponderació prèvia,
suficientment raonada, entre el perjudici que causaria a l’interès públic o a tercers la
suspensió i l’ocasionat al recurrent com a conseqüència de l’eficàcia immediata de l’acte
recorregut, pot suspendre, d’ofici o a sol· licitud del recurrent, l’execució de l’acte
impugnat quan concorrin alguna de les circumstàncies següents:
a) Que l’execució pugui causar perjudicis de reparació impossible o difícil.
b) Que la impugnació es fonamenti en alguna de les causes de nul· litat de ple dret
que preveu l’article 47.1 d’aquesta Llei.
Tercer. Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, articles 45 estableix que es suspendrà de
manera cautelar els actes d’adjudicació, únicament en el cas de interposició de recurs
especial en matèria de contractació, que es pot interposar contra determinats actes dels
contractes subjectes a regulació harmonitzada i contra els contractes subvencionats
regulats en l’art. 17, de conformitat amb l’establert a l’apartat 1 de l’art. 40 de la Llei de
contractes del Sector Públic.
Quart. Art. 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, estableix l’objecte i les classes de recursos
administratius i entre ells, regula el recurs de reposició
El contingut per a la interposició del recurs ve determinat per l’article 115, i les causes
d’inadmissió es regulen a l’art. 116 de la mateixa llei. Pel que fa al procediment i termini
per a la interposició del recurs de reposició es realitzarà de conformitat amb els articles
123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
El Real Decret 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, regula les causes de nul· litat i d’anul· labilitat en els art. 32 i
33, els qual remeten a la regulació establerta en la llei de Procediment Administratiu
comú.
Els art. 47 i 48 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, regulen els casos en que concorre la nul· litat o
anul· labilitat dels actes administratius.
Cinquè. Plec de Clàusules Administratives, Clàusula 17 que regula la impugnació dels
actes dictats en el procediment de contractació esmentat a l’assumpte d’aquest informe.
Sisè. La Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears,
disposa en el seu art. 188.3 que “els plecs de clàusules administratives particulars,
després de ser aprovats per l’òrgan competent, s’han d’exposar al públic durant el
termini de deu dies naturals i s’han d’anunciar així en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears perquè puguin presentar-s’hi reclamacions”

RESOLC:
1.- Desestimar la sol· licitud presentada per Tomàs Sureda Umbert en data 28 de març de
2018, referent a la suspensió de l’execució del contracte administratiu especial per a
l’explotació de tres quioscs a les platges de Cala Estany, Cala Antena i es Domingos
Petits del terme municipal de Manacor, durant la temporada turística de 2018, per quan
no concorren cap de les causes de suspensió regulades en l’apartata 2 de l’art. 117 de la
Llei 39/2015.
2.- Desestimar del recurs de data 28 de març de 2018 interposat per Tomàs Sureda
Umbert, en nom i representació de El Matambrito SL, per quan no concorren en els
motius que al· lega cap de les causes de nul· litat o anul· labilitat en les que s’ha de
fonamentar el recurs de reposició de conformitat amb l’art. 112 de la Llei 39/2015.
Ambdos acords es dicten de conformitat amb l’informe de l’oficial major de data 23
d’abril de 2018, que serveixen de motivació a aquest acte.

Manacor, 26 d’abril de 2018
La batlessa,

N’he pres nota
La secretària general acctal.
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