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Palma, 21 de desembre de 2022 

Acord núm.: 2/2022  

 

Vist el recurs especial en matèria de contractació presentat pel senyor Mariano Carlos 
Hernández Arranz en nom i representació de l’empresa GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS SL,  
contra els plecs que han de regir el procediment de licitació per a l’adjudicació del contracte de 
serveis d’assessoria i representació jurídica laboral a l’Empresa Municipal de Transports de 
Palma (d’ara endavant EMT), a data d’avui, aquest Tribunal ha adoptat l’Acord següent: 

ANTECEDENTS DE FET 

Primer.- En data 19 de desembre de 2022 va tenir entrada en el Registre General del Parlament 
de les Illes Balears un escrit signat pel senyor Mariano Carlos Hernández Arranz, NIF 23.246.507-
Q, que en nom i representació de l’entitat GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS SL, CIF B-
85434108, i en virtut del poder que acompanya, compareix i presenta un recurs especial en 
matèria de contractació contra els plecs que han de regir el procediment de licitació per a 
l’adjudicació del contracte de serveis d’assessoria i representació jurídica laboral a l’EMT, 
publicats en data 2 de desembre de 2022 a la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
Amb data 19  de desembre de 2022, el Registre General va donar trasllat de l’escrit presentat al 
Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de les Illes Balears. 
 
Segon.- En el seu escrit, el recurrent indica que es recorren els plecs que es troben publicats a la 
Plataforma de Contratación del Sector Público i sol·licita que s’estimi el recurs anul·lant els 
esmentats plecs. A més, en aplicació dels articles 56.3, 49 i concordants 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), se sol·licita que s’adopti la mesura provisional consistent en 
la suspensió del procediment de licitació. 
 
Tercer.- La clàusula 10, Observaciones del plec de clàusules administratives particulars que va 
ser publicat presenta el següent tenor literal: “Podrá interponerse el recurso especial en materia 
de contratación a que se refiere este precepto ante el Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales en los plazos establecidos en el artículo 50 de la LCSP y de acuerdo con 
el procedimiento que se establece en el artículo 51 de la LCSP”. 
 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.- Tot i que el recurrent indica al seu escrit que l’òrgan competent per resoldre el present 
recurs serà el Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de les Illes Balears, aquest 
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Tribunal  no ostenta competència per al coneixement i la resolució del recurs interposat pel 
senyor Mariano Carlos Hernández Arranz, pels motius que s’exposen a continuació. 
 
Segon.- El Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de les Illes Balears va ser creat en 
sessió de dia 12 de gener de 2022, per Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears pel 
qual es regula la creació del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de les Illes Balears  
(BOIB núm. 90 de 15 de gener de 2022). 
 
Tercer.- L’article 1 de l’esmentat Acord senyala que el Tribunal de Recursos Contractuals del 
Parlament de les Illes Balears com a òrgan col·legiat és el competent a l'àmbit del Parlament per 
resoldre el recurs especial en matèria de contractació. 
 
Quart.- En el present cas s’impugnen els plecs que estableixen les condicions que han de regir 
la contractació del serveis d’assessoria i representació jurídica laboral a l’Empresa Municipal de 
Transports de Palma, aprovat per l’òrgan resolutori i la presidenta de l’EMT, per valor estimat 
de 121.000 €. 
 
Cinquè.- Tal com determina l’article 44.6 de la LCSP, contra els actes dictats en relació amb 
contractes que reuneixen els requisits de l’article 44.1 de la LCSP podran ser susceptibles del 
recurs especial, que s’haurà de presentar en els llocs establerts a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, davant 
l’òrgan de contractació o l’òrgan competent per a la resolució del recurs. 
 
Sisè.- D’acord amb l’article 46 de la LCSP l’òrgan competent per a la resolució del recurs en les 
comunitats autònomes serà establert a les seves normes, creant un òrgan independent per a la 
resolució d’aquests recursos. En el cas de no estar creat dit òrgan, com és el cas de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears,  es podrà atribuir la competència per a la resolució dels recursos 
al Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals. A tal efecte, hauran de signar el 
corresponent conveni amb l’Administració General de l’Estat, en el qual s’estipulin les 
condicions i les despeses derivades d’aquesta assumpció de competències. 
 
Setè.- El 23 de setembre de 2020, es va signar el Conveni entre el Ministeri d’Hisenda i la 
comunitat autònoma de les Illes Balears, sobre atribució de competències de recursos 
contractuals contra els actes adoptats pels òrgans de la comunitat autònoma, així com les 
corporacions locals del seu àmbit territorial, sempre que no hagin constituït òrgan propi, d’acord 
amb l’article 46.4.2n de la LCSP. Igualment es va atribuir la competència de recursos contractuals 
contra els actes dictats per tots aquells ens, organismes i entitats que tinguin la consideració de 
poder adjudicador que s’integrin en el sector públic institucional de la comunitat autònoma o 
de les corporacions locals, entre els quals figura l’EMT. 
 
D’acord amb l’exposat i vistos els preceptes legals d’aplicació, reunit en sessió, aquest Tribunal 
 
ACORDA 
 
Primer. Inadmetre, per manca de competència d’aquest Tribunal, el recurs especial en matèria 
de contractació presentat pel senyor Mariano Carlos Hernández Arranz, NIF 23.246.507-Q, que 
actua en nom i representació de l’entitat GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS SL, CIF B-
85434108. 
 
Segon. Declarar que no s’aprecia la concurrència de temeritat o mala fe en la presentació del 
recurs, per la qual cosa no escau la imposició de la sanció prevista a l’article 58.2 de la LCSP. 
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Tercer. Traslladar aquest Acord a l’òrgan de contractació a fi que li doni el tractament que 
legalment correspongui. 
 
Quart. Notificar aquest Acord a totes les parts. 
 
 
Aquest Acord posa fi a la via administrativa i és directament executiva sense perjudici que es 
pugui interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, a comptar des de 
l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, de conformitat amb el disposat als articles 10.1.k) 
i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, 
i a l’article 59 de la LCSP. 
 
 
Aprovat per unanimitat dels membres del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de 
les Illes Balears en la sessió de  21 de desembre de 2022. 
 
 
        Vist i plau 
 
Miquel Monserrat Bibiloni     Teresa Moreo Marroig 
 
 
 
 
Secretari       Presidenta 


