Tribunal de Recursos Contractuals

Resolució 1/XII del Tribunal de Recursos Contractuals del
Parlament de Catalunya, d’arxivament del recurs especial de
revisió de decisions en matèria de contractació interposat
contra els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques per a la contractació dels serveis de
producció i realització del senyal institucional de televisió del
Parlament de Catalunya (tram. 690-00001/12)

El Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya ha vist
l’escrit del recurs presentat per J. R. L., en nom i representació de l’empresa
Mediaproducción, SLU, contra els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques per a la contractació dels serveis de
producció i realització del senyal institucional de televisió del Parlament de
Catalunya

(exp.

PARLC-2019-00024).

La

part

recurrent

sol·licita

simultàniament l’adopció de mesures cautelars consistents en la suspensió
del procediment d’adjudicació del contracte; en particular, la suspensió del
termini de presentació d’ofertes.
De conformitat amb l’article 49.2 de la Llei 9/2017, del 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, del 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), i l’article 154
dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya (BOPC
núm. 278, del 6 de març de 2019), aquest tribunal ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

ANTECEDENTS DE FET

1. En data del 30 d’abril de 2019 la Mesa del Parlament va acordar l’aprovació
de l’expedient, l’obertura del procediment i el nomenament de la mesa de
contractació per a la contractació dels serveis de producció i realització del
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senyal institucional de televisió del Parlament de Catalunya (exp. PARLC2019-00024), mitjançant un procediment obert, tramitació ordinària i
subjecte a regulació harmonitzada, per un valor estimat d’1.635.000,00
euros.

2. D’acord amb el que estableix l’article 135.1 de la LCSP, la contractació es
va publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea el 7 de maig de 2019, i el
mateix dia es va publicar en el perfil de contractant del Parlament, amb accés
lliure i gratuït als plecs de clàusules administratives i als plecs de
prescripcions tècniques de la contractació. El termini de presentació d’ofertes,
atès el que estableix l’article 156.2 de la LCSP, finia el 7 de juny de 2019 a
les 14.00 hores.

3. En data del 28 de maig de 2019, J. R. L., en nom i representació de
l’empresa Mediaproducción, SLU, va presentar al Registre General del
Parlament (núm. de registre 39291) un escrit d’anunci d’interposició d’un
recurs especial en matèria de contractació i un escrit d’interposició d’un recurs
especial en matèria de contractació (núm. de registre 39292) contra els plecs
de clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques.

4. En el segon altressí de la pètita de l’escrit d’interposició de recurs,
l’empresa recurrent sol·licita:
«[...] que se adopten MEDIDAS PROVISIONALES consistentes en la
SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, y en particular
del PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS, que vence el 7 de junio
según

lo

previsto

en

el

Pliego

de

cláusulas

administrativas

particulares.»

5. El procediment de recurs ha seguit els tràmits que estableixen els articles
44 i concordants de la LCSP i l’article 154 dels Estatuts del règim i el govern
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interiors del Parlament de Catalunya, i s’ha publicat en el Butlletí Oficial del
Parlament de Catalunya núm. 278, del 6 de març de 2019.

6. En data del 28 de maig de 2019, l’Oficina de Contractació va donar trasllat
del recurs a la Mesa del Parlament en la seva condició d’òrgan de contractació,
perquè, d’acord amb l’article 49.2 de la LCSP, presentés al·legacions, en el
termini de dos dies hàbils, amb relació a la suspensió demanada, i en va
donar trasllat als membres d’aquest tribunal en data del 29 de maig de 2019.

7. En data del 30 de maig de 2019, el Tribunal de Recursos Contractuals del
Parlament es va constituir, va admetre a tràmit el recurs interposat per a
complir els requisits de legitimació formals i substantius que estableixen els
articles 48, 49 i 51 de la LCSP, i va acordar de dictar una resolució motivada
en el termini de cinc dies hàbils, d’acord amb l’article 49.2 de la LCSP, sobre
l’adopció de les mesures cautelars sol·licitades, una vegada la Mesa del
Parlament, en la sessió convocada per al 30 de maig de 2019, hagués
formulat les al·legacions corresponents.

8. La Mesa del Parlament, en la sessió del 30 de maig de 2019, va acordar
de deixar sense efecte l’expedient de contractació dels serveis de producció i
realització del senyal institucional de televisió del Parlament de Catalunya
(exp. PARLC-2019-00024) i desistir del procediment d’adjudicació. També va
acordar de donar-ne trasllat al Tribunal de Recursos Contractuals del
Parlament i comunicar-ho a la part recurrent del recurs especial en matèria
de contractació (tram. 690-00001/12) i als interessats en el procediment.
Així mateix, va acordar de publicar l’acord en el perfil de contractant del
Parlament i encomanar a l’Oficina de Contractació i al Departament de
Comunicació la redacció d’un nou expedient de contractació.
El 31 de maig es va comunicar el dit acord als membres del Tribunal de
Recursos Contractuals amb els efectes pertinents.
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FONAMENTS JURÍDICS

No és pertinent de fer cap pronunciament amb relació a la sol·licitud de
suspensió del termini de presentació de les ofertes en el marc del procediment
licitatori per a la contractació dels serveis de producció i realització del senyal
institucional de televisió del Parlament de Catalunya (exp. PARLC-201900024) ni tampoc entrar a analitzar el contingut del recurs interposat, atès
que l’acord de l’òrgan de contractació de desistir de l’expedient de
contractació

comporta

la

desaparició

sobrevinguda

de

l’objecte

del

procediment. Per tant, de conformitat amb el que estableixen l’article 53.2
de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques, i l’article 21.1 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, cal acordar la finalització del procediment impugnatori iniciat amb
la interposició del dit recurs especial.

RESOL:

1. Acordar l’arxivament del recurs presentat per J. R. L., en nom i
representació de l’empresa Mediaproducción, SLU, contra els plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per a la
contractació dels serveis de producció i realització del senyal institucional de
televisió del Parlament de Catalunya (exp. PARLC-2019-00024), per pèrdua
sobrevinguda del seu objecte, i donar per finalitzat el procediment
impugnatori.
2. Donar trasllat d’aquesta resolució a la Mesa del Parlament, com a òrgan
de contractació de l’expedient de contractació objecte del recurs, i també a
la part recurrent.
3. Notificar aquesta resolució als interessats en el procediment i fer-la pública
en el Portal de la Transparència del Parlament de Catalunya.
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Aquesta resolució posa fi a la via administrativa i és directament executiva,
sens perjudici que s’hi pugui interposar un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció
de la notificació d’aquesta resolució, de conformitat amb el que disposen els
articles 10.1.k i 46.1 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, i l’article 59 de la LCSP.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2019

El president del Tribunal

Vocal del Tribunal

Marc Sanglas Alcantarilla

Anna Casas i Gregorio

Vocal del Tribunal

Begoña Benguría Calera

(Aquest document és una còpia idèntica de l’original signat.)
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