Via Laietana, 14
08003 Barcelona
Tel. 93 567 63 00

Barcelona, 19 d’octubre de 2015
Resolució: 191/2015
Vist el recurs interposat per la senyora M.S.C en nom i representació de l’empresa CETIR
CENTRE MÈDIC, SL contra la resolució de renúncia de la celebració del contracte de
l’expedient CSISEOL 15/03 del Consorci Sanitari Integral, a data d’avui, aquest Tribunal ha
adoptat la Resolució següent:

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. En data 28 d’agost de 2015, el gerent del Consorci Sanitari Integral va dictar
resolució de renúncia a la celebració del contracte esmentat a l’encapçalament, per raons
d’interès públic. La resolució esmentada es va notificar en data 1 de setembre de 2015.

SEGON. En data 16 de setembre de 2015, l’empresa CETIR CENTRE MÈDIC, SL va
presentar davant el registre de l’òrgan de contractació anunci previ i, en data 17 de setembre
de 2015, al mateix registre, va tenir entrada el recurs especial en matèria de contractació
contra la resolució esmentada.

TERCER. El procediment de resolució de recurs s’ha tramitat d’acord amb el que disposen
els articles 46 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant, TRLCSP), i 22 del Decret
221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic i s’aprova la seva organització i el seu funcionament.
L’entrada de l’expedient complet va tenir lloc en aquest Tribunal en data 21 de setembre de
2015.

QUART. En data 23 de setembre de 2015, el Tribunal va donar trasllat de la interposició del
recurs als interessats en el procediment que havia designat l’òrgan de contractació,
atorgant-los un termini de cinc dies hàbils per formular les al·legacions que consideressin
convenients, sense que s’hagi presentat cap escrit al respecte.

FONAMENTS JURÍDICS

PRIMER. El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (en endavant, el Tribunal)
resulta competent per resoldre el recurs especial en matèria de contractació de conformitat
amb l’article 41.3 del TRLCSP, la disposició addicional quarta de la Llei 7/2011, de 27 de
juliol, de mesures fiscals i financeres de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 221/2013, de
3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal i s’aprova la seva organització i el seu
funcionament.

SEGON. El contracte del subministrament de referència és susceptible del recurs especial
en matèria de contractació d’acord amb l’article 40.1 a) del TRLCSP.

TERCER. El recurs s’ha interposat contra un acte susceptible de recurs especial en matèria
de contractació d’acord amb l’article 40.2 del TRLCSP.

QUART. El recurs ha estat presentat per persona legitimada -ja que és licitadora en el
procediment i titular d’uns drets que es poden veure afectats per la resolució- i també ha
quedat acreditada la seva representació per actuar en aquest procediment de resolució de
recurs, d’acord amb els articles 42 i 44.4 del TRLCSP i 16 del Decret 221/2013, de 3 de
setembre, esmentat.

CINQUÈ. El recurs ha estat presentat dins del termini legalment establert i en forma, ja que
compleix amb els requisits establerts a l’article 44 del TRLCSP.

SISÈ. En primer lloc, al·lega la recurrent que l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) no pot
ser considerat un mitjà propi del Consorci Sanitari Integral. En concret, la recurrent al·lega:
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I continua:
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(...)
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L’òrgan de contractació, al seu torn, en el seu escrit de defensa de l’article 46 del TRLCSP,
sosté, en síntesi, que l’Institut de Diagnòstic per la Imatge sí que és un mitjà propi del
Consorci Sanitari Integral, tot remarcant que:
“El CSI és un consorci, entitat jurídica pública, en el qual participa, tal com estableix l’article 1.1 dels
seus Estatuts, el Servei Català de la Salut. De fet, el Servei Català de la Salut té una participació
majoritària en el CSI en la mesura que d’un total de 16 membres del Consell Rector del CSI, 10 són
representants del Servei Català de la Salut (article 8.1 dels Estatuts de l’entitat). El CSI, igual que la
resta de consorcis sanitaris que tinguin per objecte principal la prestació de serveis del SISCAT, està
adscrit al Servei Català de la Salut en virtut de la disposició addicional única de la Llei 15/1997, de 25
d’abril, sobre habilitació de noves formes de gestió del sistema Nacional de Salut, introduïda per
disposició final desena de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i
altres mesures de reforma administrativa.
En el cas de l’IDI, l’article 1.2 dels seus Estatuts estableix de forma expressa la seva adscripció al
Servei Català de la Salut i a les entitats de dret públic vinculades o dependents, si bé aquesta ja es va
produir amb l’aprovació de la norma citada al paràgraf precedent.”

A banda que seria d’agrair que la recurrent i, amb més motiu l’òrgan de contractació,
manifestessin el perquè d’aquesta al·legació, per tal de no menyscabar l’estricta funció
revisora dels actes d’aquest Tribunal, el cert és que en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC) de data 19 de març de 2015, aportat per la pròpia recurrent, es reconeix
expressament el caràcter de mitjà propi de l’administració de l’Institut de Diagnòstic per la
Imatge, tot indicant-se en l’article 18 dels Estatuts, que té la condició de mitjà propi
instrumental i servei tècnic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, del Servei
Català de la Salut i de les entitats de dret públic que hi estiguin vinculades o en depenguin.
Tenint per certes les manifestacions del Consorci Sanitari Integral en el sentit que és un ens
majoritàriament participat pel Servei Català de la Salut i, vist que l’article 1.2 dels Estatuts de
l’Institut de Diagnòstic per la Imatge adscriu aquest al Servei Català de la Salut, no havent-hi
cap element indiciari aportat per la recurrent que indiqui el contrari, aquest Tribunal ha de
concloure que l’Institut de Diagnòstic per la Imatge és un mitjà propi del Servei Català de la
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Salut i que el Consorci Sanitari Integral és una entitat de dret públic vinculada o depenent
d’aquest.
Ha de decaure, doncs, la pretensió de la recurrent en aquest sentit.

SETÈ. La recurrent considera a continuació que existeix una clara vulneració de l’article 155
del TRLCSP ja que:

La resolució de data 28 d’agost de 2015 contra la qual s’interposa el recurs és cert que
renuncia al contracte tot justificant que l’institut de Diagnòstic per la Imatge té reconegut el
caràcter de mitjà propi i que aquest pot prestar directament el servei no estant justificat,
llavors, el fet de recórrer a mitjans aliens per efectuar la contractació.
L’article 155. 3 del TRLCSP estableix que:
“3. Només es pot renunciar a la subscripció del contracte per raons d’interès públic
degudament justificades a l’expedient. En aquest cas, no es pot promoure una nova licitació
del seu objecte mentre subsisteixin les raons al·legades per fonamentar la renúncia”.
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En aquest article es conté una causa habilitadora: “raons d'interès públic”, l'existència de la
qual es nega per la recurrent, que constitueix un concepte jurídic indeterminat i que fa
necessària una interpretació i valoració de la seva adequació al cas concret.
El Tribunal de Justícia de la Comunitat Europea ha afirmat que la facultat
de l'òrgan de contractació de renunciar a adjudicar un contracte ofert o de
reiniciar el procediment d'adjudicació no està subjecta a la condició que
existeixin circumstàncies greus o excepcionals (Consideració 25 de la Sentència de 16 de
setembre de 1999, assumpte C-27/98).
No obstant això, en el present cas, la causa motivadora d’aquest interès públic no està
determinada a l’expedient, requisit que és totalment necessari i imprescindible per tal de no
menyscabar el control jurisdiccional (per totes, Sentència del Tribunal Suprem 1229/2008).
Atendre a un suposat “interès públic” sense dir la causa que el motiva s’aparta del control a
què s’han de sotmetre les actuacions de l’administració, "independientemente del margen de
apreciación que deriva del halo de dificultad de tales conceptos jurídicos indeterminados"
Sentència del Tribunal Suprem de 5 d’ abril de 1988 i de 24 de juliol 1989.
D’acord amb l’anteriorment exposat, es produeix un fet que porta a aquest Tribunal a
apreciar que la motivació de la resolució objecte de recurs comporta cert halo d’arbitrarietat i
abunda en la manca de motivació.
En concret, és tracta del fet que els nous Estatus de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge van
ser publicats en el DOGC núm. 6634, de data 19 de març de 2015, i sorprenentment, el
contracte es va incoar el dia 23 de març de 2015, immediatament després de la publicació
de la modificació dels referits Estatuts. El Consorci Sanitari Integral no pot al·legar
desconeixement d’aquest fet -i menys essent una entitat de dret públic- ni tampoc pot fer-lo
servir com una circumstància nova, menys ja a finals del mes d’agost quan ja s’havia obert
el sobre B en data 22 de maig de 2015.
Aquest Tribunal considera que no cal més fonamentació per tal d’arribar a la conclusió que
hi ha una manca de motivació de l’interès públic argumentat pel Consorci de Salut Integral i
que, per tant, és procedent anul·lar la resolució de data 28 d’agost de 2015 contra la qual
s’ha interposat el recurs, tot procedint a continuar amb la tramitació de l’expedient de
conformitat amb el petitum de la recurrent.
D’acord amb l’exposat, vistos els preceptes legals d’aplicació, reunits en sessió i per
unanimitat, aquest Tribunal
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HA ACORDAT

1.- Estimar el recurs especial en matèria de contractació interposat per la senyora M.S.C en
nom i representació de l’empresa CETIR CENTRE MÈDIC, SL contra la resolució de
renúncia de la celebració del contracte de l’expedient CSISEOL 15/03 del Consorci Sanitari
Integral, en el sentit exposat en el fonaments de dret d’aquesta Resolució.
2.- Aixecar qualsevol suspensió que existís sobre aquest procediment.
3.- Declarar que no s’aprecia la concurrència de mala fe o temeritat en la interposició del
recurs, per la qual cosa no escau la imposició de la sanció prevista en l’article 47.5 del
TRLCSP.
4.- Notificar aquesta Resolució a totes les parts.

Aquesta Resolució 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 Catalunya, en el termini de dos mesos, a
comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, de conformitat amb el
disposat en els articles 10.1 k) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, i l’article 49 del TRLCSP, en els termes establerts en
l’article 21.3 de la Llei 29/1998: “En els recursos contra les decisions adoptades pels òrgans
administratius als quals correspon resoldre els recursos especials i les reclamacions en
matèria de contractació a què es refereix la legislació de contractes del sector públic, els
esmentats òrgans no tindran la consideració de part demandada, i sí que en tindran les
persones o administracions afavorides per l’acte objecte del recurs, o que es personin en tal
concepte, d’acord amb el que disposa l’article 49”.

El president
CPISR-1 C Juan
Antonio Gallo
Sallent

Juan Antonio Gallo Sallent
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