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Resolucions del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Els dies 3 i 10 d’octubre de 2018 el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) ha
emès les resolucions següents:
.
.
- Resolució 170/2018: Recursos acumulats contra els plecs de la licitació. Estimació. Criteris
d’adjudicació del contracte dependents d’un judici de valor: manca de definició i ponderació.
Criteris d’adjudicació de valoració automàtica referents a l’experiència prèvia de les empreses
licitadores i certificats ISO: qüestions subjectives referides a la solvència de les empreses i no a
aspectes objectius relacionats amb les ofertes per a l’execució del contracte. Clàusules de
territorialitat com a criteris d’adjudicació: excedeixen el que és estrictament necessari per prestar
el servei i es fonamenten només en una qüestió territorial. Anul·lació dels criteris impugnats del
PCAP.
.
.
- Resolució 171/2018: Desestimació. Presentació electrònica de l’oferta fora del termini
establert. Exclusió correcta de l’oferta de la recurrent.
.
.
El Tribunal desestima el recurs interposat contra l’acord d’exclusió d’una empresa de la licitació
del contracte de subministrament d’un sistema de registre, gestió i tramitació d’expedients digitals
i el seu manteniment, i de serveis d’assistència tècnica, per haver presentat la seva oferta fora de
termini. La recurrent al·lega que la demora de trenta segons que consta en l’acusament de rebuda
es va deure a problemes tècnics de la plataforma de contractació pública electrònica VORTAL,
que era el mitjà establert per a la presentació electrònica de les proposicions, i que la transmissió
de la proposició es va iniciar i es va perfeccionar en termini.
.
.
En relació a aquesta qüestió, el Tribunal considera acreditada i acceptada per ambdues parts la
dada de l’extemporaneïtat de la proposició en tant que presentada trenta segons després de
l’hora assenyalada com a límit. Així mateix, considera que la decisió de la mesa de contractació
d’exclusió va ser ajustada a Dret, tal i com acredita l’òrgan de contractació amb l’informe tècnic de
VORTAL, el qual constata el correcte funcionament de l’aplicació habilitada per a la presentació
electrònica de les ofertes.
.



.
Per últim, el Tribunal afegeix que “els defectes amb què es va trobar –la recurrent- eren
previsibles i salvables amb la verificació, amb una prudent antelació, del programari i els
requeriments tècnics del propi ordinador amb què l’empresa va efectuar la preparació i
presentació de la proposició, així com de la instal·lació correcta del certificat per a la signatura
electrònica de la documentació, d’acord amb les prevencions que, per a aquesta finalitat, com
s’ha vist, ja advertia expressament la clàusula 21 del PCAP”.
.
.
- Resolució 172/2018: Inadmissió per extemporaneïtat. Còmput del termini d’interposició del
recurs especial en matèria de contractació quan s’impugnen els plecs de la licitació.
.
.
- Resolució 187/2018: Estimació. Anul·lació del criteri d’adjudicació relatiu a disposar l’empresa
licitadora de la qualificació de centre especial de treball inscrita en el Registre de centres
especials de treball de la Generalitat de Catalunya. Criteri no vinculat a l’objecte del contracte, no
formulat de manera objectiva i amb ple respecte als principis d’igualtat, no-discriminació,
transparència i proporcionalitat, i que no garanteix la possibilitat que les ofertes siguin avaluades
en condicions de competència efectiva. Vulneració dels requisits de l’article 145 i els principis
proclamats en els articles 1 i 132 de la LCSP.
.
.
- Resolució 188/2018: Recurs especial en matèria de contractació contra el PCAP. Acceptació
del desistiment de la recurrent.
.
.
- Resolució 189/2018: Recurs especial en matèria de contractació contra el PCAP. Acceptació de
la renúncia de la recurrent.
.
.
- Resolució 190/2018: Recurs especial en matèria de contractació contra els plecs. Acceptació
del desistiment de la recurrent.
.
.
- Resolució 191/2018: Desestimació del recurs contra l'adjudicació. No s'aprecia error en la
valoració de l'oferta adjudicatària. Interpretació dels plecs correspon a l'òrgan de contractació.
Criteris interpretatius. Lex inter partes. Accés a l'expedient: no procedeix.
.
.
- Resolució 193/2018: Estimació. Recurs especial en matèria de contractació contra plecs.
Contracte susceptible de recurs especial en matèria de contractació. Contracte de serveis
esportius. Legitimació. Clàusula territorialitat com a millora. Requisits i límits.
.
.
- Resolució 194/2018: Estimació parcial del recurs contra els plecs. Funció revisora. Supòsit no
definit de modificació del contracte. Fórmula de valoració del criteri preu contrària a l'article 150.2
del TRLCSP. Definició imprecisa dels criteris de valoració que depenen d'un judici de valor.
Acceptació de qualsevol certificat equivalent del compliment de la normativa i especificacions
tècniques emès per organismes conforme a les normes europees i altres mitjans de prova



adequats. Presentació de mostres durant la fase de licitació. Control de l’execució del contracte.
Nul·litat de les clàusules afectades i retroacció del procediment de contractació.
.
.
- Resolució 195/2018: Estimació parcial del recurs contra el plec. Legitimació d'associacions. No
s'aprecia la contravenció de l'article 20 de la Directiva 2014/24/UE en la transposició continguda
en la DA 4 de la LCSP que restringeix la reserva del contracte a un tipus concret de Centres
Especials de Treball (els d'iniciativa social, amb exclusió dels d'iniciativa empresarial). Marge de
discrecionalitat de l'Estat destinatari del mandat de transposició. No es produeix discriminació ni
restriccions de la concurrència. Retroacció al moment de la redacció dels plecs únicament per
corregir una concreta disposició.
.
.
- Resolució 196/2018: Desestimació del recurs contra el plec. Legitimació d'associacions. No
s'aprecia la contravenció de l'article 20 de la Directiva 2014/24/UE en la transposició continguda
en la DA 4 de la LCSP que restringeix la reserva del contracte a un tipus concret de Centres
Especials de Treball (els d'iniciativa social, amb exclusió dels d'iniciativa empresarial). Marge de
discrecionalitat de l'Estat destinatari del mandat de transposició. No es produeix discriminació ni
restriccions de la concurrència.
.
.
- Resolució 197/2018: Desestimació del recurs contra el plec. Legitimació d'associacions. No
s'aprecia la contravenció de l'article 20 de la Directiva 2014/24/UE en la transposició continguda
en la DA 4 de la LCSP que restringeix la reserva del contracte a un tipus concret de Centres
Especials de Treball (els d'iniciativa social, amb exclusió dels d'iniciativa empresarial). Marge de
discrecionalitat de l'Estat destinatari del mandat de transposició. No es produeix discriminació ni
restriccions de la concurrència.
.
.
- Resolució 198/2018: Desestimació del recurs contra el plec. Legitimació d'associacions. No
s'aprecia la contravenció de l'article 20 de la Directiva 2014/24/UE en la transposició continguda
en la DA 4 de la LCSP que restringeix la reserva del contracte a un tipus concret de Centres
Especials de Treball (els d'iniciativa social, amb exclusió dels d'iniciativa empresarial). Marge de
discrecionalitat de l'Estat destinatari del mandat de transposició. No es produeix discriminació ni
restriccions de la concurrència.
.
.
- Resolució 199/2018: Desestimació del recurs contra el plec. Legitimació d'associacions. No
s'aprecia la contravenció de l'article 20 de la Directiva 2014/24/UE en la transposició continguda
en la DA 4 de la LCSP que restringeix la reserva del contracte a un tipus concret de Centres
Especials de Treball (els d'iniciativa social, amb exclusió dels d'iniciativa empresarial). Marge de
discrecionalitat de l'Estat destinatari del mandat de transposició. No es produeix discriminació ni
restriccions de la concurrència.
.
.
- Resolució 200/2018: Recurs especial en matèria de contractació contra l’adjudicació.
Inadmissió per extemporaneïtat.
.
.
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- Resolució 201/2018: Inadmissió del recurs contra l'adjudicació. Legitimació d'associacions.
Extemporaneïtat del recurs contra el plec que no va ser recorregut: improcedència del recurs
indirecte. Manca d'interès legítim en l'anul·lació de l'acte d'adjudicació.
.
.
- Resolució 202/2018: Desestimació del recurs contra el plec. Legitimació d'associacions. No
s'aprecia la contravenció de l'article 20 de la Directiva 2014/24/UE en la transposició continguda
en la DA 4 de la LCSP que restringeix la reserva del contracte a un tipus concret de Centres
Especials de Treball (els d'iniciativa social, amb exclusió dels d'iniciativa empresarial). Marge de
discrecionalitat de l'Estat destinatari del mandat de transposició. No es produeix discriminació ni
restriccions de la concurrència.
.
.
- Resolució 203/2018: Inadmissió del recurs especial en matèria de contractació contra plecs per
causa sobrevinguda de l'objecte del recurs. Desistiment de l'òrgan de contractació. 
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Resolucions del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic



 
ECODIF

 
Grup Notícies de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 
Fitxa de detall
 
Títol

 
Cos

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_de_contractacio_administrativa/noticies_d_interes/arxiu_de_noticies_i_cercador/index.html#/detail?id=1285529/10/2018 Pàg 01

Resolucions del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

El dia 20 de setembre de 2018 el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) ha
emès les resolucions següents:
.
.
- Resolució 156/2018: Inadmissió per extemporaneïtat i manca de legitimació. Recurs
contra els plecs d’un acord marc. Còmput del termini d’interposició del recurs especial en
matèria de contractació quan s’impugnen els plecs de la licitació. Manca de legitimació
activa de l’empresa recurrent per impugnar els plecs de la licitació, en haver presentat
prèviament la proposició tot acceptant-los de forma incondicionada i haver-los impugnat
un cop esdevinguts ferms i consentits.
.
.
El Tribunal resol la inadmissió d’un recurs presentat contra els plecs d’un acord marc pels dos
motius següents: pel que fa al requisit de la temporalitat del recurs, conclou que el còmput s’inicia
des de la data de publicació dels plecs en el perfil de contractant, tal i com disposa l’article 50.1 b)
de la LCSP, i no des de la resposta a la consulta plantejada per la recurrent a l’òrgan de
contractació que, per altra banda, el Tribunal considera confirmatòria de la literalitat i el sentit de
“producte original” que calia entendre del terme “original” indicat en la descripció dels
medicaments i, per tant, entén que la resposta donada no es pot considerar significativa a efectes
de determinar el còmput del termini d’interposició del recurs. En segon lloc, pel que fa a la
legitimació activa de l’empresa recurrent, conclou que no es dona aquest requisit pel fet que
aquesta va presentar proposició a la licitació, tot acceptant els plecs, tal i com disposa l’article
139.1 de la LCSP, els quals havien adquirit fermesa en no haver estat impugnats en el termini
establert, tal i com s’ha esmentat al principi.
.
- Resolució 162/2018: Estimació parcial. No es pot afirmar que concorri en l’oferta adjudicada
l’incompliment determinant d’exclusió al·legat en el recurs, com tampoc el dret de la recurrent a
resultar adjudicatària. Estimació de la pretensió de retroacció en el sentit i a fi que l’òrgan de
contractació verifiqui i comprovi degudament el compliment del requisit tècnic controvertit. Funció
revisora del Tribunal. Requisits i límits a la potestat excepcional de sol·licitud d’aclariment de les
ofertes.
.
- Resolució 163/2018: Desestimació del recurs contra l'adjudicació. Interès legítim del recurrent
exclòs en la declaració deserta de la licitació: s'aprecia. No s'aprecien els motius al·legats en el
recurs ni l'incompliment de plecs en l'oferta adjudicatària. Error de càlcul manifest i esmenable.



 
Data de publicació

 
Enllaços

 

Acreditació de l'obligació d'adscripció de mitjans.
.
.
- Resolució 175/2018: Inadmissió per manca d'acreditació de la representació.
.
- Resolució 179/2018: Estimació. Recurs contra l’adjudicació. Anul·lació de l’adjudicació i
retroacció de les actuacions al moment de la valoració de les ofertes econòmiques per tal que
l’òrgan de contractació apliqui les previsions dels plecs en igualtat de condicions a totes les
empreses licitadores i prèvia la comprovació del compliment dels requeriments exigits aquesta
licitació. Delimitació i conseqüències dels supòsits d’apreciació de baixes anormals i els supòsits
d’incompliment dels requeriments exigits en els plecs de la licitació.
.
- Resolució 180/2018: Inadmissió del recurs especial en matèria de contractació contra
l’adjudicació. Manca de competència del Tribunal. Contracte de subministrament no susceptible
del recurs especial en matèria de contractació.
.
- Resolució 181/2018: Desestimació del recurs contra els plecs. Configuració i divisió de lots.
Motivació adequada.
.
- Resolució 182/2018: Desestimació. Recurs especial en matèria de contractació contra
adjudicació. Funció revisora Tribunal. Principi congruència. Pretensions part actora. Límit extensió
de la proposta tècnica. Lex inter partes. Doctrina aclariments. Discrecionalitat tècnica. Moment
acreditació subrogació personal.
.
- Resolució 183/2018: Desestimació del recurs contra exclusió per incompliment de condicions
dels plecs. No s'aprecien els motius al·legats per la recurrent. Exclusió correcta. Funció revisora.
Discrecionalitat tècnica. Lex inter partes.
.
.
- Resolució 184/2018: Acceptació del desistiment de la recurrent.
.
.
- Resolució 185/2018: Inadmissió del recurs especial en matèria de contractació contra plecs per
causa sobrevinguda de l'objecte del recurs. Desistiment de l'òrgan de contractació.
.
- Resolució 186/2018: Acceptació del desistiment de la recurrent.

05-10-2018

Resolucions del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
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Resolucions del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

El dia 6 de setembre de 2018 el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) ha
emès les resolucions següents:
.
.
- Resolució 148/2018: Estimació del recurs. Nul·litat de l'exclusió acordada i actes posteriors per
haver-se adoptat prescindint totalment i absolutament del procediment legalment establert.
Indefensió.
.
.
- Resolució 157/2018: Inadmissió del recurs especial en matèria de contractació contra els plecs
en haver renunciat l'òrgan de contractació a la celebració del contracte.
.
.
- Resolució 164/2018: Desestimació. Vies d’impugnació contra els actes d’exclusió. No
justificació de l'oferta anormal o desproporcionada. Funció revisora. Discrecionalitat tècnica.
.
.
- Resolució 165/2018: Acceptació del desistiment de la recurrent.
.
.
- Resolució 166/2018: Acceptació del desistiment de la recurrent.
.
.
- Resolució 167/2018: Desestimació del recurs contra l’adjudicació. La qualificació acadèmica del
personal responsable de l’execució del contracte pot valorar-se en seu de solvència tècnica,
sempre que no s’avaluï com un criteri d’adjudicació. Lex inter partes. No s’aprecia discriminació,
tracte desigual ni arbitrarietat en la valoració realitzada.
.
.
- Resolució 168/2018: Inadmissió per pèrdua sobrevinguda de l’objecte del recurs contra els
plecs. Desistiment de l’òrgan de contractació.
.
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.
- Resolució 169/2018: Inadmissió per manca de legitimació activa. L’empresa recurrent impugna
l'adjudicació discutint els motius de la seva exclusió, quan aquesta exclusió li va ser degudament
notificada prèviament i contra la qual no va interposar recurs en temps i forma. Vies d’impugnació
contra els actes d’exclusió.
.
.
- Resolució 174/2018: Recurs especial contra l'adjudicació. Desestimació. Doctrina Lex inter
partes referida a les prescripcions tècniques. No queda acreditat l'incompliment de les exigències
del plec de prescripcions tècniques per part de l'adjudicatària.
.
.
- Resolució 176/2018: Recurs contra els plecs de la licitació. Inadmissió per pèrdua sobrevinguda
de l’objecte del recurs. Decisió de no adjudicar el contracte.
.
.
- Resolució 177/2018: Recurs contra els plecs de la licitació. Inadmissió per pèrdua sobrevinguda
de l’objecte del recurs. Decisió de no adjudicar el contracte.
.
.
- Resolució 178/2018: Inadmissió per pèrdua sobrevinguda de l’objecte del recurs contra els
plecs. Desistiment de l’òrgan de contractació.
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Resolucions del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
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