Via Laietana, 14
08003 Barcelona
Tel. 93 887 62 00

Barcelona, 7 d’abril de 2020
Resolució: 146/2020 (recurs N-2019-437)

Vist el recurs especial en matèria de contractació presentat pel senyor J.L.A.S., en nom i
representació de l’AGRUPACIÓ DE SERVEIS REGULARS DE VIATGERS DE LA
FEDERACIÓ EMPRESARIAL D’AUTO-TRANSPORT DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
contra l’anunci i els plecs que regeixen el contracte de servei municipal de transport públic
urbà, licitat per l’AJUNTAMENT DE CUNIT (expedient 2150/2019), a data d’avui, aquest
Tribunal ha adoptat la resolució següent:

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. En 7 de novembre de 2019, l’anunci de la licitació de referència es va publicar en el
perfil de contractant de l’AJUNTAMENT DE CUNIT (en endavant, l’Ajuntament), inserit en la
Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, a través del qual
es van posar a disposició dels interessats els plecs de clàusules administratives particulars
(PCAP) i de prescripcions tècniques (PPT), entre altres documents contractuals.
En data 11 de novembre de 2019, l’anunci de referència es va publicar al Diari Oficial de la
Unió Europea S217.
Es tracta d’un contracte de serveis, licitat mitjançant procediment obert ordinari, amb un valor
estimat de contracte (VEC) de 465.365,91 euros.

SEGON. En data 5 de desembre de 2019, es va publicar una esmena al perfil de contractant
relativa a l’obertura de pliques mitjançant la qual s’ampliava el termini de presentació d’ofertes
del 9 de desembre de 2019 al 24 de desembre de 2019 i es posposava l’obertura del sobre 1
i sobre 2 del 10 de desembre de 2019 al 30 de desembre de 2019. En aquesta esmena, també,
es va modificar l’IVA, passant de ser del 21% al 10%. En aquest mateix sentit, en data 6 de
desembre de 2019, es va modificar l’anunci de licitació publicat al DOUE S236.
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En data 2 de gener de 2020, es va modificar la data d’obertura de pliques del 30 de desembre
de 2019 al 9 de gener de 2020 mitjançant esmena al perfil de contractant.

TERCER. En data 26 de novembre de 2019, l’AGRUPACIÓ DE SERVEIS REGULARS DE
VIATGERS DE LA FEDERACIÓ EMPRESARIAL D’AUTO-TRANSPORT DE LA PROVÍNCIA
DE TARRAGONA (en endavant, FEAT) va presentar davant el Tribunal Català de Contractes
del Sector Públic (en endavant, Tribunal) recurs especial en matèria de contractació contra
l’anunci i els plecs que regeixen la licitació de referència per considerar aquesta documentació
contractual contrària a Dret, pels motius següents:
1) Incorrecció de l’estudi de costos per error en el càlcul:
a. Del quilometratge previst.
b. De les hores de prestació del servei anual.
c. Del pressupost base de licitació (en endavant, PBL) i del VEC a
conseqüència dels errors en les dades relatives al quilometratge i al temps
d’hores útils de prestació del servei.
2) Infracció dels anuncis de licitació publicats en la plataforma de contractació i en el
DOUE, perquè les dades que consten relatives a quilometratge i temps d’hores
útils de prestació del servei són incorrectes, així com el PBL i el VEC.
3) Infracció de l’article 7.2 del Reglament 1370/2007, del Parlament Europeu i del
Consell, de 23 d’octubre de 2007, sobre els serveis públics de transport de viatgers
per ferrocarril i carretera i pel que es deroguen els Reglaments (CEE) nº1191/69 i
(CEE) nº1107/70 del Consell (en endavant, Reglament 1370/2007) atès que, la
licitació s’hauria d’haver anunciat prèviament amb una antelació mínima d’un any,
abans d’iniciar-se la tramitació de la licitació de referència.

4) Afectació del servei urbà a serveis regulars interurbans, pel solapament de
determinats recorreguts i parades amb les de les línies interurbanes V-1972
Barcelona-Sitges amb Filloles i V-2980 Querol-Vilanova i la Geltrú amb Filloles,
extrem que obliga a tramitar prèviament el procediment previst a l’article 109 del
Decret 319/1990, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de
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regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor (en
endavant, Decret 319/1990), per aquests supòsits.
5) Incompliment de l’article 145.7 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) atès que, els criteris d’avaluació per
l’adjudicació establerts com a proposta de “millora” superen el màxim percentatge
permès per a les millores.
6) Falta de transparència en la determinació de diversos criteris d’adjudicació,
concretament:
a. En els requisits mínims del criteri d’adjudicació avaluable de manera
automàtica de l’App del servei i;
b. En la configuració de la puntuació del “Pla d’explotació del servei”.
7) Impossible compliment de requisits mínims puntuables dins dels criteris
d’adjudicació mitjançant criteris automàtics.
8) Manca de justificació de les dimensions del vehicle amb el que s’ha de realitzar la
prestació del servei.
9) Omissió del detall i condicions del personal a subrogar adscrit al servei.

Per tot això, sol·licita al Tribunal la nul·litat de ple dret de la licitació deixant sense efecte totes
les actuacions, així com que l’Ajuntament realitzi l’anunci establert a l’article 7.2 del Reglament
1370/2007 amb els continguts concordats al DOUE i, transcorregut almenys un any des de la
publicació del mateix, aleshores iniciï novament la licitació amb tots els anuncis requerits per
la normativa vigent i aplicable. I, subsidiàriament, que es declari la nul·litat de la licitació per
la resta de raons o motius expressats en l’escrit de recurs.
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Així mateix, mitjançant altressí dic primer, sol·licita obrir el recurs a prova respecte:
1) Els documents annexes al recurs i, si s’escau, requerir als interessats corresponents
la seva aportació al present procediment.
2) Requeriment de la Direcció General de Transports de la Generalitat de Catalunya per
què confirmi si s’ha realitzat o no el procediment de l’article 109 del Decret 319/1990
en relació al servei urbà de Cunit objecte del contracte de referència.
3) Dictamen del quilometratge i hores del servei urbà licitat, realitzat per part d’enginyer
industrial superior designat pel Tribunal, en cas que es discutissin les dades calculades
en l’escrit de recurs.
4) Tot allò que sigui necessari per oposar-se al que informi l’òrgan de contractació o
qualsevol altre possible interessat en aquest procediment de recurs.

Finalment, mitjançant altressí dic segon, sol·licita la suspensió del procediment de licitació de
referència.

QUART. En data 27 de novembre de 2019, la Secretaria Tècnica del Tribunal va comunicar a
l’òrgan de contractació la interposició del recurs, amb remissió de còpia del mateix, i li va
sol·licitar l’expedient de contractació i l’informe corresponent, d’acord amb el previst pels
articles 56.2 de la LCSP, 22 del Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el
Tribunal i s’aprova la seva organització i el seu funcionament (des d’ara, Decret 221/2013), i
preceptes concordants del Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el
Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual (en
endavant, RD 814/2015).

CINQUÈ. En data 5 de desembre de 2019, l’Ajuntament va trametre al Tribunal l’expedient de
contractació i l’informe corresponent, mitjançant el qual s’oposa al recurs i sol·licita al Tribunal
la desestimació del mateix.
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SISÈ. En data 15 de gener de 2020, el procediment de licitació es va suspendre pel Tribunal,
d’acord amb el previst als articles 49 i 56.3 de la LCSP i 25.1 del RD 814/2015, per mitjà de la
Resolució S-2/2020.

SETÈ. En data 17 de gener de 2020, la Secretaria Tècnica del Tribunal va requerir d’esmena
a l’Ajuntament per tal que aportés el llistat d’empreses presentades a la licitació.

VUITÈ. En data 5 de febrer de 2020, l’òrgan de contractació va aportar la informació requerida
per la Secretaria Tècnica del Tribunal.

NOVÈ. En data 6 de febrer de 2020, de conformitat amb els articles 56.3 de la LCSP i 29 del
RD 814/2015, la Secretaria Tècnica del Tribunal va obrir el període d’al·legacions de cinc dies
hàbils a les parts interessades, d’acord amb les dades indicades per l’òrgan de contractació
per tal que presentessin al·legacions, si així ho consideraven oportú, sense que cap empresa
hagi fet ús d’aquest tràmit.

FONAMENTS JURÍDICS

PRIMER. Aquest Tribunal resulta competent per pronunciar-se sobre el recurs especial en
matèria de contractació presentat, de conformitat amb l’article 46.2 de la LCSP, 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.

SEGON. El contracte de serveis de referència és, atès el seu valor estimat, susceptible del
recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44.1.a) de la LCSP.
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TERCER. El recurs es dirigeix contra l’anunci de licitació i els plecs que regeixen el contracte
de referència, documentació contractual expressament prevista per l’article 44.2.a) de la LCSP
com susceptibles del recurs especial en matèria de contractació.

QUART. Atenent el caràcter associatiu de l’entitat recurrent, la FEAT ha aportat, juntament
amb els seus estatuts reguladors, un certificat acreditatiu de l’acord del seu respectiu òrgan
de govern favorable a la interposició del recurs, a efectes de l’anàlisi de la seva legitimació,
d’acord amb la doctrina que resulta d’aplicació (entre moltes d’altres, les resolucions
244/2019,

59/2018, 40/2018, 13/2018, 163/2017, 142/2017, 124/2017 i 194/2016

d’aquest Tribunal, en consonància amb la resta de tribunals de recursos contractuals i la
jurisprudència del Tribunal Suprem reflectida, també, per totes, en sentències de 9 de maig
de 2011, 5 de maig de 2010 i 5 de novembre de 2008). És per això, que el Tribunal aprecia
que, en principi, l’entitat recurrent pot tenir drets i interessos afectats per les condicions de la
licitació que impugnen, en la defensa i representació col·lectiva que s’atribueix en el recurs, i,
per tant, legitimació activa per interposar el recurs, d’acord amb els articles 48 de la LCSP i
16 del Decret 221/2013.
La seva representació ha quedat acreditada per actuar en aquest procediment de recurs, de
conformitat amb l’article 51.1.a) de la LCSP.

CINQUÈ. El recurs s’ha presentat dins del termini de quinze dies hàbils que estableix l’article
50.1 de la LCSP. També s’ha presentat en forma, ja que compleix amb els requisits establerts
a l’article 51.1 de la LCSP.

SISÈ. Abans d’entrar en el fons de l’assumpte, aquest Tribunal es veu amb la necessitat de
recordar, una vegada més, que la seva funció no és fiscalitzadora, qualificadora de
documentació, valorativa d’ofertes ni adjudicadora del contracte, funcions que corresponen
únicament a l’òrgan de contractació. La funció d’aquest Tribunal és estrictament revisora dels
actes impugnats per tal de determinar si amb ells s’ha respectat la normativa, els principis de
la contractació pública i els plecs que va aprovar l’òrgan de contractació per regir el
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procediment de contractació, les normes de procediment i la motivació dels actes, així com
l’exactitud material dels fets i la inexistència d’error manifest d’apreciació o de desviació de
poder (entre moltes d'altres, les resolucions 101/2020, 64/2020, 32/2020, 4/2020, 369/2019,
361/2019, 342/2019, 241/2018, 233/2018, 183/2018, 128/2018, 102/2018, 82/2018, 21/2018,
15/2018, 14/2018; Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea -TJUE- de 23 de
novembre de 1978, Agence européenne d’intérims/Comissió, 56/77, Rec. P. 2215, apartat 20;
sentències del Tribunal General de la Unió Europea -TGUE- de 24 de febrer de 2000, ADT
Projekt/Comissió, T-145/98, Rec. P. II-387, apartat 147, de 6 de juliol de 2005, TQ3 Travel
Solutions Belgium/Comissió, T-148/04, Rec. P. II-2627, apartat 47, i de 9 de setembre de
2009, Brink’s Security Luxembourg S.A., apartat 193).
La funció revisora del Tribunal impedeix que pugui substituir la competència dels òrgans de
contractació i dels òrgans d’assessorament que intervenen en el procediment de contractació,
que són els competents per apreciar les característiques tècniques de les propostes
licitadores, valorar-les ofertes i dictar els actes i emetre els judicis tècnics corresponents en el
decurs del procediment. Altrament, s'estaria davant un supòsit d'incompetència material
sancionada amb nul·litat radical per l’article 39.1 de la LCSP.
Específicament, en la fase prèvia com és el present supòsit, les funcions dels tribunals i òrgans
resolutoris dels recursos especials en matèria de contractació abasten l’enjudiciament de la
concurrència de causes de nul·litat de ple dret (article 39 de la LCSP), i d’anul·labilitat (article
40 de la LCSP), així com en relació amb l’efectiu compliment i l’observança dels principis
rectors de contractació pública, recollits en els articles 1 i 132 de la LCSP: principi de lliure
accés a les licitacions, igualtat entre els licitadors, publicitat i transparència en els procediment,
no discriminació, competència, principi d’estabilitat pressupostària i control de la despesa,
l’adquisició de béns i la contractació de serveis mitjançant l’exigència de la definició prèvia de
les necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l’oferta
econòmicament més avantatjosa.
Des del punt de vista del disseny i la configuració del contracte, cal partir de la potestat
discrecional de què gaudeix l’administració, en aquest cas concret l’òrgan de contractació, que
és qui coneix les seves necessitats de contractació, a l’hora d’establir la solvència i en la
definició de les característiques i prescripcions tècniques dels productes que vol adquirir que,
d’acord amb la seva expertesa tècnica i el seu coneixement de l’estat de la ciència i de la
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tecnologia, considera més adients per a la satisfacció de les necessitats públiques a cobrir,
tot això a fi de garantir, en connexió a l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de les
despesa, una eficient utilització dels fons públics (per totes, resolucions 48/2020, 244/2019,
10/2019, 240/2018, 133/2018, 131/2018, 127/2018, 88/2018, 158/2017 i 196/2016 del Tribunal
i 621/2017 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales -TACRC-). D’acord
amb l’article 28 de la LCSP, sobre la necessitat i idoneïtat del contracte, cal partir de la regla
que els òrgans de contractació no poden subscriure altres contractes que els que siguin
necessaris per al compliment i la realització dels seus fins i correspon a l’òrgan de contractació
definir les necessitats a satisfer i determinar les característiques dels productes a subministrar
o dels serveis a prestar o de les obres a realitzar.
Aquesta discrecionalitat, però, no és absoluta, sinó que, tal com aquest Tribunal ha vingut
indicant en la seva doctrina (per totes, a més de les ja citades, les resolucions 146/2019,
184/2016 i 155/2016 del Tribunal), les prerrogatives de l’administració pública que
tradicionalment han girat al voltant de l’interès general, actualment s’ha de conjuminar també
amb el respecte i compliment dels principis d’igualtat, lliure concurrència, no discriminació i
transparència.
En aquest sentit, la funció revisora d’aquest Tribunal no permet que pugui entrar a substituir
amb criteris jurídics els criteris tècnics i d’oportunitat que han dut al poder adjudicador a exigir
un determinat requeriment tècnic, de manera que si es compleixen les formalitats jurídiques i
no concorre cap indici d’arbitrarietat, error o manca de força en les argumentacions, la decisió
de l’òrgan de contractació queda emmarcada dins d’aquest àmbit de la discrecionalitat en el
qual aquest Tribunal, per tant, no hi pot entrar a enjudiciar (entre moltes altres, a més de les
ja citades, les resolucions 125/2018, 123/2017, 125/2016, 107/2016 i 48/2016 del Tribunal).
Precisament, en aquest àmbit, cal partir del fet que els òrgans tècnics de valoració de les
ofertes disposen d’una discrecionalitat en l’apreciació de les qüestions de caràcter tècnic que
no és controlable des del punt de vista jurídic, és el que la jurisprudència ha denominat “nucli
material de la decisió” (en aquest sentit, per totes, les resolucions 355/2019, 320/2019,
316/2019, 281/2019, 239/2019, 126/2019, 115/2019, 94/2019, 91/2018, 58/2018, 106/2017,
91/2017, 27/2016, 123/2015, 122/2015 i 88/2015 del Tribunal). Això no significa que aquestes
qüestions de caràcter tècnic restin fora del control de legalitat ni que la discrecionalitat tècnica
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de l’administració sigui absoluta. Ara bé, la funció revisora del Tribunal queda circumscrita als
aspectes formals de la valoració tals com les normes de competència o de procediment,
determinar si en l’apreciació i valoració d’aquests extrems s’ha actuat amb discriminació entre
els licitadors de tal forma que els criteris de valoració aplicats a uns hagin estat diferents dels
aplicats a altres, que s’hagi incorregut en un error patent en l’apreciació de les característiques
tècniques valorades o que s’hagi produït alguna infracció legal en el compliment dels requisits
i tràmits del procediment de valoració (per totes, les resolucions 342/2019, 98/2018, 186/2017,
106/2017, 190/2015 i 121/2015, en la línia d’altres òrgans de resolució de recursos
contractuals, com les resolucions 911/2017, 694/2017 i 848/2015 del TACRC). Per tant, si bé
la discrecionalitat tècnica no és absoluta i podrà ser controlada, correspon a qui pretén
corregir-la, en aquest cas, la part recurrent, provar de forma clara i evident que efectivament
les conclusions de la valoració tècnica han estat arbitràries o errònies.
Fora d’aquests límits, el Tribunal ha de respectar els resultats de la valoració atès que en cap
cas és possible la substitució del judici tècnic de qui valora els diferents criteris d’adjudicació
pel criteri de la part recurrent o el d’aquest Tribunal (en aquest sentit, les resolucions 91/2018,
58/2018 i 145/2015 del Tribunal).
Addicionalment, en l’exercici d’aquesta funció revisora, el Tribunal ha d’estar a allò constatat
per l’òrgan de contractació atès que els actes dels poders adjudicadors disposen de la
presumpció de validesa, certesa, encert i legalitat, tret de prova en contra, com ha indicat
aquest Tribunal en nombroses resolucions (per totes, les resolucions 160/2018, 118/2018,
102/2018, 74/2018, 186/2017, 161/2017, 153/2017 i 152/2017 del Tribunal). En aquesta
mateixa línia, la Sentència de l’Audiència Nacional de 30 de maig de 2013 (Roj. SAN
2420/2013) va afirmar que:
“(...) a falta de una prueba técnica independiente, aportada o suscitada en su práctica por aquel en
quien recae la carga probatoria, y dado la falta de conocimiento “ad hoc” del tribunal, ha de
resolverse a favor de la Administración por la presunción de imparcialidad que merece tal criterio ya
que gozaba de la imparcialidad que le confiere su naturaleza y la condición de los funcionarios que
lo emiten, frente del perito de parte.”

En aquest sentit, és indiscutible també el valor dels informes tècnics emesos en el marc del
procediment, que serveixen de base de motivació a l’òrgan resolutori (per totes, resolucions
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520/2017, 448/2016 i 456/2015 del TACRC). En concret, la darrera d’aquestes resolucions
afirma el següent:
“Los informes técnicos están dotados de una presunción de acierto y veracidad por la cualificación
técnica de quienes los emiten y solo cabe frente a ellos una prueba suficiente de que son
manifiestamente erróneos o se han dictado en clara discriminación de los licitadores. (…/…) para
decidir y resolver el recurso, al tratarse de una cuestión puramente técnica, el contenido del Informe
técnico evacuado en el seno del procedimiento, y que posteriormente sirve de base al órgano
resolutorio, la solución a esa cuestión se tiene que decidir de acuerdo con criterios técnicos, que no
pueden ser otros que los contenidos en el Informe técnico, y en cuya materia por razones obvias, al
no estar ante una cuestión propiamente jurídica, ya afecte a normas de competencia o de
procedimiento, este Tribunal no tiene competencia material para decidir con un criterio propio, que
no sea el ofrecido por el órgano técnico ya citado. Sin que en el contenido del Informe técnico, ya a
la postre, en la resolución recurrida, se aprecie adicionalmente error material, ni arbitrariedad o
discriminación.”

D’igual manera s’ha pronunciat reiteradament el Tribunal, establint, entre moltes altres, en la
Resolució 170/2017, que:
“En efecte, seguint la doctrina imperant i, tal com aquest Tribunal ha assentat en nombroses
resolucions (entre d’altres, Resolucions núm. 47/2013, 132/2013, 133/2013, 141/2013, 78/2014 i
125/2014, que recullen la doctrina fixada en resolucions anteriors), l’administració disposa d’un cert
nivell de discrecionalitat en l’apreciació de les qüestions de caràcter tècnic que no són controlables
des del punt de vista jurídic. Això no significa que, en els assumptes de caràcter tècnic, aquest
Tribunal no pugui comprovar si en l’apreciació i valoració d’aquests extrems s’ha actuat amb
discriminació entre el licitadors, s’ha incorregut en un error patent o que s’hagi pogut produir cap
infracció legal en el compliment dels requisits i tràmits del procediment per apreciar el caràcter
anormal o desproporcionat de les ofertes i concloure la inviabilitat de l’oferta analitzada. Si no hi ha
cap indici d’arbitrarietat, error o manca de força en les argumentacions, l’anàlisi tècnica s’emmarca
dins de la discrecionalitat de l’administració i aquest Tribunal no pot entrar a substituir els criteris
tècnics amb criteris jurídics, sempre que es compleixin amb les formalitats jurídiques, l’apreciació de
la inviabilitat de l’oferta estigui motivada i resulti racional i raonable. Aquesta és la voluntat del
legislador per confrontar les opinions de les parts i evitar una possible arbitrarietat en l'actuació de
l'administració mitjançant el seu control jurisdiccional.”

Per tant, atès que els informes tècnics estan dotats d’una presumpció de certesa i legalitat, en
contra d’aquests només hi cap una prova suficient que demostri que són manifestament
erronis o que s’hagin dictat en clara discriminació dels licitadors. En conseqüència, aquest
Tribunal ha de limitar-se a comprovar si s’han seguit els tràmits procedimentals i de
competència, si les actuacions de l’òrgan de contractació s’han motivat degudament, si s’ha
incorregut en error material i si s’han aplicat formulacions arbitràries o discriminatòries.
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SETÈ. Entrant en el fons de l’assumpte, l’entitat recurrent fonamenta el recurs sobre la base
de diversos motius, que seran analitzats a continuació, mitjançant els quals sol·licita la nul·litat
de ple dret de la licitació de referència.
1) El primer motiu d’impugnació se centra en l’incorrecte càlcul dels costos atès que,
segons addueix l’entitat recurrent, el quilometratge i el temps anual de prestació del
servei han estat calculats de manera incorrecta per l’òrgan de contractació i, en
conseqüència el PBL i el VEC, també, són incorrectes.

Per una banda, per argumentar aquestes errades en el càlcul del quilometratge, la FEAT
aporta amb l’escrit de recurs “captures de pantalles” del “Google Maps” i un document intitulat
“DOC. ANNEX 7 TAULES SERVEI URBÀ CUNIT” en el qual ha analitzat el recorregut dels
dos tipus d’expedicions i la taula horària a on s’estipulen les parades, arribant a la conclusió
que quatre expedicions completes diàries de 16,20 quilòmetres cadascuna i dotze expedicions
abreujades diàries d’11,80 quilometres cadascuna, acumulen un total de 206,40 quilòmetres
diaris que, amb els transcurs dels 250 dies de servei, fan un total de 51.600 quilòmetres.
Al respecte, l’òrgan de contractació en l’informe emès ex article 56 de la LCSP indica que
l’entitat recurrent no ha tingut en compte els detalls de quilometratge entre el pas per la via o
carrer, amb número, ni el quilometratge per trams entre parades. Motiu pel qual, l’Ajuntament
aporta imatges també de “Google Maps” mitjançant les quals demostra que la longitud de
l’expedició llarga és de 15,5 quilòmetres i la curta és d’11,1 quilòmetres, resultant el
quilometratge total del servei, en 250 dies, de 48.800 quilòmetres per any.
Així mateix, l’òrgan de contractació informa que el principal error en el càlcul efectuat per la
FEAT ha estat la situació geogràfica en què ha fet d’algunes de les parades, el que ha provocat
l’increment de quilometratge.
D’acord amb això, afirma que no existeix error respecte el càlcul del quilometratge del
contracte de referència.
Per altra banda, pel que fa l’errada en el càlcul de les hores anuals de prestació del servei, la
FEAT argumenta que amb la taula d’horaris que consta en la documentació contractual, el
nombre d’hores útils de conducció que afecten diàriament al servei són 11 hores i 20 minuts,
que acumulen un còmput anual de 2.833 hores i 20 minuts, a més del temps de buit però
necessari per prestar el servei objecte del contracte, com ara fer benzina, anar a cotxeres,
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avaries, etc. En aquest sentit, l’entitat recurrent manifesta que les errades constatades,
relatives tant a quilometratge com a hores anuals de prestació del servei, provocarien greus
problemes de solvència per l’eventual adjudicatari atès que, ni el PBL ni el VEC s’ajusten al
valor real dels costos del servei.
Per tot això, l’entitat recurrent, en l’escrit de recurs, sol·licita al Tribunal dictamen sobre el
quilometratge i les hores del servei urbà licitat per part d’un enginyer industrial superior,
designat pel Tribunal.
Al seu torn, l’òrgan de contractació, sobre aquest aspecte manifesta que el model de costos
utilitzat és el que utilitza la Generalitat de Catalunya pels seus contractes i, per tant, conegut
i acceptat pel sector i per descomptat per la FEAT. Així mateix, informa que l’horari establert
al plec no és inalterable sinó que s’haurà de validar per l’adjudicatari, tal i com preveu el punt
8.4 del pla d’explotació. Afegeix que els dies laborables es calculen amb les dades aportades
per la consultoria de mobilitat respecte la pràctica habitual del sector i que s’entén en el sector
que els dies laborables oscil·len segons l’any perquè hi ha 14 o 15 dies festius, però que estan
situats entorn dels 247 dies reals.
Finalment, i a conseqüència, de l’error en el càlcul del quilometratge i les hores anuals de
prestació del servei, l’entitat recurrent afirma que l’import del PBL i del VEC són incorrectes.
L’Ajuntament, manifesta que havent acreditat que tant el quilometratge, com les hores anuals
de prestació del servei han estat calculades correctament, els imports del PBL i del VEC, per
tant, són vàlids. I, que la diferència de costos entre les dades a les que apunta l’entitat
recurrent i les calculades per l’òrgan de contractació són mínimes, motiu pel qual, en cap cas
suposarien un dany irreparable tal i com addueix l’entitat recurrent.
Exposades les postures de les parts d’aquest primer motiu d’impugnació, cal destacar que
l’entitat recurrent no aporta cap element fefaent per desvirtuar els càlculs efectuats per l’òrgan
de contractació, motiu pel qual, cal recordar que els informes tècnics que consten en
l’expedient de contractació i publicats al perfil de contractant, estan dotats d’una presumpció
de validesa, certesa, encert i legalitat (per totes, resolucions 56/2020, 141/2019, 70/2019,
69/2019, 58/2019 a més de les ja citades) i que, en contra d’aquests, només hi cap una prova
suficient que demostri que són manifestament erronis o que s’hagin dictat en clara
discriminació dels licitadors.
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Per tant, atesa la documentació que consta en l’expedient de licitació -concretament els
documents número 011 intitulat “Estudi de costos octubre 2019” i 012 intitulat “INFORMES
IRB 2019-2022 Memòria justificativa” en els quals es desglossen, es justifiquen i es motiven
els càlculs dels costos efectuats per l’Ajuntament, tots dos publicats al perfil de contractant- i
les argumentacions adduïdes per l’òrgan de contractació que en aquest són versemblants
atès que s’han justificat i motivat tècnicament tots els càlculs dels costos que consten en la
licitació de referència, aquest Tribunal ha d’estar a allò constatat per l’òrgan de contractació.
Això és així, ja que la part actora no ha aportat cap prova, ni indici suficient per refutar o
desvirtuar la presumpció de validesa, encert, certesa i legalitat dels informes tècnics relatius
als costos elaborats per l’Ajuntament, així com tampoc ha aportat cap element probatori que
pugui ser indici suficient per tal que aquest Tribunal procedeixi a realitzar la prova sol·licitada
per la recurrent, motiu pel qual, cal desestimar tant aquest primer motiu d’impugnació com la
prova requerida per la FEAT en relació amb aquesta pretensió.

2) La segona al·legació efectuada porta causa de l’anterior ja que, l’entitat recurrent
impugna els anuncis de licitació, tant del perfil de contractant com del DOUE, per
considerar-los erronis a conseqüència de la incorrecció de les dades relatives als
quilometratges i a les hores anuals del servei, extrems que provoquen que tant el PBL
com el VEC que consten publicats a l’anunci de licitació siguin incorrectes.
Així mateix, la FEAT afirma que hi ha discrepància entre els valors publicats en els anuncis
oficials i els que resulten segons les prestacions requerides pels plecs. Al respecte, la
recurrent manifesta que l’anunci de licitació publicat al perfil de contractant i al DOUE aplica
erròniament un 21% de l’impost sobre el valor afegit (en endavant, IVA), quan al transport de
viatgers l’IVA aplicable és del 10%. Mentre que el PBL que consta en la clàusula 1.3 del PCAP
aplica, correctament, un 10% d’IVA. I, l’anunci oficial publicat al DOUE detalla un VEC de
465.365,91 euros i en l’apartat II.2.6) “el valor IVA exclòs: 4.00 euros.”
En aquest sentit, la part actora argumenta que algun dels tres documents és erroni, motiu pel
qual, és necessària la seva esmena, i si fos el cas que l’import erroni estigués en qualsevol
dels dos anuncis, implica la nul·litat dels mateixos ja que, un error d’aquesta magnitud com és
l’import del PBL pot causar danys irreparables als possibles licitadors.
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Conclou adduint que independentment de la interpretació que se’n faci, aquestes errades fan
predicar la nul·litat dels anuncis de licitació per incongruència dels imports econòmics que
presenten.
Al seu torn, l’òrgan de contractació afirma que l’IVA ha de ser del 10% tal i com manifesta la
recurrent i reflexa el PCAP, per tant, l’error es troba únicament en l’anunci de licitació quan
s’imputa erròniament el 21% d’IVA. I, el mateix succeeix amb l’anunci publicat al DOUE, que
s’ha de procedir a esmenar, respecte el valor de l’IVA exclòs.
D’acord amb això, l’Ajuntament indica que, tenint en compte allò disposat a l’article 109.2 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques (en endavant, Llei 39/2015), es tracta d’una errada aritmètica que es pot rectificar
en qualsevol moment, d’ofici o a instància de pels interessats. I, en conseqüència, no es dóna
la vulneració, una vegada efectuada la correcció material mitjançant la publicació d’una
esmena dels anuncis de licitació, de les determinacions compreses en l’article 145.5 i 145.5.c)
de la LCSP, apuntats per la recurrent per predicar la nul·litat de la licitació, sinó que es tracta
d’una irregularitat no invalidant.
Centrades les postures de les parts, cal assenyalar que, efectivament, hi ha una incongruència
entre l’IVA que consta en el PCAP i l’IVA que figura als anuncis de licitació en els termes
següents:
-

La clàusula 1.3 del PCAP, relativa al pressupost de licitació, estableix:
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Per tant, en aquesta clàusula queda palès que l’IVA repercutit és del 10%.
-

La publicació inicial de l’anunci de licitació publicat al perfil de contractant en data 7 de
novembre de 2019 estableix un IVA del 21%:

-

Tal i com consta en l’antecedent de fet segon, mitjançant l’esmena publicada al perfil
de contractant el 5 de desembre de 2019, es rectifica l’IVA que passa de ser del 21%
al 10%:
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-

L’apartat II.2.6) de l’anunci publicat al DOUE en data 11 de novembre de 2019, establia
un valor de l’IVA exclòs de “4.00 EUR”:

-

Aquest apartat va ser esmenat mitjançant la publicació de 6 de desembre de 2019 al
DOUE, en els termes següents:
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D’acord amb això, havent desestimat l’anterior pretensió per entendre que l’entitat recurrent
no ha aportat cap evidència que pugui desvirtuar els càlculs dels costos del contracte realitzats
per l’Ajuntament, l’extrem de la pretensió de la FEAT relatiu a la incorrecció dels anuncis de
licitació a conseqüència de les dades de quilometratge i de les hores anuals del servei, ha de
decaure.
Ara bé, respecte les incongruències entre el PCAP i els anuncis de licitació relatives a l’IVA,
val a dir que, efectivament tal i com informa l’òrgan de contractació, sembla que es tracta d’un
error aritmètic esmenable d’acord amb el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, que
l’Ajuntament, en data 5 de desembre de 2019, ja va procedir a esmenar. Sense que hi hagi
controvèrsia envers l’IVA aplicable, ja que l’òrgan de contractació en seu de l’informe ex article
56 de la LCSP ja ha informat que, efectivament, l’IVA aplicable a aquest contracte es del 10%.
Així mateix, tal i com consta en l’antecedent de fet segon, aquest Tribunal ha pogut comprovar
que l’anunci de licitació publicat al DOUE, també, va ser esmenat mitjançant la publicació de
l’anunci al DOUE el 6 de desembre de 2019 (S-236), motiu pel qual, a hores d’ara no
concorren els fets objecte d’aquesta impugnació i, en conseqüència, cal desestimar-la
íntegrament.

3) En tercer lloc, la part actora argumenta que la licitació s’hauria d’haver anunciat
prèviament, amb una antelació mínima d’un any, abans d’iniciar-se la tramitació de la
licitació de referència. Motiu pel qual s’ha vulnerat l’article 7.2 del Reglament
1370/2007, tenint en compte que es tracta d’un servei urbà de transport de viatgers
d’accés per a tothom i que el quilometratge, excedeix els 50.000 ja que són 51.800
quilòmetres.
Per aquest motiu, la FEAT predica la nul·litat de la licitació de referència.
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Al respecte, l’òrgan de contractació informa que es tracta d’un servei de transport urbà amb
obligació de servei públic que no supera els 50.000 quilòmetres, motiu pel qual, no és
d’aplicació el que disposa l’article 7.2 del Reglament 1370/2007.
Exposades les postures de les parts, en primer lloc, cal assenyalar que la literalitat de
l’esmentat article del Reglament 1370/2007–l’aplicació del qual és una qüestió pacífica per
ambdues parts- estableix el següent:
“2. Cada autoridad competente adoptará las medidas necesarias para que, a más tardar un año
antes del inicio del procedimiento de licitación o un año antes de la adjudicación directa se
publiquen en el Diario Oficial de la Unión Europea los datos siguientes, como mínimo:
a) nombre y datos de la autoridad competente;
b) tipo de adjudicación considerado;
c) servicios y territorios potencialmente afectados por la adjudicación.
Las autoridades competentes podrán optar por no publicar esta información cuando un contrato de
servicio público tenga por objeto la prestación anual de menos de 50 000 kilómetros de servicios
públicos de transporte de viajeros.
En caso de que la información sufriera cambios después de su publicación, la autoridad competente
publicará una rectificación lo antes posible. Esta rectificación se entiende sin perjuicio de la fecha
de inicio de la adjudicación directa o de la licitación.
Este apartado no se aplicará a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 5.” (el subratllat és nostre)

En efecte, l’article 7.2 del Reglament 1370/2007 faculta a l’Ajuntament a no publicar l’anunci
previ quan la prestació anual del servei de transport sigui de menys de 50.000 quilòmetres.
Doncs, bé, havent desestimat la primera pretensió de la part actora, relativa a l’error en el
càlcul dels costos, això és, del quilometratge i de les hores anuals del servei per entendre que
l’entitat recurrent no ha aportat cap evidència que pugui desvirtuar els càlculs dels costos del
contracte realitzats per l’Ajuntament i havent confirmat d’aquesta manera que els 48.800
quilòmetres útils anuals determinats pel Consistori són correctes, aquesta impugnació, també,
ha de decaure.
Per aquest motiu, no pot prosperar la declaració de nul·litat del procediment de licitació
sol·licitada per la FEAT i cal desestimar, també, aquesta pretensió.
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4) En el quart motiu d’impugnació la recurrent afirma que el servei objecte del contracte
afecta al servei regular interurbà, pel solapament de determinats recorreguts i parades
amb les de les línies interurbanes V-1972 Barcelona-Sitges amb Filloles i V-2980
Querol-Vilanova i la Geltrú amb Filloles, extrem que obliga a tramitar prèviament el
procediment previst a l’article 109 del Decret 319/1990, i que no s’ha dut a terme per
l’òrgan de contractació.
En aquest sentit, l’entitat recurrent argumenta que si aquest procediment s’hagués tramitat
correctament, la Direcció General de Transports de la Generalitat podria haver establert
mesures de salvaguarda sobre els serveis interurbans, alterant d’aquesta manera les
condicions de prestació del servei. D’acord amb aquesta tesi, podria succeir que el servei urbà
licitat no fos el que després l’adjudicatari hagués d’executar, perquè es modifiquessin el plecs
actuals per aquestes mesures obligatòries establertes a l’article 109 del Decret 319/1990. Així
mateix, la FEAT recorda que, d’acord amb la jurisprudència actual, l’incompliment d’aquest
precepte comporta la nul·litat de les línies del servei urbà afectades.
I, conclou afirmant que aquest és un altre motiu per sol·licitar l’anul·lació de la licitació, per
incompliment de tramitar prèviament el procediment recollit a l’article 109 del Decret 319/1990,
i s’hagués escaigut, haver obtingut l’aprovació del pla de coordinació corresponent per part de
la Direcció General de Transports de Catalunya. D’acord amb això, sol·licita al Tribunal que
requereixi a la Direcció General de Transports de la Generalitat de Catalunya perquè confirmi
si s’ha realitzat o no el procediment de l’article 109 del Decret 319/1990 en relació al servei
objecte del contracte de referència.
L’òrgan de contractació, al seu torn, defensa que mitjançant escrit de 31 de juliol de 2018,
l’Ajuntament ja va sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat, titular de les línies
interurbanes, informe sobre la implementació del servei de transport urbà seguint el tràmit
establert a l’article 109 del Decret 319/1990. I que en data 14 de setembre de 2018, el
Departament de Territori i Sostenibilitat va donar resposta a la sol·licitud en el sentit següent:
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En conseqüència, el consistori manifesta, amb aquest document, que queda acreditat que
l’Ajuntament va dur a terme la tramitació específica prèvia amb l’administració titular de les
línies interurbanes establerta a l’article 109 del Decret 319/1990.
Així mateix, l’òrgan de contractació fa constar que aquesta licitació tracta de recuperar un
servei públic, que en 2012 el ple del consistori va decidir suprimir per motius econòmics, per
la qual cosa quan l’Ajuntament ha comptat amb els recursos econòmics suficients ha tornat a
restablir el servei mitjançant el pertinent acord del ple de 18 de novembre de 2018, argumentat
d’aquesta manera que es tracta d’un servei ex novo.
D’acord amb l’exposat per les parts, en primer lloc, cal portar a col·lació el que disposa l’article
109.1 del Decret 319/1990 respecte l’establiment de nous serveis de transport de competència
municipal i sobre la modificació dels existents, que puguin afectar als serveis regulars
interurbans:
“L'establiment de nous serveis de competència municipal i la modificació dels existents, que
puguin afectar els trànsits atesos amb anterioritat pels concessionaris de serveis públics
regulars de caràcter interurbà, requerirà la justificació per part de l'Ajuntament corresponent de
la necessitat del nou servei urbà i de la insuficiència del servei existent per atendre
adequadament les necessitats dels usuaris, i la conformitat prèvia de l'Administració que
concedeix el servei interurbà, que podrà condicionar-la a l'aprovació d'un pla de coordinació de
l'explotació d'ambdós serveis, en l'elaboració del qual es donarà audiència a les empreses
titulars de les concessions dels serveis regulars interurbans afectats.” (el subratllat és nostre)

De la lectura d’aquest article queda palès que l’establiment de nous serveis de transport que
puguin afectar als serveis regulars urbans requereixen, si més no, la conformitat prèvia de
l’administració concedent del servei interurbà que, en aquest cas, és el Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i, concretament, la Direcció General de
Transport i Mobilitat. I, en el cas, que aquesta Direcció ho consideri adient i necessari, podrà
condicionar l’aprovació de l’establiment d’aquests nous serveis de competència municipal a
l’aprovació d’un pla de coordinació d’explotació d’ambdós serveis.
Així mateix, el consistori mitjançant la resolució de 31 de juliol de 2018 (document número 003
de l’expedient de contractació) va sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat informe
sobre la implementació del servei de transport objecte del contracte de referència.
D’acord amb això, i de conformitat amb el que disposa l’article 109 del Decret 319/1990, la
Direcció General de Transport i Mobilitat va atorgar, mitjançant informe de 14 de setembre de
2018 (document número 004 de l’expedient de contractació), la seva conformitat prèvia a
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l’establiment del servei de transport actualment licitat, sense considerar necessària
l’aprovació d’un pla de coordinació de l’explotació d’ambdós serveis, atès que, segons va
afirmar la Direcció General de Transport i Mobilitat en l’esmentat informe, l’esmentat servei no
produeix cap incidència significativa en els serveis regulars que actualment realitzen parada
al municipi de Cunit.
Per tot l’exposat, cal desestimar, també, aquesta pretensió ja que de la documentació que
consta en l’expedient ha quedat acreditat que el Consistori va tramitar prèviament el
procediment previst a l’article 109 del Decret 319/1990, obtenint la conformitat prèvia de la
Direcció General de Transport i Mobilitat per l’establiment del servei de transport licitat i sense
que sigui necessària, per aquest motiu, la practica de la prova requerida per l’entitat recurrent.

5) La següent pretensió se centra en l’incompliment de l’article 145.7 de la LCSP atès
que, els criteris d’avaluació per l’adjudicació establerts com a proposta de “millora”
superen el màxim percentatge permès per a les millores.
La part actora addueix que les millores superen la valoració màxima permesa del 2,5% per
l’article 145.7 de la LCSP atès que, dins dels criteris d’avaluació quantificables de manera
automàtica, es valora amb un màxim de 5 punts el fet de disposar d’una “App” del servei,
indicant que els licitadors la podran oferir com a millora. I, aquesta millora està valorada amb
un màxim de 5 punts sobre els 96 punts totals, el que representa un 5,21% de la valoració de
la licitació, que excedeix el màxim de 2,5% establert a l’article 145.7 de la LCSP.
Per la seva banda, l’òrgan de contractació afirma que l’entitat recurrent ha oblidat que
l’esmentada limitació de l’article 145.7 de la LCSP únicament és aplicable en aquells supòsits
en els quals la valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor tinguin una ponderació
superior a la que correspon als criteris avaluables de forma automàtica, extrem que en aquest
cas no es dóna perquè d’acord amb l’establert en el PCAP, els criteris quantificables
automàticament són puntuables amb un màxim de 80 punts, mentre que els criteris
dependents d’un judici de valor tenen atribuïts un màxim de 16 punts.
Per tant, l’Ajuntament informa que aquest límit de 2,5% s’aplica únicament en els casos que
la valoració dels criteris dependents d’un judici de valor correspongui, d’acord amb el que
estableix l’article 146 de la LCSP, a un comitè d’experts.
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Tenint en comptes les argumentacions d’ambdues parts, cal analitzar el que disposa la LCSP
al respecte. Per una banda l’article 145.7 de la LCSP atribueix un límit del 2,5% a la valoració
de les millores:
“En todo caso, en los supuestos en que su valoración se efectúe de conformidad con lo
establecido en el apartado segundo, letra a) del artículo siguiente, no podrá asignársele una
valoración superior al 2,5 por ciento.”

Ara bé, d’acord amb l’establert per aquest article aquesta limitació únicament és aplicable en
els supòsits recollits a l’article 146.2.a) de la LCSP que disposa:
“a) En los procedimientos de adjudicación, abierto o restringido, celebrados por los órganos de
las Administraciones Públicas, la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un
juicio de valor corresponderá, en los casos en que proceda por tener atribuida una ponderación
mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, a un comité
formado por expertos con cualificación apropiada, que cuente con un mínimo de tres miembros,
que podrán pertenecer a los servicios dependientes del órgano de contratación, pero en ningún
caso podrán estar adscritos al órgano proponente del contrato, al que corresponderá realizar
la evaluación de las ofertas; o encomendar esta a un organismo técnico especializado,
debidamente identificado en los pliegos.”

En conseqüència, únicament és d’aplicació la limitació del 2,5% en la valoració de les millores
quan la puntuació atribuïda als criteris d’adjudicació dependents d’un judici de valor sigui
superior a la dels criteris avaluables de forma automàtic (per totes Resolucions 363/2019 i
340/2019 d’aquest Tribunal i 591/2019 TACRC).
Concretament, en aquest cas, i de conformitat amb la clàusula 1.13 del PCAP, els criteris
d’adjudicació avaluables automàticament tenen un atribuïts 80 punts, mentre que els criteris
dependents d’un judici de valor tenen atribuïts 16 punts. D’acord amb això, la millora
impugnada no vulnera el que disposa l’article 145.7 en relació a l’article 146.2.a) de la LCSP
i, per tant, s’ha de desestimar, també, aquesta pretensió.

6) Manca de transparència en la determinació dels criteris d’adjudicació relatius a:
6.1)

L’App del servei

En primer lloc, respecte la manca de transparència dels criteris d’adjudicació relatius a l’App
del servei la FEAT argumenta que algun dels requisits mínims d’aquesta licitació es deixen a
l’empara de les “funcionalitats que l’ajuntament consideri oportunes al llarg del període de
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durada del contracte”, motiu pel qual, manquen de la deguda transparència i creen confusió
al licitador perquè no sap el que se li pot exigir per arribar a obtenir la màxima puntuació, això
és, 5 punts. Altrament, tampoc es defineixen les puntuacions que es donaran per cadascun
dels diferents apartats requerits, doncs es fa referència a tots, però si algun no es dóna, no es
pot saber quina puntuació s’atorgarà aleshores.
La part actora continua argumentat que és impossible avaluar de manera automàtica un total
de 5 punts si no s’estableix quin ha de ser el criteri de puntuació i el grau de compliment dels
punts intermedis atès que, en aquest criteri d’adjudicació, l’òrgan de contractació requereix
unes funcionalitats mínimes sent la puntuació màxima de 5 punts.
I, conclou afirmant que no es detalla com es puntuaran aquests 5 punts de l’App del servei,
motiu pel qual, aquest criteri d’adjudicació vulnera el que disposa l’article 145.5 i 145.7 de la
LCSP, el que fa predicar la nul·litat de la licitació de referència.
En segon lloc, sobre aquest criteri d’adjudicació la recurrent impugna, també, la impossibilitat
de complir els requisits mínims puntuables dins dels criteris d’adjudicació mitjançant criteris
automàtics –motiu d’impugnació setè- atès que, dins del contingut mínim que ha de tenir l’App
consta que ha de complir “Aquelles funcionalitats que l’Ajuntament consideri oportunes al llarg
del període de durada del contracte”. És per això que la FEAT retreu a l’Ajuntament la manca
de definició d’aquest criteri d’adjudicació que provoca una indefensió absoluta als possibles
licitadors perquè es pretén valorar el compliment d’un requisit a complir dins del període de
durada del contracte, i, per tant, posterior a l’adjudicació, mentre duri el contracte i les seves
eventuals pròrrogues.
Per tot això, l’entitat recurrent afirma que aquest requisit és nul de ple dret d’acord amb el que
disposa l’article 145 de la LCSP.
Al respecte, l’òrgan de contractació informa sobre els 5 punts com a “màxim”, contemplada en
l’apartat 1.13 del PCAP relativa l’App del servei, que revisada la mateixa resulta clar que la
inclusió d’aquest concepte quantitatiu ha estat indegudament transcrit en el PCAP atès que,
la millora es puntua amb cinc punts sempre que compleixin totes les determinacions
consignades com a requisits mínims, i que la paraula “màxim” obeeix a un error de transcripció
material, segons es desprèn de la pròpia redacció de la clàusula.
Pel que fa l’indicatiu “com a mínim” d’aquest criteri d’adjudicació, el consistori indica que l’App
del servei ha de reunir totes les funcionalitats requerides pel plec per ser presa en consideració
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com a millora i, en conseqüència, la corresponent assignació de 5 punts. En aquest sentit,
l’Ajuntament, reconeix en l’informe emès ex article 56 de la LCSP, que l’indicatiu “com a
mínim” redunda en el sentit que no han estat previstos pels plecs criteris de puntuació en
relació a les funcionalitats indicades, per la qual cosa a l’empara de l’article 122 de la LCSP,
procedeix a la correcció d’aquest aspecte, excloent l’esmentat indicatiu, en virtut del que
disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015.
El consistori conclou informant, que una vegada efectuada aquesta correcció material, no es
vulnera l’article 145 de la LCSP en el qual fonamenta la nul·litat de la licitació, tractant-se
únicament d’una irregularitat no invalidant, tot destacant que les funcionalitats o components
de l’aplicació estan taxativament indicades i descrites en el plec.
Respecte l’al·legació relativa a la impossibilitat de complir els requisits mínims puntuables dins
dels criteris d’adjudicació mitjançant criteris automàtics, l’Ajuntament afirma que tenint en
consideració la naturalesa de la prestació de l’App que és una eina viva i ha de permetre
futures actualitzacions en aquest sentit i, en tot cas, aquestes actualitzacions hauran de ser
aclarides per l’òrgan de contractació en les seves facultats d’interpretació que ostenten en
relació als contractes.
Tanmateix, l’òrgan de contractació informa que la redacció d’aquest últim apartat pot prestarse a confusió –si bé amb una interpretació sistemàtica no caldria cap tipus de correcció- a
l’empara de l’article 122 de la LCSP procedeix a la seva supressió tenint en compte allò
disposat a l’article 109.2 de la Llei 39/2015. Una vegada efectuada aquesta correcció material,
l’Ajuntament afirma que no es dóna cap vulneració de l’article 145 de la LCSP invocat per la
recurrent per predicar la nul·litat de la licitació, sinó que es tracta d’una simple esmena
produïda en la fase inicial de la licitació que no comporta en cap cas una modificació
significativa al PCAP en relació als supòsits establerts a l’article 136 de la LCSP que obligui a
ampliar el termini inicial de presentació d’ofertes.
Tot i així, el consistori tenint en compte que el termini de presentació d’ofertes finia el 9 de
desembre de 2019, va informar que procediria “ad cautelam” a ampliar el termini inicial del
presentació d’ofertes per un termini de quinze dies naturals per tal d’evitar qualsevol
indefensió als possibles licitadors. En aquest sentit, l’òrgan de contractació afirma que el
termini de presentació d’ofertes s’allargava fins el 24 de desembre de 2019 d’acord amb allò
estipulat a l’article 136 de la LCSP en concordança amb l’article 75.2 del RD 1098/2001, amb
la corresponent publicació al perfil de contractant on s’incorporin les correccions de les errades
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detectades, sense que en cap cas es tracti d’un supòsit de nul·litat que comporti la retroacció
d’actuacions.
Centrades les postures de les parts sobre els aspectes exposats, cal analitzar si el criteri
d’adjudicació impugnat, efectivament, vulnera el que disposa l’article 145.5.c) i 145.7 de la
LCSP, sobre els criteris d’adjudicació i sobre les millores com a criteris d’adjudicació. La
configuració del criteri en qüestió és la següent:

Cal destacar que la recurrent invoca la infracció dels articles 145.5.c) i 145.7 de la LCSP, per
fonamentar la seva sol·licitud de nul·litat de la licitació de referència. En aquest sentit, l’article
145.5.c) de la LCSP estableix que la configuració dels criteris d’adjudicació ha de assegurar
que les ofertes siguin avaluades en condicions de competència efectiva en els termes
següents:
“c) Deberán garantizar la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en condiciones de
competencia efectiva e irán acompañados de especificaciones que permitan comprobar de
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manera efectiva la información facilitada por los licitadores con el fin de evaluar la medida en
que las ofertas cumplen los criterios de adjudicación. En caso de duda, deberá comprobarse
de manera efectiva la exactitud de la información y las pruebas facilitadas por los licitadores.”

I, l’article 145.7 de la LCSP disposa que les millores, quan les millores s’estableixin com a
criteri d’adjudicació, hauran d’estar suficientment especificades, en els termes següents:
“En el caso de que se establezcan las mejoras como criterio de adjudicación, estas deberán
estar suficientemente especificadas. Se considerará que se cumple esta exigencia cuando se
fijen, de manera ponderada, con concreción: los requisitos, límites, modalidades y
características de las mismas, así como su necesaria vinculación con el objeto del contrato.”

(el subratllat és nostre)
Al respecte, cal assenyalar, d’acord amb la inveterada doctrina d’aquest Tribunal (resolucions
núm. 12/2020, 5/2020, 221/2019, 171/2019, 167/2019, 94/2019, 94/2018, 19/2018, 100/2017,
65/2016), les millores són prestacions accessòries i addicionals a la prestació principal del
contracte que, tenint la mateixa naturalesa, suposa un avantatge per al poder adjudicador i
són, de fet, una submodalitat de criteri d’adjudicació. Millora és tot allò que perfecciona la
prestació del contracte, sense que vingui exigit o determinat en les prestacions que defineixen
l’objecte del mateix, però que estan vinculades a ell. La regulació jurídica de les millores, la
jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea –TJUE- i la doctrina dels òrgans de
resolució del recurs especial en matèria de contractació estableixen que les millores han
d’estar previstes als plecs i a l’anunci, tenir relació amb l’objecte del contracte, detallar amb
precisió els requisits mínims i les modalitats de presentació, no admetent-se les millores
genèriques, i han de tenir una proporcionalitat respecte del contracte en què s’insereixen, atès
el seu caràcter accessori.
De la lectura d’aquest criteri d’adjudicació configurat com a millora es pot apreciar de manera
clara la seva vinculació amb l’objecte del contracte, ara bé no queda determinat el seu abast,
ja que el consistori deixa completament obertes les funcionalitats requerides per aquesta
millora durant l’execució del contracte.
Dit això, de la redacció d’aquesta millora, també, es desprèn la manca de certesa raonable de
quines seran les condicions de prestació de la mateixa, doncs la manca de concreció i de
detall suficient en la descripció de quines seran les “funcionalitats que l’Ajuntament considera
oportunes” implica el desconeixement per part dels potencials licitadors a l’hora de presentar
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les seves ofertes sobre les futures condicions de la prestació del servei objecte d’aquesta
millora.
En conseqüència, aquest Tribunal considera que els termes en què s’ha establert aquesta
millora no s’adeqüen al que disposa l’article 145.7 de la LCSP, ni als requisits exigits per la
doctrina dels tribunals resolutoris de recursos especials en matèria de contractació
(resolucions 94/2019, 262/2018, 19/2018, i 94/2018 entre d’altres, acords 45/2015 i 8/2012
del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Aragón i Resolució 25/2019 del
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Canarias), sense que es pugui considerar
vulnerat l’esmentat article amb motiu dels literals “màxim 5 punts” i “Com a mínim [...]” atès
que, aquests són clars i, més enllà de l’afirmat per l’òrgan de contractació, en sí mateixos no
porten a confusió.
Ultra això, l’òrgan de contractació ha afirmat en l’informe emès ex article 56 de la LCSP, que
els aspectes impugnats d’aquesta millora per part de la FEAT –això és, els literals “màxim 5
punts”, “Com a mínim[...]” i el requeriment relatiu a “Aquelles funcionalitats que l’Ajuntament
consideri oportunes al llarg del període de durada del contracte”- serien corregits i el termini
de presentació d’ofertes ampliat, tot i considerar aquest error com a no invalidant de la licitació
de referència i, per tant, no susceptible de la nul·litat de ple dret predicada per l’entitat
recurrent.
Doncs bé, examinades les diferents l’esmenes del perfil de contractant de data 5 de desembre
de 2019 i 2 de gener de 2020, no consta que el PCAP hagi estat modificat en el sentit al·ludit
per l’Ajuntament, si no que, únicament consta, a l’empara del que disposa l’article 122 de la
LCSP, una ampliació del termini per presentar ofertes i una modificació de la data d’obertura
del sobre número 1. L’esmentada ampliació del termini per presentar ofertes i la modificació
de la data d’obertura del sobre número 1 consten, també, publicades al DOUE mitjançant
anunci de 6 de desembre de 2019.
Per tot l’exposat, cal estimar aquesta pretensió en el sentit d’anul·lar el requeriment relatiu a
les “funcionalitats que l’Ajuntament consideri oportunes al llarg del període de durada del
contracte” de la millora impugnada ja que els termes en què s’ha establert, no s’adeqüen al
que disposa l’article 145.7 de la LCSP, ni als requisits exigits per la doctrina dels tribunals
resolutoris de recursos especials en matèria de contractació. Tot destacant, que l’òrgan de
contractació haurà de donar compliment a les correccions adduïdes en l’informe emès ex
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article 56 de la LCSP, procedint alhora, de conformitat amb el que disposa l’article 122.1 de la
LCSP en relació amb l’article 136.2 de la LCSP, a retrotraure les actuacions i ampliar,
novament amb les correccions executades i publicades, el termini de presentació de les
ofertes.
6.2)

La configuració de la puntuació del “Pla d’explotació del servei”.

L’entitat recurrent al·lega que l’únic criteri que forma part dels criteris quantificables mitjançant
judici de valor és la redacció d’un “Pla d’explotació del servei” i assenyala que la manera
d’assignar la puntuació crea dubtes i confusió als licitadors, atorgant a l’òrgan de contractació
unes possibilitats de puntuació no definides suficientment i que excedeixen el que la normativa
permet.
La FEAT continua argumentant que la configuració d’aquest criteri permet a l’òrgan de
contractació saber quins elements prendrà en consideració per atorgar la puntuació
corresponent en cada subcriteri, però no els detalla en el plec, de tal manera que els licitadors
no els poden conèixer i, per tant, no poden formular una oferta ajustada amb garantia i
transparència.
En conclusió, la recurrent afirma que els criteris per valorar el “Pla d’explotació del servei” no
resulten suficientment detallats ni coherents, per tal que els licitadors puguin presentar una
oferta adequada, motiu pel qual, són contraris al que disposa l’article 145.5 apartats b) i c) de
la LCSP.
Al seu torn, l’òrgan de contractació informa que la part actora oblida indicar que en el PCAP
es descriu cadascun dels apartats que han de conformar el “Pla d’explotació del servei” i es
fa referència expressa a les condicions contemplades en el PPT. D’acord amb això, comprovat
el grau de concreció dels criteris subjectes a judici de valor, l’Ajuntament manifesta que la
puntuació del “Pla d’explotació del servei" s’ajusta a l’article 145.5 de la LCSP, destacant que
es tracta d’un criteri d’adjudicació que ha d’avaluar-se mitjançant un judici de valor tècnic.
Finalment, fent al·lusió a la doctrina més destacada sobre aquest aspecte, afirma que tant la
recurrent com la resta de potencials licitadors han conegut des del moment que s’ha publicat
l’anunci de licitació al perfil de contractant els criteris i els subcriteris de valoració dels punts
subjectes a judici de valor, així com la forma en que seran valorats mitjançant una escala de
qualificacions en funció del seu ajust als subcriteris.
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Exposades les postures de les parts envers aquesta al·legació, cal examinar per una banda,
el que disposen els plecs respecte el criteri d’adjudicació impugnat i, per altra banda, analitzar
si la configuració, disseny i aspectes a valorar s’han detallat d’acord amb el que disposa
l’article 145.5 de la LCSP.
En primer lloc, l’apartat 8.4 del PPT, disposa que els licitadors hauran d’elaborar un “Pla
d’explotació” on es definiran els paràmetres bàsics de la prestació del servei, en els termes
següents:

L’esmentat “Pla d’explotació” és un requisit tècnic preceptiu que, en tot cas, els potencials
licitadors hauran de presentar amb els paràmetres bàsics de la prestació del servei. En aquest
sentit, cal destacar que els requeriments tècnics determinen les prestacions i defineixen les
qualitats que han de regir l’execució del contracte i, per tant, determinen el mínim exigible pel
correcte compliment del contracte (per totes, Resolució 127/2020 d’aquest Tribunal).
En segon lloc, la clàusula 1.13 apartat B) del PCAP, relativa als criteris d’adjudicació subjectes
a judici de valor avalua amb un màxim de 16 punts el “Pla d’explotació del servei”, amb la
configuració següent:
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Arribats a aquest punt, cal recordar que, certament, el principi d’igualtat, i la correlativa
obligació de transparència, tenen per objecte, en síntesi, (i) afavorir una competència sana i
efectiva en la licitació; (ii) que tots els licitadors disposin de les mateixes oportunitats a l’hora
de formular les seves ofertes; garantir que no existeixi cap risc d’afavorir i arbitrarietat per part
de l’entitat adjudicadora, en el sentit que totes les condicions i modalitats del procediment de
licitació estiguin formulades de forma clara, precisa i inequívoca en l’anunci de licitació o en el
plec de condicions; i (iii) que tots els licitadors raonablement informats i normalment diligents
puguin comprendre el seu abast exacte i interpretar-los de la mateixa manera i, al seu torn,
l’òrgan de contractació pugui comprovar que les ofertes presentades efectivament responen
als criteris aplicables al contracte i controlar la imparcialitat dels procediments d’adjudicació
(sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea -TJUE- de 29 d’abril de 2004,
Comissió/CAS Succhi di Frutta SpA, i de 9 de setembre de 2009, Brink’s Security Luxembourg,
SA).
En aquest sentit, l’article 145.5 b) de la LCSP estableix:
“5. Los criterios a que se refiere el apartado 1 que han de servir de base para la adjudicación
del contrato se establecerán en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el
documento descriptivo, y deberá figurar en el anuncio que sirva de convocatoria de la licitación,
debiendo cumplir los siguientes requisitos: (...) b) Deberán ser formulados de manera objetiva,
con pleno respeto a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y
proporcionalidad, y no conferirán al órgano de contratación una libertad de decisión ilimitada.”
Així les coses, tal com aquest Tribunal ha expressat en reiterades ocasions (per totes, les
resolucions 280/2019, 237/2019 i 227/2018), la facultat discrecional de què gaudeix el poder
adjudicador en l’establiment dels criteris d’adjudicació té com al imitació que aquests han
d’estar relacionats amb l’objecte del contracte, no han d’atorgar una llibertat incondicional
d’elecció, han de tenir expressa referència en el plec de condicions o en l’anunci de licitació, i
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han de respectar els principis fonamentals de Dret comunitari, això és, principis d’igualtat de
tracte i de no discriminació, garantint en tot cas una competència efectiva (en aquest sentit,
les sentencies del TJUE de 20 d’octubre de 2005, C-264/03, Comissió/França, de 13 d’octubre
de 2005, C-458/03, Parking Brixen, i de 17 de setembre de 2002, C-513/99, Concordia Bus
Finland).
Dit això, de la lectura d’aquest criteri d’adjudicació queda palès que l’Ajuntament atorgarà fins
a un màxim de 16 punts als aspectes detallats per aquest criteri d’adjudicació relatiu al “Pla
d’explotació del servei” que, necessàriament, s’ha de presentar amb el contingut mínim dels
paràmetres bàsics indicats pel PPT. D’acord amb això, cal recordar que els criteris
d’adjudicació tenen la finalitat d’avaluar la millor qualitat-preu de la proposta presentada i és
en aquest sentit que l’òrgan de contractació ha dissenyat els aspectes a valorar d’aquest
criteri, sense que es pugui entendre confós amb la prescripció d’obligat compliment de l’apartat
8.4 del PPT, que no és objecte de valoració sinó que els licitadors l’han de complir
necessàriament (per totes, resolucions 280/2019, 92/2017 i 10/2016 d’aquest Tribunal).
Això és així, perquè el PPT estableix el “Pla d’explotació del servei” com un document de
mínims d’obligatori compliment, amb els continguts necessaris següents: recursos humans,
materials adscrits al servei, funcionament operatiu del servei, relacions amb l’usuari i
promocions del servei, permetent un ampli ventall de possibilitats als licitadors en el moment
d’elaborar les seves propostes. Mentre que, el criteri d’adjudicació en qüestió, detalla de
manera exhaustiva “què” es valorarà –a mode d’exemple l’apartat A de l’esmentat criteri
disposa que el projecte de planificació de l’operació del servei “descriurà l’assignació del
personal de conducció als vehicles (serveis) en conformitat amb els convenis col·lectius
vigents i els compromisos en relació amb els recursos humans i materials de suport a
l’explotació (sense incloure e personal de taller), entre d’altres: personal de gestió de les
operacions; personal d’inspecció; vehicles auxiliars.”-, “com” es valorarà –seguint el mateix
exemple, tant l’apartat A com tots els altres apartats del criteri assignen diferents puntuacions
segons es tracti d’una descripció molt detallada i qualitativa o amb informació incongruent-, i
“quant” o fins quant es ponderaran o puntuaran - en aquest sentit, les puntuacions van de 0
a 4 punts en funció de les descripcions dels criteris objecte de valoració.
En conseqüència, del que retreu la part recurrent a l’òrgan de contractació en relació al disseny
dels criteris d’adjudicació dependents d’un judici de valor, aquest Tribunal no aprecia una
manca de determinació ni de transparència en la configuració dels mateixos que obsti la
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preparació d’ofertes ni la seva posterior valoració, sense perjudici de la motivació que haurà
de precedir l’atribució de la puntuació en fase de valoració de les ofertes.
Per tant, s’ha de desestimar aquesta pretensió atès que, els plecs compten amb el detall
necessari, que és imprescindible des del moment d’elaboració dels mateixos, no només per
tal que les empreses puguin conèixer totes les condicions de valoració i elaborar correctament
les ofertes, sinó també per deixar-hi fixades les fórmules de valoració i els elements reglats
que l’entitat contractant haurà d’emetre posteriorment en la seva valoració.

7) La setena al·legació de la part actora se centra en la impugnació del criteri
d’adjudicació relatiu a l’App del servei, amb fonament en l’impossibilitat de complir els
requisits mínims puntuables d’aquest criteri.
Al respecte, val a dir que aquesta pretensió ja ha estat tractada per aquest Tribunal en
l’al·legació sisena, concretament l’apartat 6.1, relativa a la impugnació del criteri
d’adjudicació de l’App del servei.

8) En aquesta al·legació, la FEAT retreu a l’òrgan de contractació que determini l’amplada
dels vehicles adscrits a l’execució el contracte, aspecte que vulnera l’article 145.5.c)
de la LCSP i la lliure concurrència contemplada a l’article 132 de la LCSP.
Per això, sol·licita la nul·litat de la licitació en la mesura que limita la concurrència i es tracta
d’una exigència que no resulta comprensible.
L’òrgan de contractació, en tractar-se d’una pretensió de naturalesa tècnica, remet a la
justificació de la tipologia i dimensionament del vehicle efectuada per l’informe tècnic que
acompanya l’escrit de l’informe emès en virtut de l’article 56 de la LCSP, en el qual
s’argumenta que el PPT fa esment a vehicle proposat que no obligat. Així mateix, destaca que
el consistori no està licitant subministrament amb fabricants de vehicles, sinó amb operadors
que disposen de flotes amb diverses marques de vehicle, motiu pel qual, no té cap sentit la
vulnerabilitat en la concurrència de cap licitador.
I, per últim, destaca que no es posa cap limitació a vehicles entre 8 i 8,99 metres amb
amplades que siguin operatives en el recorregut descrit.
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D’acord amb l’exposat per les dues parts, cal portar a col·lació el que disposa l’apartat 3,
relatiu a vehicles, del PPT:

Aquest requeriment tècnic remet al que estableix l’apartat 7.1, relatiu a mitjans específics del
servei:
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De la redacció d’aquesta prescripció tècnica s’observa, efectivament, que els vehicles descrits
pel PPT són els que indica l’òrgan de contractació, sense que això impliqui l’exigència d’oferir
exactament aquestes mides ja que, tenint en compte el que disposa el darrer paràgraf de
l’apartat 7.1.1. del PPT, les empreses licitadores poden proposar un model superior a
l’amplada establerta pel plec, així com la motorització híbrida dels vehicles per millorar
l’eficiència i sostenibilitat del servei.
En aquest sentit, des del punt de vista del disseny i la configuració del contracte, cal partir de
la potestat discrecional de què gaudeix l’administració. En aquest cas concret, l’òrgan de
contractació, que és qui coneix les seves necessitats de contractació, a l’hora d’establir els
criteris d’adjudicació del contracte i en la definició de les característiques i prescripcions
tècniques dels productes que vol adquirir que, d’acord amb la seva expertesa tècnica i el seu
coneixement de l’estat de la ciència i de la tecnologia, considera més adients per a la
satisfacció de les necessitats públiques a cobrir, tot això a fi de garantir, en connexió a
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de les despesa, una eficient utilització dels fons
públics (per totes, resolucions 270/2019, 10/2019, 240/2018, 133/2018, 131/2018, 127/2018,
88/2018, 158/2017 i 196/2016 del Tribunal i 621/2017 del TACRC). D’acord amb l’article 28
de la LCSP, sobre la necessitat i idoneïtat del contracte, cal partir de la regla que els òrgans
de contractació no poden subscriure altres contractes que els que siguin necessaris per al
compliment i la realització dels seus fins i correspon a l’òrgan de contractació definir les
necessitats a satisfer i determinar les característiques dels productes a subministrar o dels
serveis a prestar o de les obres a realitzar.
Aquesta discrecionalitat, però, no és absoluta, sinó que, tal com aquest Tribunal ha vingut
indicant en la seva doctrina (per totes, a més de les ja citades, les resolucions 244/2019,
146/2019, 184/2016 i 155/2016), les prerrogatives de l’Administració pública, que
tradicionalment han girat al voltant de l’interès general, actualment, s’ha de conjuminar també
amb el respecte i compliment dels principis d’igualtat, lliure concurrència, no discriminació i
transparència.
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Dit això, atès que la part actora no ha aportat proves fefaents que puguin contradir la
configuració dels plecs efectuada per l’òrgan de contractació, tot destacant que el requeriment
impugnat és una previsió que admet l’oferiment de vehicles amb amplada superior, i que les
argumentacions adduïdes en seu de recurs tampoc porten al Tribunal al convenciment que en
l’establiment d’aquestes prescripcions hi concorri arbitrarietat o discriminació entre les
licitadores, sinó que s’emmarquen al voltant d’aquesta discrecionalitat tècnica i, sense que la
part actora aporti elements que permetin al Tribunal qüestionar allò exigit per l’òrgan de
contractació, cal desestimar aquesta pretensió.

9) La darrera pretensió de la part actora pivota sobre l’omissió per part de l’òrgan de
contractació del detall i condicions del personal a subrogar adscrit al servei objecte del
contracte.
La FEAT argumenta que en els plecs que regeixen la licitació res es diu respecte al personal
de l’anterior prestatari del servei urbà de transport de Cunit i, de conformitat amb el que
disposa l’article 13 del conveni col·lectiu de transport de viatgers de la província de Tarragona
vigent, aplicable al servei de referència, se’ls hauria de subrogar.
Continua adduint la recurrent que els plecs no aporten les dades dels treballadors de la darrera
empresa adjudicatària del servei objecte del contracte, podent-se trobar l’adjudicatari obligat
a subrogar uns treballadors dels quals no coneix ni la quantitat, ni les condicions econòmiques
dels mateixos.
Per tot això, afirma que això obliga a predicar la nul·litat de la licitació de referència en mancar
elements essencials per poder formular l’oferta.
Al respecte, l’òrgan de contractació informa que aquesta al·legació de la recurrent decau atès
que el consistori no ha disposar del servei de transport urbà des del l’any 2012, moment en
què es va aprovar definitivament –en data 2 de setembre de 2019- la supressió del servei de
transport urbà, escolar i d’estiu al terme municipal de Cunit.
Així mateix, manifesta que el 18 de novembre de 2019 el ple de l’Ajuntament va acordar
l’aprovació inicial de l’establiment del servei públic que ara es licita, que va ser aprovat
definitivament en data 6 de febrer de 2019.
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Per tant, l’òrgan de contractació afirma que aquesta licitació ha estat impulsada amb la finalitat
de posar en marxa el servei de transport urbà al municipi de Cunit, motiu pel qual, no existeix
personal afectat a la prestació del servei i, en conseqüència, no són d’aplicació les
determinacions compreses en l’article 130 de la LCSP, pel que fa la informació sobre les
condicions de subrogació.
Exposades les postures de les parts, en primer lloc, cal destacar que es tracta d’un servei de
transport urbà creat ex novo, és a dir, de nova creació –d’acord amb el que disposa l’apartat
1 de la memòria justificativa (document número 012 de l’expedient de contractació): en data 8
de novembre de 2018 es va aprovar definitivament l’establiment del servei públic municipal de
transport urbà de Cunit amb la finalitat de millorar la mobilitat dins del propi municipi, reduir
l’impacte ambiental que general el vehicle privat i assolir una major equitat social- perquè en
2012 el servei de transport urbà existent al municipi de Cunit va ser suprimit.
La recurrent fa referència a l’article 13 del conveni col·lectiu de transport de viatgers de la
província de Tarragona (codi de conveni núm. 43001315011994), que d’acord amb el que
disposa la clàusula 2.2.2 del PCAP és d’aplicació a aquest contracte. Concretament aquest
article disposa:
“El que es preveu en el present article és aplicable als serveis de transport regular permanent
d’ús general, urbà o interurbà, de viatgers per carretera amb vehicles de tracció mecànica de
més de 9 places inclosa la de conductor, prestats en règim de concessió administrativa o per
qualsevol de les fórmules de gestió indirecta de serveis públics regulats en la Llei de Contractes
del Sector Públic (empreses, ens i organismes públics).
També serà aplicable als serveis de transport regular d’ús especial (també denominats
discrecionals consolidats amb reiteració d’itinerari), tot això amb independència que l’empresa
que presti o hagi de prestar aquest tipus de serveis es dediqui a una altra activitat de transport,
serveis o indústria. S’inclou, expressament, els treballadors amb la categoria d’acompanyants.
El que es preveu en aquest article no serà aplicable en els casos en què l’empresa sortint tingui
el caràcter d’Administració Pública, Estatal, Autonòmica, Comarcal, Local o Institucional, ni
quan es tracti d’empreses, ens o organismes públics dependents de qualsevol de les
administracions abans citades, excepte que les seves relacions laborals estiguin regulades per
convenis col·lectius territorials i/o autonòmics de l’àmbit funcional d’apartat 1 d’aquest Conveni.
El present article té com a finalitat regular la situació dels contractes de treball dels treballadors
d’empreses concessionàries/prestatàries sortints, adscrites a aquest tipus de transports de
viatgers que finalitzin pel transcurs del seu termini d’atorgament o per qualsevol altra causa, i
sigui objecte d’un nou procediment de selecció d’un nou prestatari del servei (empresa entrant).
El que es regula en el present article serà aplicable, igualment, en els supòsits en els quals el
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servei de transport objecto de licitació sigui reordenat, unificat, modificat o que se li doni una
altra denominació per part de l’Administració titular.
A l’efecte del present article:
1. En els serveis de transport regular permanent d’ús general, urbà i interurbà, es considera
conductor adscrit a tot el que realitzi el seu treball de forma habitual en les rutes del servei
regular permanent d’ús general, urbà i interurbà afectat. No perd aquesta consideració el
conductor que puntualment pugui prestar serveis de transport diferent a aquells als quals es
trobi adscrit, sempre que en termes de jornada anual, aquests últims serveis no superin el 20%
de la jornada màxima ordinària prevista en el Conveni d’aplicació, pel període avaluat,
contemplada en proporció en els casos de contractes a temps parcial, en els últims sis mesos
efectivament treballats immediatament anteriors a la data de venciment de la concessió. En
relació a la resta de personal (taquillers, tallers, administració, gestió, explotació, logística i
altres departaments o seccions), que siguin de diferents categories o grups professionals, es
consideressin adscrits al servei, i per tant subjectes a la subrogació, a aquells treballadors que
desenvolupin la seva activitat, encara que sigui en part, en el servei concessional afectat.
Quant als drets d’informació i consulta, les empreses vindran obligades a lliurar als seus
representants sindicals, la documentació acreditativa dels treballadors adscrits a cada moment,
a cadascuna de les concessions que tinguin adjudicades, descrits en els punts anteriors. En
absència de representació sindical, es comunicarà a cada treballador, de forma fefaent, la seva
adscripció. En absència de representació sindical en les empreses, es donarà trasllat a la
Comissió Paritària d’aquest Conveni de la informació facilitada al Ministeri o Administració
corresponent a l’efecte de la dotació de personal adscrit a la concessió al moment que sigui
sol·licitada per aquests. En els àmbits sectorials inferiors es podran regular i exigir aquests
mateixos processos i obligació d’informació i consulta.
2. En els serveis de transport regular d’ús especial (també denominats discrecionals consolidats
amb reiteració d’itinerari), es considera conductor o acompanyant adscrit a tot el que realitzi el
seu treball de forma habitual en les rutes del servei de transport regular d’ús especial afectat.
No perd aquesta consideració el conductor o acompanyant que pugui prestar serveis de
transport diferent a aquells en els quals es troba adscrit, sempre que en els últims tres mesos
efectivament treballats immediatament anteriors a la data de requeriment de la relació de
personal adscrit per part de l’administració competent, hagi treballat en la ruta a la qual està
adscrit almenys el 50% dels dies en què aquesta s’hagi realitzat. En el cas que aquest
requeriment es realitzi durant el període vacacional d’estiu es consideressin que els tres últims
mesos corresponen als tres últims de la prestació d’aquest servei en aquest curs escolar
finalitzat. En relació a la resta de personal (tallers, administració, gestió, explotació, logística i
altres departaments o seccions), que siguin de diferents categories o grups professionals, es
consideressin adscrits al servei, i per tant subjectes a la subrogació, a aquells treballadors que
desenvolupin la seva activitat, encara que sigui en part, en el servei afectat. Quant a la
condicions de subrogació, una vegada determinat el personal adscrit, aquesta haurà de
realitzar-se per la totalitat de les condicions contractuals en vigor del treballador afecte al
moment del venciment de la concessió en el cas els serveis de transport regular permanent
d’ús general, urbà i interurbà, o al moment del requeriment de la relació del personal afecte en
el cas de serveis de transport regular d’ús especial (també denominats discrecionals
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consolidats amb reiteració d’itinerari). En cas de no produir-se aquest requeriment, es tindran
en compte les condicions contractuals al moment de la finalització del contracte de serveis de
transport regular d’ús especial. Així mateix, per als casos en els quals al moment de produir se la subrogació el treballador considerat com a afecte ja no formi part de la plantilla de
l’empresa sortint, la subrogació es realitzarà amb el treballador que el substitueixi, havent-se
de justificar per l’empresa sortint que aquesta substitució atén a aquesta mateixa adscripció al
servei. (subratllat és nostre)”

Certament, el propi concepte de subrogació de personal implica l’existència d’una empresa
que prèviament estigui desenvolupant el servei amb continuïtat en el temps i que com a
conseqüència de la sortida d’aquesta empresa s’hagi de regular la situació dels treballadors,
tal i com afirma el propi article del conveni col·lectiu aplicable i com ho han entès tant la
doctrina dels tribunals contractuals (per totes, Resolució 296/2016 del TACRC), el Tribunal
Constitucional en la Sentència de 18 de març de 2003, rec. 3404/2001:
“No hay un supuesto de sucesión de empresas, puesto que no hay una transmisión de empresa
entre las dos entidades codemandadas que han venido prestando el servicio sucesivamente,
puesto que no existe el traspaso de una entidad económica que mantenga su identidad
entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad
económica”.

com la jurisprudència del Tribunal Suprem en la Sentència 873/2018, de 27 de setembre de
2018, de la sala social, en afirmar que:
“Siempre que haya transmisión de medios materiales o infraestructura productiva lo que
procede es aplicar el régimen general de la transmisión de empresa con subrogación laboral.
[...]
En principio, y siempre por referencia a estos supuestos en que lo relevante no es la
infraestructura productiva puesta en juego, la adjudicación de una nueva contrata a empleador
diverso del saliente nos sitúa ante la transmisión de la "entidad económica" recién aludida. Pero
no se trata de algo que pertenezca al terreno de lo abstracto o dogmático sino al de los hechos
y de su prueba. Es decir, el examen de las características de la adjudicación (condiciones de
tiempo, exigencias sobre el modo de suministrar los servicios a la empresa principal, dirección
del grupo de personas adscrito, adscripción funcional permanente o aleatoria, etc.), de la
realidad transmitida (afectación funcional y locativa, medios audiovisuales, programas
informáticos, mobiliario para el personal, etc.), del alcance que tenga la asunción de personas
(no solo cuantitativa, sino también cualitativa) son aspectos valorables para despejar esa
incógnita, que constituye al tiempo un condicionante de la subrogación. Eso significa, claro, que
en sectores donde la mano de obra constituye lo esencial ha de valorarse de manera muy
prioritaria el dato relativo al número o condición de quienes han sido asumidos por la nueva
empleadora, al margen del título o motivo por el que ello suceda. A partir de ahí, dados los
términos en que el convenio colectivo disciplina la subrogación, será lógico que quien sostenga
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que no se ha producido la asunción suficientemente relevante de la mano de obra así lo acredite
(art. 217 LEC) y que se produzca el debate correspondiente cuando la cuestión sea
controvertida.” (el subratllat és nostre)

Així les coses, atès el fet de ser un servei de nova creació i que no hi ha hagut una transmissió
de mitjans materials o infraestructura productiva –i en tot cas, fàcticament el servei de
transport del municipi de Cunit està suprimit des de l’any 2012-, no es pot apreciar, en principi,
l’obligatorietat de proporcionar en els plecs la informació dels contractes de treball de l’anterior
prestació del servei ex article 130 de la LCSP, tal i com ha informat l’òrgan de contractació,
atès que actualment cap empresa està duent a terme aquest servei i, en conseqüència, no hi
ha personal adscrit a l’execució del contracte que es licita susceptible de ser subrogat per la
futura adjudicatària d’aquest concurs. Sense perjudici que tant aquest conveni col·lectiu com
l’esmentat article, siguin d’aplicació a la futura adjudicatària del contracte de referència.
Per tot això, s’ha de desestimar, també, aquesta al·legació.

D’acord amb l’exposat i vistos els preceptes legals d’aplicació, reunit en sessió, aquest
Tribunal

ACORDA

1.- Estimar parcialment el recurs especial en matèria de contractació presentat pel senyor
J.L.A.S., en nom i representació de l’AGRUPACIÓ DE SERVEIS REGULARS DE VIATGERS
DE LA FEDERACIÓ EMPRESARIAL D’AUTO-TRANSPORT DE LA PROVÍNCIA DE
TARRAGONA contra l’anunci i els plecs que regeixen el contracte de servei municipal de
transport públic urbà, licitat per l’AJUNTAMENT DE CUNIT (expedient 2150/2019) en el sentit
exposat en el fonament jurídic setè, apartat 6.1, de la resolució.
2.- Aixecar la suspensió del procediment de contractació acordada per aquest Tribunal en
data 15 de gener de 2020, a l’empara del que disposa l’article 57.3 de la LCSP.
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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 58.2 de la LCSP.
4.- Indicar a l’Ajuntament de Cunit que, d’acord amb l’article 57.4 de la LCSP, ha de donar
coneixement a aquest Tribunal de les actuacions que adopti per complir aquesta resolució.
5.- 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 en l’article 59 de la LCSP.

Aprovat per unanimitat dels membres del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en
la sessió de 7 d’abril de 2020

Vist i plau

M. Àngels Alonso Rodríguez

Neus Colet i Arean

Secretària

Presidenta
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