Expedient número: 3552/2021
Informe del recurs de reposició
Procediment: Obert simplificat
Assumpte: Contracte de servei d’assessorament i suport als serveis de contractació de
l’Ajuntament de Cunit

INFORME RECURS DE REPOSICIÓ

SEGON. En data 19 de maig de 2021, l’anunci de licitació es va publicar en el perfil de
contractant de l’Ajuntament de Cunit (en endavant, l’Ajuntament o òrgan de
contractació) allotjat a 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 altra documentació contractual.
TERCER. Desenvolupats els tràmits de la licitació, en data 7 de juny de 2021 es va
reunir la Mesa de Contractació per a la valoració de les ofertes presentades, resultant
la valoració total següent:
17500 PBL

oferta anual

preu hora

assessorament en procediments de contractació
total 1

ENRIC VICENTE CATALÀ
NUEVOS TIEMPOS
CONSULTORES
ALINA BUICIUC
EGUESAN ENERGY, S.L
AC LEGAL ABOGADOS Y
ASESORES LEGALES, S.L.P.
FAURA-CASAS AUDITORS
CONSULTORS, SL
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TOTAL 1+2
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49,87
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77,10
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41
50

76,46
99,00

27

69,70

46

84,04

I la Mesa va acordar classificar les empreses licitadores i requerir a l’empresa
classificada en primer lloc per aportar la documentació corresponent.
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ABB

PRIMER. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 18 de maig de 2021
va aprovar l’expedient de contractació pel servei d’assessorament i suport als serveis
de contractació de l’Ajuntament de Cunit, i va aprovar els Plecs de Clàusules
Administratives i de Prescripcions Tècniques Particulars i va convocar la licitació.
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ANTECEDENTS

Número: 2021-0111 Data: 25/07/2021

Vist el recurs potestatiu de reposició interposat pel Sr. Alberto Jesús Guerra Ojeda, en
nom i representació de l’empresa EGUESAN ENERGY, S.L. (C.I.F. B-76.019.777),
enfront l'acta de la Mesa de Contractació de la sessió celebrada en data 9 de juny de
2021 i l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 de juliol de 2021 d’exclusió del
procediment de contractació del servei d'assessorament i suport als serveis de
contractació de l'Ajuntament de Cunit (Expedient 3552/2021) i això amb base en els
següents,

QUART. Requerida la documentació EGUESAN ENERGY, S.L., empresa classificada
en primera posició, es comprova que l’advocat adscrit a l’execució del contracte no
exerceix des de l’any 2016, requisit de solvència exigit en PCAP que no va acreditar.
Per això, en data 9 de juny de 2021 es va reunir de nou la Mesa de Contractació per a
valorar la documentació presentada pel licitador classificat en primer lloc i proposar a
la Junta de Govern Local l’exclusió de la licitadora EGUESAN ENERGY, S.L, i
adjudicar el servei al segon classificat, previ requeriment de la documentació
administrativa.

«Que teniendo por presentado el presente escrito, junto con la documentación
que se
acompaña, se sirva admitirlos, tenga por efectuadas las
manifestaciones antedichas y, en su caso, por interpuesto en tiempo y forma
RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN contra el Acta de la Mesa de
Contratación de la sesión celebrada en fecha 9 de junio de 2021, por la que se
adoptó el acuerdo de proponer la exclusión de la empresa EGUESAN
ENERGY, S.L., así como el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13
de julio de 2021, en cuya virtud se resuelve la exclusión de la entidad que
represento del procedimiento de licitación de servicio de asesoramiento y
apoyo a los servicios de contratación del Ayuntamiento de Cunit, que pone fin a
la vía administrativa toda vez que acuerda la exclusión del procedimiento de
licitación de la entidad que represento y en base a los motivos alegados, dicte
Resolución por la que se declare la nulidad o anulabilidad de los mismos».
Així mateix, insta la suspensió del procediment de contractació fins a la resolució del
recurs.
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SISÈ. En data 19 de juliol de 2021, el Sr. Alberto Jesús Guerra Ojeda, en nom i
representació de l’empresa EGUESAN ENERGY, S.L. (C.I.F. B-76.019.777) va
interposar recurs potestatiu de reposició contra l'Acta de la Mesa de Contractació de la
sessió celebrada en data 9 de juny de 2021 i l'acord de la Junta de Govern Local de
data 13 de juliol de 2021, sol·licitant:

ABB

«Primer.- Excloure a l’empresa EGUESAN ENERGY, S.L. del procediment de
licitació de servei d’assessorament i suport als serveis de contractació de
l’Ajuntament de Cunit.
Segon.- Notificar a l’interessat i a la resta de licitadors l’exclusió de l’oferta
presentada pel licitador EGUESAN ENERGY, S.L. del procediment de licitació
del contracte de servei d’assessorament i suport als serveis de contractació de
l’Ajuntament de Cunit, d’acord amb els motius exposats anteriorment.
Tercer.- Adjudicar el contracte de servei d’assessorament i suport als serveis de
contractació de l’Ajuntament de Cunit a l’empresa FAURA CASAS AUDITORS
CONSULTORS, S.L. i requerir-la per tal que en el termini màxim de set dies
hàbils comptadors des del dia següent a la recepció, presenti la documentació
indicada en els plecs, d’acord amb l’article 159.4 de la LCSP.
Quart.- Publicar la resolució d’exclusió al Perfil del contractant de l’Ajuntament
de Cunit de la Plataforma de serveis de contractació pública».

Número: 2021-0111 Data: 25/07/2021

CINQUÈ. En data 13 de juliol de 2021, la Junta de Govern Local va acordar:

Als anteriors fets són aplicable els següents:
FONAMENTS DE DRET
Primer.- El recurs es dirigeix contra l'acta de la Mesa de Contractació de la sessió
celebrada en data 9 de juny de 2021 i l'acord de la Junta de Govern Local de data 13
de juliol de 2021 d’exclusió del procediment de contractació del servei
d'assessorament i suport als serveis de contractació de l'Ajuntament de Cunit
(Expedient 3552/2021).
L'acta de la Mesa de Contractació és un acte de tràmit no qualificat que, d’acord amb
una consolidada doctrina, no resulta susceptible de recurs.

S’ha d’analitzar si l’acord recorregut és susceptible de recurs especial en matèria de
contractació, ja que en aquest cas el recurs haurà de rebre aquesta qualificació i
remetre's a l'òrgan competent per a la seva resolució.

«a) Contractes d'obres el valor estimat de les quals sigui superior a tres milions
d'euros, i de subministrament i serveis, que tingui un valor estimat superior a
cent mil euros.

ABB

Per a això, caldrà atendre al valor estimat del contracte, de conformitat amb l'article
44 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen 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 (d'ara endavant, LCSP),
que estableix que seran susceptibles de recurs especial en matèria de contractació:
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Per tant, és susceptible de recurs l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 de
juliol de 2021.

c) Concessions d'obres o de serveis el valor estimat dels quals superi els tres
milions d'euros.
Seran igualment recurribles els contractes administratius especials, quan, per
les seves característiques no sigui possible fixar el seu preu de licitació o, en un
altre cas, quan el seu valor estimat sigui superior a allò que s'ha fixat per als
contractes de serveis.
Així mateix seran susceptibles de recurs especial en matèria de contractació
els contractes subvencionats a què es refereix l'article 23 (…)».
El valor estimat del procediment per a la contractació del servei d'assessorament i
suport als serveis de contractació de l'Ajuntament de Cunit és inferior a allò que s'ha
fixat en l'article 44 de la LCSP, per tant, procedeix el recurs de reposició interposat
davant aquest òrgan. Per a això, ens remetem a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (en endavant,
LPACAP).
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b) Acords marc i sistemes dinàmics d'adquisició que tinguin per objecte la
celebració d'algun dels contractes tipificats en la lletra anterior, així com els
contractes basats en qualsevol d'ells.

D’acord amb el que exposa la part actora, cal entendre que el recurs es dirigeix contra
la seva exclusió de la licitació acordada per la Junta de Govern Local en data 13 de
juliol de 2021 que és un acte que s’ha de considerar dins dels actes tràmits
expressament previstos per l’article 112.1 de la LPACAP susceptible del recurs
potestatiu de reposició en tant que impedeix la continuació en la licitació de la part
actora.
L'article 123 de la LPACAP estableix que els actes administratius que posin fi a la via
administrativa podran ser recorreguts potestativament en reposició davant el mateix
òrgan que els hagués dictat o ser impugnats directament davant l'ordre jurisdiccional
contenciós-administratiu.

Al seu torn, l'article 112 de la LPACAP estableix que contra les resolucions i els actes
de tràmit, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de
l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment, produeixen
indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, podran interposar-se
pels interessats els recursos d'alçada i potestatiu de reposició, que caldrà fundar en
qualsevol dels motius de nul·litat o anul·labilitat prevists en els articles 47 i 48
d'aquesta Llei.

«1. Contra les resolucions i els actes de tràmit, si aquests últims decideixen
directa o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de
continuar el procediment, produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i
interessos legítims, podran interposar-se pels interessats els recursos d'alçada i
potestatiu de reposició, que caldrà fundar en qualsevol dels motius de nul·litat o
anul·labilitat previstos en els articles 47 i 48 d'aquesta Llei».
Segons l'article 4 de la LPACAP, són interessats en el procediment:

ABB

Segon.- Estaran legitimats per interposar el recurs els interessats en el procediment,
de conformitat amb l'article 112.1 de la LPACAP:
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Així mateix, l'article 124 de la LPACAP assenyala que el termini per a la interposició
del recurs de reposició serà d'un mes, si l'acte fos exprés.

b) Els que, sense haver iniciat el procediment, tinguin drets que puguin resultar
afectats per la decisió que en aquest s'adopti.
c) Aquells els interessos legítims de la qual, individuals o col·lectius, puguin
resultar afectats per la resolució i es personin en el procediment mentre que no
hagi recaigut resolució definitiva.
2. Les associacions i les organitzacions representatives d'interessos econòmics
i socials seran titulars d'interessos legítims col·lectius en els termes que la Llei
reconegui».
En el cas plantejat, el recurrent ha pres part en el procediment pel què, en principi, no
hi ha dubte sobre la seva legitimació.
La qüestió es planteja respecte a la prèvia acceptació de l'acte recorregut amb la
presentació de la seva oferta.
L'article 139.1 de la LCSP, disposa que:
4
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«a) Els qui ho promoguin com a titulars de drets o interessos legítims
individuals o col·lectius.

«1. Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i
documentació que regeixen la licitació, i la seva presentació suposa
l'acceptació incondicionada per l'empresari del contingut de la totalitat de les
seves clàusules o condicions, sense excepció o reserva alguna (…)».
Amb la presentació de l'oferta pel recurrent s'ha acceptat el clausulat dels plecs i la
resta de la documentació preparatòria, per la qual cosa ja no cabrà recurs contra ells.
En cas d'existir algun vici susceptible de recurs de reposició, aquest hauria d'haver-se
interposat amb caràcter previ a la presentació de l'oferta.

Tercer.- Correspon a la Junta de Govern Local la resolució del present recurs, de
conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la LCSP i la delegació de
competències efectuada per l'Alcaldessa - Presidenta de la Corporació municipal
mitjançant Decret de l’Alcaldia número 2549/2019.
Quart.- Entrant en el fons de l’assumpte, EGUESAN ENERGY, S.L. fonamenta el
recurs sobre la base que, d’acord amb les dades que explica i la documentació que
adjunta, aquesta empresa compleix amb la solvència tècnica exigida en els plecs del
contracte, tot explicant que:
« (…) se observa que la Mesa de Contratación ha mostrado su conformidad
con la totalidad de la documentación aportada por la entidad que represento, a
excepción de un Certificado del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas
expedido en fecha 16 de noviembre de 2020, en el que se hace constar,
literalmente, que Don Onofre Santiago Quesada Reyes “se incorporó a este
Colegio para ejercer la profesión el día 13 de abril de 2011, pasó a no
ejerciente el día 10 de junio de 2016, situación que mantiene en la actualidad”,
entendiéndose por “actualidad”, evidentemente, la fecha expresa en la que se
procedió a la expedición del referido certificado.
Por tanto, del contenido del meritado documento se extraen las siguientes
apreciaciones:
1. Don Onofre Santiago Quesada Reyes se encuentra debidamente Colegiado
5
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El present recurs de reposició ha estat interposat pel representant legal de l’empresa
licitadora, EGUESAN ENERGY, S.L. legitimada per la seva per a la seva interposició
segons allò que s'ha fixat en l'article 4 de la LPACAP, havent-se presentat aquest
recurs en temps hàbil en virtut del preceptuat en el referit article 124 d’aquesta Llei.

ABB

Una vegada precisades aquestes qüestions hem de començar recordant que, no
havent estat impugnat el plec, el seu contingut resulta vinculant en tots els seus termes
per als licitadors, per la qual cosa no cal discutir ara el seu contingut. Conforme a
doctrina reiterada, els plecs, tant el de clàusules administratives com el de
prescripcions tècniques, constitueixen la “lex contractus”, que vincula tant a l'òrgan de
contractació com als licitadors concurrents, sense més excepcions que els casos en
els quals aquells estiguin culpables en una causa de nul·litat de ple dret, la qual cosa
no és el cas. En la interpretació dels Plecs, d'altra banda, han d'observar-se les
normes establertes amb caràcter general per als contractes en els articles 1281 i
següents del Codi Civil.

Número: 2021-0111 Data: 25/07/2021

En aquest sentit existeixen molts els pronunciaments jurisprudencials, amb una
asseguda doctrina pel Tribunal Suprem, especialment la sentència de la Sala
contenciosa administrativa del Tribunal Suprem de 19 de març de 2001, entre altres.

«Compromís, mitjançant declaració responsable, d’adscriure a l’execució del
contracte en cas de resultar adjudicatari un/a advocat/da en exercici amb
experiència professional no inferior a dos (2) anys, en assessorament i suport
en matèria de contractació pública.
L’acreditació de l’experiència i coneixements es realitzarà mitjançant l’aportació
de la titulació corresponent, el currículum vitae, certificat del col·legi
professional corresponent amb indicació de l’any de col·legiació del
personal adscrit a l’execució del contracte i els certificats de bona execució,
declaracions responsables del client (públic o privat), del personal encarregat
de la supervisió del mateix o del propi licitador. A les declaracions caldrà fer
referència a l’abast dels treballs (identificant clarament i expressament aquella
part de la solvència que s’acredita), abast de l’actuació, client i any d’execució».
La qüestió plantejada es contempla expressament en l'article 140.4 que regula la
Presentació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs, de la
LCSP en assenyalar que:
«4. Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de
prohibicions de contractar a les quals es refereixen els apartats anteriors,
hauran de concórrer en la data final de presentació d'ofertes i subsistir al
moment de perfecció del contracte».
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D’acord amb l’apartat H del Quadre de Característiques de PCAP com a concreció de
les condicions de solvència i per tal de garantir la bona execució del contracte, es
requereix que l’adjudicatària assigni a l’execució del mateix els següents mitjans:
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Atès l’establert en els plecs, que van esdevenir lex inter partes (Resolucions 8/2021,
5/20201 i 1/2021, per totes), les empreses licitadores havien d’ajustar-se a allò
establert en els plecs, amb la diligència deguda per a la preparació de la seva oferta,
complint amb els requisits establerts d’acord amb els models a presentar, de manera
que, en tot cas, són les empreses licitadores qui han d’especificar allò exigit en els
plecs i han facilitar al màxim l’enteniment d’allò que han de fer valer per esdevenir les
empreses adjudicatàries. En aquest cas, havien d’acreditar l’adscripció de mitjans
materials i/o personal a l’execució del contracte.

Número: 2021-0111 Data: 25/07/2021

y en Alta en el Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas desde el día 13 de
abril de 2011.
2. Don Onofre Santiago Quesada Reyes ha estado en situación de ABOGADO
EJERCIENTE durante más de 5 años, es decir, desde el 13 de abril de 2011
hasta el 9 de junio de 2016, disponiendo, a este respecto, de una experiencia
en el ejercicio profesional como ABOGADO EJERCIENTE de más de cinco
años.
2. No acredita, en absoluto, la situación actual de Don Onofre Santiago
Quesada Reyes en su condición de Abogado Colegiado y en Alta en el Ilustre
Colegio de Abogados de Las Palmas, toda vez que tan solo se limita a certificar
la situación constante al día de emisión del certificado y no, a todos los efectos,
al momento actual, en el que la situación del citado profesional en Derecho es
de ABOGADO EJERCIENTE, tal y como se acredita con Certificado del Ilustre
Colegio de Abogados de Las Palmas expedido el día 13 de julio de 2021, es
decir, con anterioridad a la fecha en la que se ha notificado la exclusión del
procedimiento a la entidad que represento».

Així mateix, l'article 39.2 a) de la LCSP preveu que la falta de solvència econòmica,
financera, tècnica o professional, constitueix causa de nul·litat de dret administratiu del
contracte.
Dit això, i en seu de l’article 159.4 f) 4º de la LCSP, que és el moment procedimental
en què l’empresa EGUESAN ENERGY, S.L. havia d’acreditar la seva solvència tècnica
entre d’altres extrems, existeix una línia doctrinal antiformalista dels tribunals
resolutoris dels recursos especials en matèria de contractació de manera que aquest
article s’ha d’interpretat de manera estricta, excepcional i lluny de tot formalisme
excessiu que porti a no adjudicar el contracte a la millor oferta presentada -a més
d’altres conseqüències altament perjudicials per l’empresa proposada adjudicatària-,
una vegada tramitat tot el procediment, per una “mancança” que pot ser fàcilment
esmenable per aquesta.

Posteriorment a la presentació de les ofertes i al requeriment d’acreditació de la
solvència tècnica, en concreta amb la presentació del recurs potestatiu de reposició, la
part actora va presentar un certificat, amb el contingut següent:

Per tant, en la data que l’empresa EGUESAN ENERGY va presentar l’oferta a la
7
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En efecte, per una banda, dins del termini atorgat a l’empresa EGUESAN ENERGY,
S.L. de set dies hàbils de l’article 159.4 f) 4º de la LCSP per tal de que acredités, entre
d’altres extrems, la solvència tècnica, la part actora va presentar d’entre altres, un
certificat mitjançant aquesta empresa volia acreditar l’adscripció a l’execució del
contracte en un/a advocat/da en exercici amb el contingut següent:

Número: 2021-0111 Data: 25/07/2021

Ara bé, en aquest supòsit, pròpiament no es tracta de cap mancança puntual de fàcil
esmena, sinó de la manca d’acreditació de la solvència tècnica en el moment
procedimental corresponent, mentre que l’especificació i l’explicació de l’adscripció de
mitjans que vol fer valer la part actora mitjançant un nou certificat de col·legiació es va
presentar fora de termini.

plataforma del sobre digital, (3 de juny de 2021) i en la data de presentació de la
documentació justificativa d’acreditació, entre d’altres extrems, de la solvència tècnica,
(1 de juliol de 2021), l’empresa no disposava d’un/a advocat/da en exercici tal com es
va establir a l’apartat H del Quadre de Característiques del PCAP.
D’aquestes previsions es desprèn, en definitiva, que la solvència tècnica requerida al
PCAP, i que així es va comprometre l’empresa EGUESAN ENERGY, S.L. mitjançant la
declaració responsable presentada en el sobre únic digital, no va quedar acreditada
amb el certificat presentat en data 3 de juny de 2021.
A aquest respecte, interessa recordar que tal i com han establert els tribunals
administratius de recursos contractuals, per totes, Resolució número 661/2017 del
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals:

ABB

Per tant, es considera correcta l’actuació de la Mesa de Contractació i de l’òrgan de
contractació respecte a la valoració de la no acreditació de la solvència tècnica per
part de l’empresa EGUESAN ENERGY, S.L, i per tant, cal desestimar el recurs
potestatiu de reposició presentat en data 19 de juliol de 2021.
D’acord amb l’exposat i vistos els preceptes legals d’aplicació, INFORMO:
1.- Desestimar el recurs potestatiu de reposició presentat pel Sr. Alberto Jesús Guerra
Ojeda, en nom i representació de l’empresa EGUESAN ENERGY, S.L contra l’exclusió
d’aquesta empresa de la licitació del contracte del servei d'assessorament i suport als
serveis de contractació de l'Ajuntament, licitat per l’Ajuntament de Cunit (Expedient
3552/2021).
2.- Notificar aquesta resolució a tots els interessats en aquest procediment.
3.- Publicar al perfil de contractant de l’Ajuntament de Cunit la documentació de
conformitat amb l’article 63 de la LCSP.
4.- Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, no podrà interposarse novament recurs de reposició. Podrà interposar-se recurs contenciós administratiu,
en el termini de dos mesos a partir de la seva notificació, davant el Jutjat ContenciósAdministratiu.
El Secretari
Adolf Barceló Barceló
Cunit, a la data de la signatura electrònica.

8

Codi Validació: 44EXG7A74G9LST6ZESMTZKFEF | Verificació: https://cunit.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 8

Conseqüentment, en atenció a aquesta consolidada doctrina, procedeix l’exclusió del
licitador del present procediment d’adjudicació, en tant que no es tracta d’un defecte
formal o material d’una documentació que existeixi i no s’hagi aportat i que per tant
pugui ser objecte d’esmenar, sinó d’una circumstància, com és l’adscripció de mitjans
humans que no compleixen amb els requisits de solvència establerts al PCAP, que en
el moment d’aportar oferta no existeix de manera indubtable, incomplint així de manera
directa els requisits previs per a presentar oferta.

Número: 2021-0111 Data: 25/07/2021

«(...)puede subsanarse lo que existe, pero no se ha aportado; no se puede
subsanar lo que en el momento citado no existe de manera indudable».

