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

Barcelona, 30 d’octubre de 2019
Resolució: 332/2019 (recurs N-2019-241)

Vist el recurs especial en matèria de contractació presentat per la senyora A.M.C., en nom i
representació de TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA, SAU, TELEFÓNICA DE ESPAÑA,
SAU i TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA,
SA, contra la resolució per la qual s’adjudica el lot 1 del contracte de serveis de prestació i
gestió de comunicacions de veu de la Generalitat de Catalunya (expedient núm. CTTI-2018104), licitat pel CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, a data d’avui, aquest Tribunal ha adoptat la resolució
següent:

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. La licitació va ser objecte de publicació el 30 d’agost de 2018 al perfil de contractant
del CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA (en endavant, CTTI), inserit en la Plataforma de serveis de
contractació pública de la Generalitat de Catalunya, a través del qual va posar a disposició
dels interessats els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT), entre altres documents contractuals. Així mateix, es va publicar en el Diari
Oficial de la Unió Europea (DOUE) S41, de 4 de setembre.
La contractació s’estructura en tres lots:
Lot 1 : Telefonia fixa, videoconferència i xarxa intel·ligent
Lot 2 : Numeració especial
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Lot 3 : Mobilitat
El valor estimat del contracte es va xifrar en 90.977.526,80 euros, del qual al lot 1 objecte del
recurs en corresponen 61.297.920 euros.

SEGON. A la licitació del lot 1 hi van concórrer, d’una banda, l’empresa VODAFONE ESPAÑA,
SAU (en endavant, VODAFONE) i, de l’altra, TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA, SAU,
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU i TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES DE ESPAÑA, SA, en compromís d’unió d’empresaris (en endavant,
TELEFÓNICA).

TERCER. Una vegada desenvolupats els tràmits de la licitació, en data 28 de maig de 2019,
el director gerent del CTTI va adjudicar el lot 1 del contracte, seguint la proposta de la mesa
de contractació que, d’acord amb els informes tècnics emesos, havia identificat l’oferta de
l’empresa VODAFONE com l’econòmicament més avantatjosa, d’acord amb la classificació
següent de les proposicions:

L’adjudicació es va notificar el 29 de maig de 2019, efectuant-se la preceptiva publicació al
perfil de contractant el mateix dia.
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QUART. En data 18 de juny de 2019, TELEFÓNICA va presentar en el registre del Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic (en endavant, Tribunal) recurs especial en matèria de
contractació contra l’adjudicació del lot 1 del contracte referenciat.
En síntesi, el recurs gira entorn als eixos següents:
1) la procedència de l’exclusió de l’oferta de VODAFONE per incloure documentació en el
sobre que no correspon i per superar el preu màxim unitari indicat en el formulari del sobre C
per a les trucades retribuïdes de la numeració 807;
2) els incompliments administratius i tècnics de l’oferta de VODAFONE; i
3) l’oferta anormalment baixa de VODAFONE, que no ha estat degudament justificada.
Per aquests motius, la part recurrent sol·licita, prèvia la suspensió cautelar del procediment
de contractació, l’anul·lació de l’acte impugnat.

CINQUÈ. En data 19 de juny de 2019, la Secretaria Tècnica del Tribunal va notificar a l’òrgan
de contractació, amb remissió de còpia del recurs interposat, i va sol·licitar-li la remissió de
l’expedient de contractació i de l’informe corresponent, d’acord amb els articles 56.2 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), 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).
En dates 21 i 25 de juny de 2019, va tenir entrada en el Tribunal l’expedient de contractació
així com l’informe de l’òrgan de contractació oposant-se al recurs presentat i demanant la seva
completa desestimació, així com l’aixecament de la suspensió automàtica.
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SISÈ. Dins del període d’al·legacions de cinc dies hàbils obert per aquest Tribunal a les parts
interessades, d’acord amb les dades indicades per l’òrgan de contractació, per fer al·legacions
si així ho consideraven oportú, en data 5 de juliol de 2019, VODAFONE va presentar les seves
al·legacions en termini oposant-se al recurs, i sol·licitant l’aixecament de la suspensió així com
la imposició de la sanció corresponent a les empreses recurrents per mala fe en la interposició
del recurs.

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.

TERCER. El recurs es dirigeix contra l’adjudicació d’un dels lots del contracte, que és un acte
expressament previst per l’article 44.2 c) de la LCSP com susceptible del recurs especial en
matèria de contractació. D’acord amb això, la interposició del recurs produeix ope legis l’efecte
de suspendre automàticament l’acte d’adjudicació del lot afectat, d’acord amb el que preveuen
els articles 53 de la LCSP i 21.3 del RD 814/2015, sense que calgui cap pronunciament exprés
per part d’aquest Tribunal.

QUART. El Tribunal aprecia en la part recurrent, classificada en segona posició en la licitació
del lot que impugna, drets i interessos afectats per l’acte d’adjudicació de dit lot i, per tant, la
necessària legitimació activa per interposar el recurs, d’acord amb els articles 48 de la LCSP
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i 16 del Decret 221/2013. La seva representació també 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. Atesa la naturalesa i abast de les pretensions del recurs, 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 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 241/2018, 233/2018, 183/2018, 128/2018,
102/2018, 82/2018, 21/2018, 15/2018, 14/2018, 170/2017, 147/2017, 54/0217, 14/2017,
6/2017, 161/2016, 134/2016, 125/2016, 98/2016, 82/2016, 201/2015, 123/2015, 36/2015,
33/2015, 53/2014, 39/2014 i 7/2014; 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
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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.
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 91/2018, 58/2018, 106/2017,
91/2017, 27/2016, 123/2015, 122/2015 i 88/2015). Això no significa que aquestes qüestions
de caràcter tècnic restin fora del control de legalitat ni que la discrecionalitat tècnica 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 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 Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales -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 de dita 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,
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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
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
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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. Per tant, aquest Tribunal ha
de limitar-se a comprovar si s’ha seguit els tràmits procedimentals i de competència, si s’ha
incorregut en error material i si s’han aplicat formulacions arbitràries o discriminatòries.
Així mateix, que per analitzar la qüestió controvertida cal partir del fet que, efectivament, els
plecs rectors de la licitació van esdevenir lex inter partes, de manera que les seves previsions
resulten vinculants per a totes les parts, tant les empreses licitadores que les van acceptar
incondicionadament en presentar-se a la licitació ex article 139.1 de la LCSP, com a l’òrgan
de contractació, qui ha de vetllar per adjudicar el contracte a qui compleixi les condicions
establertes, com a lògic corol·lari de la garantia dels principis d’igualtat de tracte, no
discriminació i transparència que proclamen els articles 1 i 132 de la LCSP (per totes, les
resolucions 218/2018, 107/2018, 99/2018, 32/2018, 102/2017, 91/2017, 54/2017, 14/2017,
6/2017, 166/2016, 125/2016, 118/2016, 78/2016, 67/2016 i 52/2016, en consonància amb la
jurisprudència -per totes, sentències del Tribunal Suprem de 27 de maig de 2009, 26 de
desembre de 2007, 21 de març de 2007 i 28 de juny de 2004, i de l’Audiència Nacional de 17
de febrer de 2016- i la doctrina dels tribunals de recursos contractuals, com ara, també per
totes, les resolucions 43/2018, 8/2018, 5/2018, 1213/2017 i 1175/2017 del TACRC, que
recullen i citen alhora el bagatge doctrinal fins aleshores).
Addicionalment, en tractar-se la qüestió de fons, bàsicament, d’un supòsit d’apreciació de les
característiques de les ofertes licitadores per determinar si compleixen les previsions dels
plecs i si s’ha demostrat la seva viabilitat, cal tenir en compte que hi juga també el factor de la
potestat d’interpretació dels plecs, que correspon a l’òrgan de contractació, la qual resta
sotmesa al control dels tribunals en la mesura que s’hi adverteixi error, obscuritat o
contradicció amb l’objecte i finalitat del contracte (per totes, resolucions 218/2018, 4/2018,
170/2017, 168/2017, 24/2017, 78/2016, 211/2015 i 115/2015).
Davant això cal dir, d’una banda, que en la interpretació dels plecs és possible l’aplicació
supletòria de les normes del Codi civil, en el seu article 1.281, que estableix que si el termes
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del contracte són clars i no deixen lloc a dubtes sobre la intenció dels contractants, caldrà
estar al sentit literal de les seves clàusules, recollint així el principi in claris non fit interpretatio
(a més de les ja citades, resolucions 78/2016, 29/2016, 1/2016, 78/2015, 53/2015, 179/2014 i
1/2013, entre d’altres, i sentències del Tribunal Suprem de 13 de maig de 1982, de 8 de juny
de 1984 i de 19 març de 2001).
I, per acabar, a propòsit de les al·legacions suscitades pel recurs en ordre a que es rebutgi
l’oferta de l’empresa adjudicatària i se l’exclogui del procediment, cal recordar que és doctrina
reiterada aquella segons la qual resulta procedent l’exclusió d’una oferta quan presenti un
incompliment exprés, clar i palmari de les clàusules dels plecs, de manera que no hi hagi cap
mena de dubte que l’oferta és incongruent o s’hi oposa obertament (per totes, les resolucions
54/2017, 32/2016, 185/2015 i 20/2014 d’aquest Tribunal, i 480/2018 del TACRC 480/2018).
Així, les exigències dels plecs han de ser interpretades de manera que no suposin obstacles
injustificats als principis generals que guien la contractació pública recollits a l’article 1 de la
LCSP. En aquest mateix sentit es pronuncia l’article 132 de la LCSP quan exigeix que els
òrgans de contractació han de donar als candidats i licitadors un tractament igualitari i no
discriminatori i han d’ajustar la seva actuació al principi de transparència.
Per tant, no qualsevol incompliment ha de suposar automàticament l’exclusió, sinó que ha
d’encabir-se en alguna de les causes recollides en la normativa, han d’interpretar-se d’acord
amb els principis d’igualtat i concurrència, i sempre ha de suposar la impossibilitat de
l’adequada execució de l’objecte del contracte (a més de les ja citades, resolucions 107/2018
i 51/2018 del Tribunal i 898/2016, 815/2014 i 613/2014 del TACRC).

SETÈ. Entrant a analitzar les al·legacions materials del recurs, el fons de l’assumpte rau a
dilucidar si l’admissió i conseqüent valoració de l’oferta presentada per VODAFONE ha estat
conforme a dret.
Efectivament, seguint l’estructura del recurs presentat per TELEFÓNICA i les argumentacions
esgrimides per l’òrgan de contractació en el seu informe sobre el recurs, es plantegen, en
resum, les al·legacions següents:
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1. Incompliment de la prescripció de l’apartat 9.5.2 del PCAP en relació amb el contingut del
sobre B
S’indiquen els aspectes que TELEFÓNICA ha detectat que es van incloure en el sobre B de
l’oferta de l’adjudicatària i que no correspondria. Per a això, efectua un recordatori del que el
PCAP estableix que ha de ser el contingut del sobre C en l’apartat 3.2 de l’annex 3.
En primer terme, es fa referència a la infraestructura de videoconferència ubicada a Catalunya,
per afirmar que es va incloure dita informació en el sobre B de l’oferta de VODAFONE
improcedentment en indicar-se que “el model d’implementació de la solució de
videoconferència per CTTI es basa en infraestructura dedicada i desplegada en els data
center gestionats per CTTI”, quan aquests centres estan ubicats a Catalunya, informació que
és de domini públic, extrem aquell que es torna a reiterar en un altre lloc de la proposta.
En segon terme, es fa referència a la formació, informació que hauria d’haver-se inclòs
únicament en el sobre C i en l’oferta de l’adjudicatària s’hi fa referència –també en dues
ocasions- en el sobre B quan es tractava d’informació susceptible de valoració objectiva.
En tercer lloc s’al·lega la mateixa contravenció en relació amb la informació relativa a la millora
d’ANS, la qual hauria de conformar el sobre C d’acord amb l’annex 3 del PCAP, però es va
incloure aquesta informació en relació al servei de videoconferència en el sobre B de l’oferta
de VODAFONE.
Amb motiu d’aquestes contravencions, en cap cas esmenables, TELEFÓNICA advoca per
l’exclusió de VODAFONE del procediment d’adjudicació del Lot 1, i això per aplicació de la
doctrina corresponent al secret de les proposicions com a garantia i per respecte als principis
rectors de la contractació pública. En aquest sentit, addicionalment, TELEFÓNICA afirma la
intencionalitat implícita en aquesta actuació.
El CTTI, en el seu informe sobre el recurs presentat, aborda les qüestions plantejades en
aquest punt una a una sobre la base del que preveu el PCAP sobre cada aspecte i ho posa
en relació amb el contingut dels sobres i la informació inclosa en l’oferta de VODAFONE, per
concloure:
En el cas de la infraestructura – CPDs- gestionats fora de Catalunya:

10

Pel que fa la formació:

En relació amb les propostes relatives a ANS:

VODAFONE, en fase d’al·legacions, nega la inclusió de cap informació en el sobre B que fos
susceptible de valoració en el sobre C ni que pogués desvetllar anticipadament aspectes
valorables objectivament de la seva proposició. Recolza la seva exposició en diferent
jurisprudència i doctrina sobre la matèria, emfatitzant la necessitat que la contravenció a la
salvaguarda del secret de les ofertes requereix, per a produir l’efecte de l’exclusió, la
comprovació de l’efectiva vulneració del secret.
En particular, pel que fa referència al contingut de l’oferta en relació amb la infraestructura de
videoconferència, exposa que en la seva oferta en cap cas s’indica que els centres de
processament de dades o data center (CPDs) que seran utilitzats per VODAFONE estarien
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ubicats a Catalunya, sinó que senzillament es feia menció a què serien CPDs gestionats pel
CTTI quan la Generalitat i el CTTI disposen d’infraestructura fora de Catalunya. I, després
d’una extensa explicació, vindica que la referència dels CPDs del CTTI (22@ i Pedrosa) està
relacionada amb la plataforma de veu OSV que actualment ja està ubicada en aquests llocs i
en cap cas s’indica que la instal·lació de la solució de videoconferència s’hagi de fer en
aquests CPDs. A més, puntualitza que allò que es valorava amb criteris objectius era la
infraestructura de videoconferència.
Sobre la informació relativa a formació, s’exposa que les formacions indicades al sobre B es
realitzen als integrants del centre de suport de VODAFONE perquè són les necessàries per a
la correcta realització de les tasques assignades, però no es corresponen amb les polítiques
de formació reflectides al sobre C als efectes de la valoració prevista.
Finalment, en relació amb els ANS, exposa i puntualitza que els valors a què fa referència
l’oferta de VODAFONE en el sobre B només són els valors d’accés als centres de dades,
mentre que els que s’inclouen al sobre C són els que fan referència a la resolució d’una
incomunicació del servei.
2. Superació del preu màxim unitari del llistat de preus inclòs en el sobre C per a les trucades
retribuïdes de la numeració 807
Sobre la base de la previsió de l’apartat 3.2 de l’annex 3 del PCAP, que indica, entre d’altres
extrems:

TELEFÓNICA indica que la resolució d’adjudicació, pel que fa al lot 1, inclou un preu unitari
que incompleix aquesta previsió en la mesura que el model de proposició econòmica establí
com a preu màxim (en ser un valor negatiu) per a la retribució de la numeració 807 un import
de 0,8970, que suposa una retribució estimada per l’Administració en funció de la volumetria
estimada de 2.260,44 euros, mentre que VODAFONE proposa una retribució de 0,0000
euros/minut. I defensa que no es tracta de cap error esmenable i d’un clar motiu d’exclusió
dels plecs, que són la llei del contracte.
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El CTTI assumeix com a propi l’error de no haver indicat el signe de negatiu en el preu unitari
indicat i entén que s’ha de procedir a la seva correcció, sense que resulti imputable a l’empresa
dit error ni, encara menys, es pugui apreciar un incompliment. I afegeix que, en tot cas, aquest
preu estava inclòs en una família de serveis en el qual les dues empreses obtenen la màxima
puntuació, sense que aquesta es vegi alterada per la correcció.
En el mateix sentit, VODAFONE vindica que el fitxer format Excel inclòs en la documentació
del plec, que comprovava la validesa dels preus, estava programat exclusivament per detectar
els preus que sobrepassessin els indicats.
3. Incompliments de caràcter administratiu i tècnic
S’indiquen els incompliments següents:
a) Incompliment en l’apartat Pla de devolució, per no indicació dels costos
S’exposa que d’acord amb la previsió del PCAP, les ofertes havien d’indicar la part del
cost imputable a servei i la part imputable a amortització de l’equipament, i això resulta
incomplert per la proposició de VODAFONE que omet aquest informació, que resulta
crucial per dotar a l’adjudicatària d’un avantatge competitiu. Aquest incompliment no
va ser tingut en compte a l’hora de valorar el sobre B.
El CTTI respon al respecte que, de fet, aquest punt es troba regulat en el plec tècnic
(pàgina 109) en el qual no es demana la inclusió d’aquesta informació perquè no aporta
cap avantatge competitiu en no existir compromís de compra de l’equipament no
amortitzat a la finalització del contracte. Així mateix, indica que la valoració del pla de
devolució a què fa esment la recurrent no està referit a costos sinó a la millor transició
en la prestació dels serveis i a una mínima afectació d’aquests.
Per acabar, VODAFONE al·lega al respecte en el mateix sentit que el CTTI que és el
PPT el que regula la qüestió.
b) Incompliment de l’obligació d’adjuntar currículum vitae en l’apartat de proposta d’equip
tècnic
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Sobre la base de la previsió de l’annex 3 del PCAP, en relació amb el sobre B, per la
qual s’exigeix:

TELEFÓNICA vindica que l’oferta de VODAFONE inclou únicament un currículum per
perfil i no tots els currículums de l’equip tècnic complet. Aquesta diferència tampoc ha
tingut un reflex en la valoració corresponent, que creu hauria de tenir una diferència
més àmplia entre les dues propostes per aquesta raó.
L’òrgan de contractació afirma que TELEFÓNICA barreja, erròniament, l’apartat 3 de
l’annex 3 –referit al contingut de l’oferta, on es demanen els currículums en referència
a perfils i no a les persones concretes- amb la valoració del personal tècnic adscrit ex
apartat 2 de l’annex 4 –criteris d’adjudicació. Justament la valoració feta a VODAFONE
és inferior en aquest darrer apartat per aquest motiu –manté referència a perfils- i, per
tant, correcta.
VODAFONE, en aquesta mateixa línia, al·lega que el que es valora en els plecs no és
el contingut dels currículums sinó els perfils, i això d’acord amb l’apartat 3 de l’annex
3, abans reproduït. I exposa que la recurrent, amb ànim de confondre, fa referència
indistinta a dos apartats diferents en la seva anàlisi.
c) Incompliment en terminals de telefonia IP
S’al·lega la previsió del PPT respecte dels terminats de telefonia IP relativa a:

(.../...)
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Per indicar que l’oferta de VODAFONE aporta com a terminal bàsic per a la plataforma
OSV el OpenScape Desk Phone CP200, que inclou un switch intern 10/100 Base-T,
inferior al que es demana al PPT (1Gb). I il·lustra l’afirmació amb sengles fotografies i
descripcions tècniques de l’equipament i la fitxa tècnica del producte disponible a la
web del fabricant tot emfatitzant la importància de l’efecte estalvi d’aquest
incompliment en l’oferta de VODAFONE, que estima en 399.014 euros.
Addicionalment, es qüestiona també la valoració efectuada.
El CTTI nega la concurrència d’aquest incompliment perquè VODAFONE presenta per
totes les tipologies de perfils com a mínim un terminal IP de sobretaula amb switch
intern de 1Gbps i, per tant, es podran subministrar terminals nous IP de sobretaula
amb un switch 1Gb per totes les tipologies de perfils.
VODAFONE exposa els continguts de la seva oferta al respecte, on s’inclouen tres
tipus diferents de terminals, dues amb port d’1 Gbps. El tipus de característica inferior
té condició de complement per entorns determinats i, en tot cas, la dicció literal de
l’apartat 1.5 relatiu a terminals indica preferència i no obligació.
d) Incompliment de les exigències relatives als equips de videoconferència de sala
S’exposa que el PPT (apartat II.3.2) requereix la incorporació en aquests equips d’una
càmera PTZ (càmera capaç de rotar en un pla vertical i en un pla horitzontal, a més
de fer zoom, manual o automàtic), i s’emfatitza la importància de dit requeriment tècnic
en determinats serveis de l’àmbit de salut. Dit això, la recurrent identifica en la proposta
de VODAFONE que s’ofereix un equip que no inclou la càmera PTZ i, a aquests
efectes, aporta el link a la fitxa tècnica del producte en la web del fabricant, així com
un mail –que reprodueix- de resposta a una consulta oficial realitzada al fabricant
(CISCO). Una vegada més, es manifesta també que tampoc s’ha reflectit
l’incompliment en la valoració corresponent.
L’òrgan de contractació indica que l’oferta de VODAFONE en el resum de terminals
proposa com a terminal de videoconferència de sala el model Cisco Webex Room Kit,
però quan explica les característiques, especifica que és el model Cisco Webex Room
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Kit Plus, que sí incorpora la càmera. A més, s’emfatitza el fet que l’oferta de
TELEFÓNICA es proposa, com a millora, el mateix model ofert per VODAFONE.
VODAFONE al·lega en el mateix sentit indicat.
e) Incompliment respecte de l’assignació del responsable de servei per departament
Es defensa l’incompliment de la previsió del PPT (pàgina 124) per la qual es regula la
designació d’un responsable del servei en els termes següents:

(.../...)
I s’exposa que l’oferta de VODAFONE no incorpora aquesta figura, la qual cosa
suposaria una diferència econòmica estimada de 400.000 euros.
Per acabar l’exposició relativa als incompliments tècnics al·legats, la recurrent fa
referència al considerant 101 in fine de la Directiva 2014/24/UE així com una àmplia i
detallada referència a la jurisprudència i a la doctrina dels tribunals de recursos sobre
els incompliments tècnics de les ofertes que han de comportar l’exclusió de l’oferta
afectada, per concloure que, de no ser així, s’afecta el principi d’igualtat, ja que
TELEFÓNICA hagués pogut presentar una altra oferta econòmica amb les
modificacions que, al seu parer, ha inclòs VODAFONE en la seva oferta.
El CTTI al·lega que la no identificació dels recursos de suport a departament no
suposa, com interpreta TELEFÓNICA, un incompliment del PPT. El requeriment del
plec, dintre del model de relació, fa referència a un requeriment a complir durant
l’execució del contracte i, per tant, la manca d’identificació no eximeix de dita obligació
i no pot considerar-se un incompliment de l’oferta, si bé ha afectat la valoració
corresponent.
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En el mateix sentit, VODAFONE, sobre la base de la literalitat del PPT, defensa
l’adequació de la seva oferta als requeriments del PPT.
4. Anormalitat de l’oferta
a) Manca de justificació de l’oferta anormalment baixa, en síntesi, perquè:
1) VODAFONE basa dita justificació en la seva integració en un grup empresarial
determinat i això no acredita suficientment la viabilitat de l’oferta.
2) En relació amb l’oferta de solució tècnica, la justificació presenta omissions de
costos elevats:
- cost adquisició equipament annex 7 PCAP (1.844.385,92 euros), omissió que situaria
automàticament l’estructura de costos de l’oferta en deficitària i en negatiu el marge
comercial, cost de transformació de 20.000 extensions a extensions IP (amb un
impacte estimat de 2.740.956 euros, tenint en compte la metodologia del fabricant
UNIFY);
-cost del sistema de gravació especial per al departament d’Interior sobre el qual té
l’exclusivitat de comercialització una empresa determinada, sobre el qual s’explica que
el cost que indica el certificat de dita empresa és d’un cost per dos anys de 554.450,2
euros. A més, no s’ha indicat aquest proveïdor al DEUC;
- cost per als serveis de videoconferència, en especial, els relatius a videoconferència
personal i videoconferència de sala: es preveu preu 0,0000 en l’oferta de l’adjudicatària
i això fa inviable la prestació ja que el cost aproximat de cadascun seria de 1.435,22
euros i 4.053,23 euros, respectivament. L’impacte dels costos estimat d’aquestes
partides se situaria entorn els 400.000 euros, la qual cosa proporciona major puntuació
a VODAFONE respecte de TELEFÓNICA en la valoració econòmica.
En global, els costos omesos suposen, en estimacions de la part recurrent, entorn els
5.139.792,12 euros, com a mínim.
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b) L’informe de l’òrgan de contractació que li atorga viabilitat tècnica i econòmica a l’oferta
de VODAFONE presenta errors manifestos d’apreciació en l’apartat 3.2, en relació
amb:
-

Solució tècnica presentada en les respectives ofertes. La solució tècnica inclosa
en l’oferta no és la que s’indica en la justificació de la viabilitat:

-

També es qüestiona el contingut de l’informe en relació amb els costos justificats
per VODAFONE, sobre la base dels costos que estima TELEFÓNICA.

Errors en l’apartat 3.3 –característiques de la licitació- perquè entén que fa referència
a la durada sense la pròrroga, a les evolucions dels serveis durant la vigència del
contracte, a l’increment dels serveis (fins al 20% previst). Es fa referència al futur
districte administratiu i les necessitats que comportarà. I TELEFÓNICA, com a actual
adjudicatària, planteja el seu parer sobre la viabilitat de l’oferta.
Errors en l’apartat 3.4 -tendències del mercat-, perquè s’indica que VODAFONE
redueix el marge comercial, quan això no és així. S’al·lega la manca de motivació en
l’informe tècnic relatiu a l’anormalitat.
Amb tot això, vindica la part recurrent, en definitiva, haver estat perjudicada perquè ella
ha presentat una oferta viable, mentre que s’ha admès una que no ho és.
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c) Presentació extemporània de l’informe de justificació de la baixa per part de
VODAFONE.
S’indica que, si bé el termini finalitzava el 17 d’abril a les 13 hores, el lliurament, segons
consta en l’informe al·ludit es va produir el 18 d’abril, és a dir, un dia més tard. Per
això, amb cita de l’article 149.6 de la LCSP, demana l’exclusió també per aquest motiu.
Respecte del motiu d’impugnació referit, en global, a la peça de justificació de la baixa, el CTTI
informa que l’informe tècnic de valoració, al que es remet, inclou les argumentacions per a
l’acceptació de la justificació del preu ofert i fa una anàlisi detallada de les al·legacions
presentades per VODAFONE de les quals no es desprèn cap motiu d’exclusió derivat, i
recorda que l’exclusió no és automàtica. Així mateix, emfatitza que s’han dut a terme les
actuacions exigides per l’article 149 de la LCSP i que el registre d’entrada de VODAFONE en
el marc de dita peça justificativa indica clarament que la presentació es va produir dintre del
termini establert.
L’adjudicatària, en fase d’al·legacions, indica, en primer terme, que la presentació de la
justificació es va fer dintre de termini –el dia 17 d’abril a les 9:55:26- tal i com indica el justificant
de presentació de l’escrit. Tot seguit, recorda la doctrina relativa al caràcter restrictiu
d’exigència de motivació a l’òrgan de contractació en casos d’acceptació de les ofertes
presumptament incurses en anormalitat.
Pel que fa a la justificació de VODAFONE, destaca la correcta inclusió dels costos que la
recurrent considera omesos però en altres partides –i les identifica- i emfatitza el fet que la
recurrent basa l’argumentació en un dels casos en l’escenari de migració menys avantatjós
per la Generalitat (migració cap a una plataforma única, sense aprofitar les sinèrgies amb
altres plataformes o tecnologies). Així mateix, argumenta l’adequació a plecs de l’oferta en
relació amb el sistema de gravació per a Interior, al cost de serveis de videoconferència (que
la recurrent basa en la solució actual mentre que VODAFONE es desvincula més dels equips
fixes de sobretaula).
En relació amb l’informe tècnic de la peça de justificació de la baixa (en els apartats 3.2, 3.3 i
3.4) s’argumenta el seu posicionament sobre la correcció de cada punt.
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VODAFONE finalitza amb una consideració relativa a la manca de fonamentació del recurs la
qual cosa denotaria, al seu parer, mala fe en la interposició amb l’objectiu dilatori ja que la
recurrent és l’actual prestatària de parts dels serveis licitats ara i la suspensió li provoca clars
beneficis.

VUITÈ. Després de l’anàlisi detallada dels incompliments al·legats per la recurrent, així com
de les mancances al·legades en relació amb la peça de justificació de l’anormalitat, cal
observar, en primer terme, la focalització del recurs en els pretesos motius d’exclusió de
l’oferta de VODAFONE, i això malgrat l’escassa puntuació diferencial obtinguda entre dues
empreses. De fet, TELEFÓNICA només qüestiona subsidiàriament i sense fonamentació
detallada algunes de les puntuacions assignades.
En segon lloc, l’anàlisi dels blocs referits als incompliments al·legats –això és, els derivats dels
aspectes inclosos en el sobre B que, a parer de la recurrent, avancen els continguts del sobre
C de l’oferta, l’error relatiu al preu unitari i els diversos errors assenyalats referits a aspectes
administratius i tècnics establerts als plecs– duen a la conclusió, que ja es pot avançar, de no
poder acollir les pretensions de la part recurrent.
En efecte, pel que fa al bloc relatiu a l’incompliment de l’apartat 9.5.2 del PCAP –contingut del
sobre B- en relació amb l’apartat 3.2 de l’annex 3 –contingut del sobre C-, en relació amb els
aspectes relatius a infraestructura de videoconferència, formació i ANS, cal concloure que no
s’aprecien les contravencions al·legades, tractant-se, majoritàriament d’aspectes connectats
però substancialment diferents que, com defensa el CTTI, no han implicat la vulneració del
principi de secret de les ofertes i les garanties que aquest duu associades.
L’error en el preu unitari per a les trucades retribuïdes de la numeració 807 obeeix, tal i com
el propi òrgan de contractació admet, a un error originari del document model de l’oferta
econòmica (no es configurà com a preu en negatiu), la qual cosa implica, d’una banda, la
dificultat d’atribuir-li dita disfunció a l’empresa licitadora (per totes, la Resolució 282/2019 del
Tribunal) i, de l’altra, la necessitat de considerar la relativitat de la transcendència real de
l’error en el conjunt de l’oferta, en el ben entès que l’exclusió de les proposicions de la licitació
s’ha d’aplicar amb absolut respecte als principis de proporcionalitat i de concurrència (en
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aquest sentit, les resolucions 322/2019 i 211/2019 d’aquest Tribunal, amb cita de la Sentència
160/2018, de 26 de febrer, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya).
Pel que fa al bloc dels incompliments administratius i tècnics que s’al·leguen, de forma
sintètica, cal observar que es tracta o bé de casos en els quals la interpretació que fa la
recurrent, quan no resulta errònia, difereix de la que efectuà l’òrgan de contractació de forma
motivada i d’acord amb la dicció literal dels plecs, o bé obeeixen a errors d’apreciació en els
termes de l’oferta de VODAFONE per part de la recurrent.
Finalment, en relació amb la peça de justificació de l’oferta de VODAFONE per presumpció
d’anormalitat, cal tenir present que la doctrina i la jurisprudència són constants a considerar
que, en els supòsits d’admissió o conformitat amb l’oferta i la seva justificació, no es requereix
especialment que s’explicitin de manera exhaustiva els motius de l’acceptació de tal manera
que l’obligació de motivació té un abast limitat, en contraposició amb el supòsit d’exclusió
d’ofertes per incloure valors anormals o desproporcionats, en els quals la motivació ha de ser
“reforçada” i, per desvirtuar les justificacions presentades per l’empresa afectada, poder
afirmar que no han trencat la presumpció de “temeritat” en què s’havia inclòs inicialment i
concloure que, per tant, aquelles justificacions no demostren que l’oferta pugui ser complerta
correctament amb els preus oferts, (en aquest sentit, entre moltes altres, les resolucions
201/2019, 69/2019, 93/2017, 174/2016, 213/2015, 119/2015, 62/2015, 55/2015, 33/2015,
53/2014 i 132/2013 del Tribunal i 112/2017, 1013/2015, 513/2015, 60/2015, 826/2014 i
174/2013 del TACRC, i la Sentència del TJUE de 4 de juliol de 2017, T-392/15).
En aquest cas, s’observa que la tramitació de la peça de justificació respon a allò previst en
la legislació de contractes i s’aprecia que els continguts de l’informe tècnic sobre la justificació
dels termes de la seva proposició aportada per VODAFONE, resulten suficients i coherents.
En particular, cal assenyalar que les motivacions de l’informe tècnic es focalitzen en quelcom
que es posa també de manifest arran de les argumentacions de les parts, això és, els diferents
plantejaments tècnics de les ofertes de les dues licitadores amb el diferent abast de costos
que duen associats.
En efecte, es posa en relleu en l’anàlisi dels informes aportats sobre els aspectes controvertits
que VODAFONE formula plantejaments tècnics que, respectant els requeriments tècnics
exigits pel PPT, difereixen dels de TELEFÓNICA i comporten diferències significatives,
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essencialment, en els costos que se’n deriven –que resulten significament inferiors i en el fet
que, tal i com indica l’informe tècnic, resulten adequats al període previst per al contracte dos
anys- com a pas previ a una nova licitació amb plantejaments tecnològics diferents.
En definitiva, cap de les al·legacions esgrimides per la recurrent poden ser acollides pel
Tribunal i, per tant, procedeix la desestimació íntegra del recurs de TELEFÓNICA.

NOVÈ. En darrer terme, atesa la petició expressa de VODAFONE d’imposició de sanció a la
part recurrent en atenció a la patent mala fe posada de manifest en la interposició del recurs,
procedeix portar a col·lació el que disposa l’article 58.2 de la LCSP:
“2. En caso de que el órgano competente aprecie temeridad o mala fe en la interposición del recurso
o en la solicitud de medidas cautelares, podrá acordar la imposición de una multa al responsable de
la misma.
El importe de la multa será de entre 1.000 y 30.000 euros, determinándose su cuantía en función de
la mala fe apreciada y el perjuicio ocasionado al órgano de contratación y a los restantes licitadores,
así como del cálculo de los beneficios obtenidos.
El importe de la multa impuesta se ingresará en todo caso en el Tesoro Público.
Las cuantías indicadas en este apartado podrán ser actualizadas por Orden del Ministro de
Hacienda y Función Pública.”

La concurrència de temeritat o mala fe en la interposició del recurs requereix una anàlisi de
les circumstàncies concretes de cada cas. Així, sobre la temeritat, la Sentència del Tribunal
Suprem d’11 de maig de 2004 va declarar que pot estimar-se l’existència de temeritat
processal “cuando falta un serio contenido en el recurso que se interpone o cuando es clara
la falta de fundamento en la cuestión que con él se suscita”, o quan de manera reiterada es
donen pronunciaments sobre la mateixa qüestió, tal com l’Alt Tribunal va assenyalar en la
Sentència de 10 d’abril de 1990.
També, la Sentència de l’Audiència Nacional de 23 abril de 2007 va indicar que la manca de
precisió del concepte de temeritat processal “ha venido a ser subsanada por una reiterada
jurisprudencia que viene a decir que tales conceptos existen cuando las pretensiones que se
ejercitan carecen de consistencia y la injusticia de su reclamación es tan patente que debe
ser conocida por quien la ejercita”.
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A diferència de la temeritat, que equival a una determinada conducta processal objectiva que
no té fonament defensable en dret, la mala fe té una projecció eminentment subjectiva i, en
conseqüència, és aplicable a aquell que és conscient de la seva manca de raó processal
(Sentència de l’Audiència Provincial de Santa Cruz de Tenerife, de 5 de juny de 2013, Roj.
SAP TF 1408/2013). De la mateixa manera, s’han considerat contràries a la bona fe conductes
com la de fer afirmacions contràries a la veritat (Sentència del Tribunal Suprem de 21 de febrer
de 2000, Roj. STS 1254/2000).
Així, la mala fe s’entén com un concepte referit a les relacions substantives que donen lloc a
la causa del litigi i s’aprecia quan el demandat eludeix de manera, clara, mantinguda i
conscient el compliment de les obligacions o quan el demandant ha buscat materialment
sense cap raó el compliment d’un dèbit del contrari, posicions aquestes que usualment duen
a l’inici d’un plet, amb les conseqüències d’aquest (molèsties, despeses i costes...). La mala
fe de l’obligat acostuma a quedar patent per requeriments previs infructuosos o per altres
dades que evidenciïn la seva posició remisa o que obstaculitza el normal compliment
(Sentència de l’Audiència Provincial d’Almeria, de 22 de juliol de 2014, Roj. SAP AL 954/2014).
També, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón ha distingit entre ambdues
figures assenyalant en els seus acords 89/2015, 45/2014 i 27/2013, entre d’altres, que “actúa
con temeridad quien interpone un recurso sin ningún tipo de apoyo argumentativo, y actúa de
mala fe quien tiene la clara voluntad de engañar al órgano competente en la resolución del
recurso”.
Dit això, en el cas examinat, com s’ha vist, crida l’atenció que TELEFÓNICA, a resulta de
l’accés a l’expedient, qüestiona en un ampli escrit de recurs diversos aspectes de la proposició
de VODAFONE i de la peça de justificació de la presumpció de temeritat, que han dut a les
parts i també a aquest Tribunal a haver d’efectuar una anàlisi exhaustiva de les motivacions
de l’admissió d’aquests plantejaments, de l’anàlisi d’incidències o errors de molt relativa
significació i, en molts casos, a detectar una distorsió de les interpretacions de determinats
extrems de la proposició de VODAFONE, quan no a identificar reiteradament que el recurs
parteix de la base d’una única solució tecnològica, la de la part recurrent, plantejament aquest
discutible en un escenari d’obertura de mercats, de lliure competència i de continua innovació
tecnològica en aquest sector.
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Per tot això, i malgrat l’àmplia literatura argumental de la part recurrent, el Tribunal aprecia,
efectivament, temeritat en la interposició del recurs, que es mostra com un exercici exhaustiu
d’identificació d’aspectes que formalment li permeten qüestionar l’admissió i la valoració
tècnica de l’adjudicatària –tot i l’abastament de coneguda doctrina i jurisprudència contrària
als seus plantejaments- per intentar aconseguir canviar allò que no satisfà a la part actora,
això és, el resultat de l’adjudicació, i malgrat ser coneixedora de l’argumentació tècnica de
l’òrgan de contractació en relació amb el plantejament tecnològic divers de l’adjudicatària en
el marc d’un sector d’alta competitivitat i obertura. Al respecte, cal recordar que el recurs
especial en matèria de contractació ha de permetre una resolució ràpida i àgil, atès que
actuacions com aquestes impedirien de pla la necessària agilitat en el sistema de resolució
de recursos especials1. Certament, la protecció constitucional del dret a la defensa empara el
dret al recurs, però aquesta protecció només ve referida a aquells casos en els quals sigui
legalment procedent i, no en altres, on s’accioni, com en aquest cas, amb un ús abusiu.
No es donen, però, les circumstàncies per apreciar la mala fe que al·lega VODAFONE, tot i
l’eventual benefici que ha pogut suposar per a TELEFÓNICA, actual prestadora del servei, la
interposició del recurs –amb la subsegüent suspensió del procediment- i els aspectes sobre
els que, certament, aquest Tribunal s’ha vist conduït a identificar i analitzar exhaustivament
incompliments o incoherències no apreciables.
Aquests fets porten aquest Tribunal a apreciar un ús abusiu de la via del recurs especial en
matèria de contractació i, per tant, una temeritat en la interposició del recurs que llinda la mala
fe. En conseqüència, correspon imposar a l’empresa recurrent la multa prevista a l’article 58.2
de la LCSP en la quantia de 5.300 euros, a manca de de quantificació i acreditació per part
de l’òrgan de contractació d’altres danys i perjudicis que s’hagin causat, tenint en compte el
valor estimat del lot objecte de la controvèrsia i per tal de cobrir, si més no, una part del cost
públic derivat de la resolució del recurs.

1

D’acord amb el Preàmbul de la LCSP i la Directiva 89/665/CEE, modificada per la Directiva 2007/66/UE, d’11 de
febrer i la Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrer, juntament amb la Directiva 92/13/CEE, pel que fa a la millora de
l'eficàcia dels procediments de recurs en matèria d'adjudicació de contractes públics, que disposa en el seu article
1 que les decisions dels poders adjudicadors ha de poder ser: “(...) objecte de recurs de manera eficaç i, en
particular, el més ràpidament possible”.
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D’acord amb l’exposat i vistos els preceptes legals d’aplicació, reunit en sessió, aquest
Tribunal

ACORDA

1.- Desestimar el recurs especial en matèria de contractació presentat per la senyora A.M.C.,
en nom i representació de TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA, SAU, TELEFÓNICA DE
ESPAÑA, SAU i TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE
ESPAÑA, SA, contra la resolució per la qual s’adjudica el lot 1 del contracte de serveis de
prestació i gestió de comunicacions de veu de la Generalitat de Catalunya (expedient núm.
CTTI-2018-104), licitat pel CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
2.- Aixecar la suspensió automàtica de l’adjudicació prevista en l’article 53 de la LCSP, a
l’empara del que disposa l’article 57.3 del mateix cos legal.
3.- Declarar que s’aprecia la concurrència de temeritat en la interposició del recurs, per la qual
cosa escau la imposició a TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA, SAU, TELEFÓNICA DE
ESPAÑA, SAU i TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE
ESPAÑA, SA, de la sanció prevista en l’article 58.2 de la LCSP, en la quantitat de 5.300 euros.
4.- Notificar aquesta resolució a totes les parts.

Aquesta resolució posa fi a la via administrativa i és directament executiva sense perjudici que
es pugui interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des de
l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, de conformitat amb el disposat en els articles
10.1 k) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, i en l’article 59 de la LCSP.
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Aprovat per unanimitat dels membres del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
assistents en la sessió de 30 d’octubre de 2019.

Vist i plau
Maria Àngels
Alonso Rodríguez DNI 38510621L
(SIG)
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