Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona

Barcelona, 25 de novembre de 2020
Resolució: 382/2020 (recursos N-2020-219, N-2020-223 i N-2020-228)

Vista la sol·licitud de rectificació de la Resolució 319/2020, de 23 de setembre, aprovada en
relació amb el recurs especial en matèria de contractació presentat pels senyors E.A.A. i
S.R.F., en nom i representació de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA, contra
l’adjudicació dels lots 43, 45 i 46 de l’acord marc de subministrament de maquinària tècnica i
elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de
Catalunya, licitat pel CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL (expedient
2018.04) (N-2020-223), i vistos els recursos especials en matèria de contractació presentats
pel senyor V.L.V.R., en nom i representació de ROS ROCA, SAU (N-2020-219), i pel senyor
J.G.C., en nom i representació de GRAU MAQUINÀRIA I SERVEI INTEGRAL, SA (N-2020228), contra l’adjudicació dels lots 3, 4, 45 i 46 del mateix procediment de contractació, a data
d’avui, aquest Tribunal ha adoptat la resolució següent:

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. L’anunci de licitació es va publicar en data 9 de desembre de 2019 en el perfil de
contractant del CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL (des d’ara, CCPL o
Consorci), inserit en la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de
Catalunya (PSCP) i també l’11 de desembre de 2019 en el Diari Oficial de la Unió Europea
(DOUE) S239. El valor estimat del contracte és de 50.202.033,70 euros, dividit en 65 lots. Els
lots 3, 4, 43, 45 i 46, objecte dels recursos, representen, conjuntament, 13.650.000 euros.

SEGON. Entre altres operadors, van concórrer a la licitació les empreses següents:
–

ROS ROCA, SA (en endavant, ROS), als lots 3 i 4.

–

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA (en endavant, BBVA) als lots 43 a 48.

–

GRAU MAQUINÀRIA I SERVEI INTEGRAL, SA (en endavant, GRAU) als lots 1, 3 i 8.
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TERCER. En data 23 de juliol de 2020, el CCPL va adjudicar l’acord marc, en particular, i pel
que fa als lots 3, 4, 43, 45 i 46, objecte dels recursos, d’acord amb la següent classificació:

L’acord d’adjudicació es va publicar el 24 de juliol de 2020 en el perfil de contractant.
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QUART. En dates 10, 11 i 13 d’agost de 2020, van tenir entrada en el registre electrònic del
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (des d’ara, Tribunal) tres recursos especials
en matèria de contractació interposats per les empreses ROS, BBVA i GRAU, respectivament,
contra l’adjudicació de diversos lots de l’acord marc de referència:
A) El recurs de ROS (N-2020-219) es dirigeix, concretament, contra l’adjudicació dels lots
4 i 46, per entendre que les ofertes econòmiques de les adjudicatàries d’aquests lots
–les empreses AEBI SCHMIDT IBERICA, SA i CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE,
SAU, respectivament– contenien valors anormals o desproporcionats en aplicació dels
paràmetres establerts en la clàusula 14 del PCAP, de tal manera que el CCDL hauria
d’haver tramitat la corresponent peça separada de justificació de dites ofertes o bé les
hauria d’haver exclòs. Per aquest motiu, i prèvia la suspensió cautelar del procediment,
sol·licita la corresponent retroacció al moment de la valoració de les ofertes per tal de
procedir en els termes esmentats. Així mateix, afirma que l’entitat adjudicatària del lot
46, CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE, SAU, ofereix 1 any de garantia, incomplint
el termini de garantia mínim de 48 mesos que ha de cobrir l’arrendament, com indica
la resposta de l’òrgan de contractació a la pregunta vinculant núm. 19.
En particular, justifica la seva legitimació per impugnar l’adjudicació del lot 46, del qual
no n’és licitadora, en la seva condició de fabricant de l’escombradora que ha presentat
en arrendament la segona classificada i, per tant, adjudicatària en cas de prosperar el
recurs, BBVA.
B) El recurs de BBVA (N-2020-223) té per objecte els lots 43, 45 i 46 en els quals la seva
proposta va quedar en segona posició, per darrera de la presentada per CAIXABANK
EQUIPMENT FINANCE, SAU. D’acord amb l’actora, d’una banda, l’oferta d’aquesta
licitadora va incórrer en presumpció de baixa en els lots 45 i 46, per aplicació expressa
del paràmetre establert en la clàusula 14 del PCAP, i també en el lot 43, malgrat no
estar contemplada l’aplicació de dit paràmetre en un lot amb únicament dues ofertes.
De l’altra, al·lega també que l’oferta de CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE, SAU no
compleix amb el requeriment mínim relatiu a l’extensió de la garantia exigit en aquesta
licitació segons la resposta de l’òrgan de contractació a la pregunta vinculant núm. 19
(publicada el 15 de gener de 2020), la qual cosa comportaria la seva exclusió.
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Per tot això, i també prèvia la suspensió cautelar del procediment, sol·licita l’anul·lació
de l’adjudicació d’aquests lots, amb retroacció de les actuacions per tornar a valorar
les ofertes, amb exclusió de les proposicions que no compleixin els criteris establerts.
C) El recurs de GRAU (N-2020-228) es dirigeix contra l’adjudicació dels lots 3 i 45, sobre
la base de l’incompliment de les propostes presentades per les respectives empreses
adjudicatàries –AEBI SCHMIDT IBERICA, SA i CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE,
SAU– d’especificacions tècniques obligatòries del PPT quant a la capacitat de dipòsit
d’aigua. Indica que és licitadora del lot 3 i proveïdora de la maquinària d’arrendament
presentada al lot 45. I sol·licita, prèvia la suspensió del procediment d’adjudicació, que
s’anul·li l’acte impugnat, respecte dels lots de referència, i s’ordeni la retroacció de les
actuacions per excloure aquestes licitadores per no complir els requisits del PPT.

CINQUÈ. En dates 12, 13 i 17 d’agost de 2020, la Secretaria Tècnica del Tribunal va notificar
a l’òrgan de contractació, amb remissió de còpia dels respectius recursos interposats per ROS,
BBVA i GRAU, respectivament, i va sol·licitar-li la remissió de l’expedient de contractació i de
l’informe corresponent, d’acord amb el previst pels 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).

SISÈ. El 13 i 18 d’agost de 2020, la Secretaria Tècnica del Tribunal va requerir a les empreses
BBVA i GRAU, respectivament, perquè acreditessin la seva representació. En data 19 d’agost
de 2020, va tenir entrada la documentació de representació de l’empresa GRAU.

SETÈ. El 9 de setembre de 2020, la Secretaria Tècnica del Tribunal va reclamar al CCDL la
tramesa de l’expedient administratiu i dels respectius informes.
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VUITÈ. En data 23 de setembre de 2020, no tenint constància de cap resposta al requeriment
d’esmena, el Tribunal va aprovar la Resolució 319/2020, en virtut de la qual va inadmetre el
recurs interposat per BBVA (N-2020-223), pel manca d’acreditació de la representació.

NOVÈ. En data 28 de setembre de 2020, BBVA va sol·licitar al Tribunal que dita Resolució
fos rectificada en contenir un error de fet, atès que, segons s’acredita, el 13 d’agost de 2020,
l’entitat recurrent havia tramès per correu electrònic a una adreça del servei extern de
comunicacions certificades del Tribunal, en què aportava la documentació relativa als poders
de representació de les dues persones signatàries del seu recurs.
Efectuades les indagacions escaients amb el servei de comunicacions esmentat, es comprova
que l’empresa BBVA va esmenar en termini la representació mitjançant comunicació dirigida
a l’adreça de correu electrònic emissora del requeriment d’esmena que, per una incidència
informàtica no imputable a la recurrent, no va redirigir la resposta de la recurrent a la bústia
d’aquest Tribunal. Per tant, s’aprecia un error material en la Resolució 319/2020, que acordava
la inadmissibilitat del recurs per manca de representació i, en aquest sentit, escau deixar
sense efecte aquest pronunciament i entrar a analitzar el fons del recurs presentat per BBVA.

DESÈ. En data 6 d’octubre de 2020, el Consorci va completar la tramesa de la documentació
de l’expedient administratiu i dels informes corresponents als recursos presentats.
En síntesi, el CCDL s’oposa a totes les al·legacions, llevat de les al·legades per ROS i BBVA
amb relació, d’una banda, a l’omissió del tràmit contradictori de l’article 149.4 de la LCSP en
els lots 45 i 46 –atès que reconeix que l’oferta de l’adjudicatària d’aquests lots, CAIXABANK,
es trobava en presumpció de baixa conforme a la fórmula prevista en la clàusula 14 del PCAP–
i, de l’altra, a la manca de compliment de prescripcions mínimes obligatòries per part de l’oferta
presentada per CAIXABANK en els lots 43, 45 i 46 –admet també que el termini de garantia
ofert per aquesta entitat és inferior al mínim exigit per la clàusula 59 del PCAP–.
I, precisament, per aquesta darrera qüestió, conclou el següent:
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“En aquest sentit, en base als arguments exposats per la recurrent i en base a la revisió de les
ofertes presentades i de l’informe de valoració, aquesta entitat s’aplana a les pretensions de la
recurrent respecte els lots 43, 45 i 46, entenent que el que procedeix és anul·lar l’acord d’adjudicació
del lot de referència, deixar-lo sense efecte i retrotraure les actuacions fins al moment en què es va
produir l’error d’apreciació d’aquest aspecte per part de la Mesa de contractació, la qual haurà de
valorar la idoneïtat de la continuïtat del procediment o si s’ha produït una infracció no subsanable.”

ONZÈ. Dins del període d’al·legacions obert a les parts interessades, d’acord amb les dades
indicades per l’òrgan de contractació, han comparegut davant d’aquest Tribunal les empreses
següents:
–

En relació amb els recursos de ROS (N-2020-219) i de GRAU (N-2020-228), en data
15 d’octubre de 2020, van tenir entrada les al·legacions de BBVA i de CAIXABANK
EQUIPMENT FINANCE, SAU (en endavant, CAIXABANK) i, el 28 d’octubre de 2020,
les d’AEBI SCHMIDT IBERICA, SA (en endavant, AEBI), la primera d’elles per adherirse als recursos, i les altres dues, adjudicatàries dels lots afectats, per oposar-s’hi.

–

En relació amb el recurs de BBVA (N-2020-223), l’adjudicatària dels lots, CAIXABANK
va presentar les seves al·legacions el 19 de novembre de 2020, oposant-se al 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. Amb caràcter previ a d’altres qüestions, aquest Tribunal aprecia entre els recursos
N-2020-219, N-2020-223 i N-2020-228 una identitat substancial i una íntima connexió que, en
virtut dels articles 13 del RD 814/2015, 20 del Decret 221/2013 i 57 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (en endavant,
LPAC), el faculten per procedir a la seva acumulació. Els tres recursos es dirigeixen contra un
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mateix acte, l’adjudicació de lots coincidents i per fonamentacions en alguns casos idèntiques,
de tal manera que l’estimació de qualsevol d’ells afectaria als pronunciaments sobre els altres.
Per tant, i d’acord amb el principi d’economia procedimental, escau acumular els recursos, per
resoldre’ls en un únic procediment i mitjançant una única resolució.

TERCER. L’acord marc de subministrament de referència, atès el seu valor estimat, resulta
susceptible del recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44.1 b) de la
LCSP.

QUART. Els recursos es dirigeixen contra l’adjudicació de determinats 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 i, en aquest sentit, la seva interposició produeix ope legis
l’efecte de suspendre automàticament l’adjudicació dels lots afectats, d’acord amb els articles
53 de la LCSP i 21.3 del RD 814/2015, sense que calgui el pronunciament exprés d’aquest
Tribunal.

CINQUÈ. El Tribunal aprecia en les recurrents drets i interessos afectats per l’acte impugnat
i, per tant, la necessària legitimació activa per interposar el recurs, d’acord amb els articles 48
de la LCSP i 16 del Decret 221/2013. També s’aprecia aquesta legitimació respecte de GRAU
i ROS en els motius dirigits contra l’adjudicació dels lots 45 i 46, respectivament, malgrat no
ser-ne licitadores. S’aprecia, en aquest cas, que l’eventual estimació d’aquests motius amb la
conseqüent adjudicació dels lots a favor de l’entitat BBVA, segona classificada, tindria efectes
evidents en els seus interessos econòmics, en tant que, com resulta de la documentació de
l’expedient, ambdues empreses s’haurien compromès a proveir la maquinària oferta pel BBVA
en aquests lots per subscriure el contracte de subministrament en modalitat d’arrendament
financer (entre d’altres, la Resolució 111/2014 del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales -TACRC-).
La representació de les tres entitats recurrents –també la de BBVA, d’acord amb l’antecedent
de fet novè– ha quedat acreditada per actuar en aquest procediment de recurs, de conformitat
amb l’article 51.1 a) de la LCSP.
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SISÈ. Els recursos s’han presentat dins del termini de quinze dies hàbils que estableix l’article
50.1 de la LCSP. També s’han presentat en forma, ja que compleixen els requisits establerts
a l’article 51.1 de la LCSP.

SETÈ. En primer lloc, respecte del motiu compartit pels recursos de ROS (N-2020-219) i BBVA
(N-2020-223) amb relació a l’incompliment per part de l’adjudicatària CAIXABANK en els lots
43, 45 i 46 del termini mínim obligatori de garantia, de 48 mesos, cal partir del fet, no qüestionat
tampoc en el corresponent tràmit d’al·legacions, que CAIXABANK va oferir en el sobre B una
garantia per defectes de fabricació d’1 any (documents 206, 210 i 214 de l’expedient).
D’acord amb la clàusula 59 del PCAP, el termini de garantia de la maquinària en els lots 43 a
65, de subministrament en modalitat d’arrendament, és el “període complert de l’arrendament
inicial, i si s’escau, de les corresponents pròrrogues”. Tal com s’indica en les característiques
tècniques d’aquests lots en el PPT, el període d’arrendament és de 48 mesos.
Certament, aquesta disposició és contradictòria, tal com al·lega l’adjudicatària amb l’annex 3
del PCAP, que replica en el model d’oferta per als lots 43 a 65 el mateix termini de garantia
d’1 any aplicable, d’acord amb el propi PPT, únicament als lots 1 a 42 que tenen per objecte
maquinària de compra i no en arrendament. Nogensmenys, aquesta imprecisió en el model
d’oferta va ser objecte d’aclariment per l’òrgan de contractació mitjançant resposta publicada
en la PSCP abans de la finalització del termini de presentació d’ofertes, matisant que “D’acord
amb la clàusula 59 del PCAP, el període de garantia és el període complert de l’arrendament
inicial i, si escau, de les corresponents pròrrogues. És a dir, la garantia cobrirà el període
mínim d’arrendament que són 48 mesos, i, en el cas que s’exerceixi la pròrroga, haurà de
cobrir els 60 mesos, que és la durada màxima que podran tenir els contractes d’arrendament
d’acord amb la clàusula 10 del PCAP (...)”.
Sobre el caràcter vinculant d’aquest tipus d’aclariments al contingut dels plecs, aquest Tribunal
ja s’ha pronunciat de manera reiterada, i per referència a l’article 138.3 de la LCSP (per totes,
les resolucions 249/2020, 118/2020 i 104/2019, amb cita de la Sentència del Tribunal Suprem
de 20 de febrer de 2018, Rec. 2725/2015).
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En tot cas, tant l’apreciació de l’incompliment d’aquest requisit tècnic en l’oferta adjudicatària,
com la voluntat manifestada per l’òrgan de contractació d’estimar aquesta concreta pretensió
de les actores, porten aquest Tribunal a estimar el motiu, en els termes de l’aplanament del
CCDL, no apreciant cap infracció manifesta de l’ordenament jurídic, per aplicació, atesa la
similitud entre els dos supòsits, de la regulació de l’aplanament continguda en l’article 75 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (entre
d’altres, les resolucions 301/2020, 270/2020 i 196/2020 del Tribunal, i 634/2018 i 90/2018 del
TACRC).
L’anterior, que hauria de comportar l’exclusió de l’adjudicatària CAIXABANK dels lots 43, 45 i
46 per incompliment d’un requisit mínim obligatori del PCAP, fa innecessari entrar a analitzar
les al·legacions que les mateixes recurrents ROS (N-2020-219) i BBVA (N-2020-223) efectuen
contra l’admissió d’aquesta mateixa adjudicatària, per entendre que la seva oferta econòmica
contenia valors anormals o desproporcionats, ni tampoc les al·legacions de l’empresa GRAU
(N-2020-228) contra l’adjudicació del lot 45, per altres incompliments tècnics de l’equipament
ofert per CAIXABANK.

VUITÈ. Resta examinar, doncs, les al·legacions dirigides per les empreses recurrents GRAU
(N-2020-228) i ROS (N-2020-219) contra l’adjudicació a favor de l’empresa AEBI dels lots 3 i
4, respectivament.
En primer lloc, i pel que fa al lot 3, GRAU al·lega, en síntesi, que la proposta d’AEBI incompleix
les especificacions tècniques obligatòries del PPT relatives a la capacitat de dipòsit d’aigua.
Fa extensives aquestes al·legacions a la impugnació dirigida contra el lot 45, atès que l’equip
ofert per CAIXABANK en aquell cas és també el d’AEBI.
D’acord amb la recurrent, el dipòsit d’aigua d’AEBI ofereix una capacitat d’aigua de 360 litres,
que no es correspon amb el catàleg específic que s’acompanya amb l’oferta tècnica, en el
qual, segons s’indica en el recurs, consta que la capacitat real del dipòsit d’aigua és de 190
litres, contravenint el PPT que exigeix que l’equipament compti amb un dipòsit d’aigua de, com
a mínim, 300 litres. I al·lega que la capacitat de 360 litres declarada no correspon al dipòsit
d’aigua, sinó a la suma de la capacitat real (190 litres) amb altres mesures que no formen part
del dipòsit d’aigua.
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Sobre aquestes qüestions, el CCDL ha informat que les ofertes qüestionades per GRAU són
conformes a l’establert pels plecs, en base a la documentació tècnica presentada i analitzada
pels tècnics del Consorci. En concret, defensa que segons consta en el PPT respecte dels
lots 3 i 45, les prescripcions tècniques obligatòries relatives a la capacitat mínima del dipòsit
d’aigua no especifiquen si els 300 litres mínims exigits han de ser d’aigua neta, sinó que es
refereixen a la capacitat total d’aigua que el dipòsit és capaç de proveir a la màquina en
funcionament. En aquest sentit, posa de manifest que existeixen màquines que aprofiten
l’aigua recollida pel sistema d’aspiració i que s’entén que l’aigua recollida que torna al circuit,
tot i que no es pugui considerar neta, es pot fer servir perfectament per al seu principal objectiu,
això és, que caigui sobre el sistema dels raspalls per tal que la màquina no aixequi pols durant
el seu funcionament. I assenyala que l’objectiu perseguit per aquest requeriment és procurar
que la màquina escombrador vial pugui treballar el major temps possible sense la necessitat
de parar per proveir-se d’aigua, incrementant la productivitat, considerant opcions vàlides les
màquines amb sistemes de reciclatge o reaprofitament.
Al seu torn, AEBI, en el tràmit corresponent, ha defensat també que la capacitat total del seu
equip és de 360 litres i, per tant, supera el requisit mínim del PPT, sense perjudici que aquesta
capacitat total es distribueixi en dos dipòsits, un d’ells relatiu a l’aigua neta, de 190 litres.
Examinades les posicions de les parts i la redacció de les especificacions del PPT al respecte,
que resulten d’aplicació preceptiva ex article 139.1 de la LCSP, atès que no han estat objecte
d’impugnació i han adquirit fermesa, havent esdevingut llei entre les parts (per totes, Resolució
332/2020), aquest Tribunal, en l’àmbit estricte de la seva funció revisora, no pot concloure que
les afirmacions contingudes en el recurs permetin desvirtuar l’apreciació tècnica seguida per
l’òrgan de contractació, que, sempre motivada, gaudeix de presumpció de certesa i veracitat,
tal com recorda la doctrina reiterada d’aquest Tribunal (resolucions, 160/2018 i 118/2018, amb
cita de la Sentència de l’Audiència Nacional de 30 de maig de 2013, Roj. SAN 2420/2013).
En aquests casos, a més, cal tenir en compte que hi juga 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, les resolucions 218/2018, 4/2018 i 170/2017 del Tribunal).
En definitiva, procedeix desestimar el recurs de GRAU.
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NOVÈ. Finalment, el motiu d’impugnació de l’empresa ROS contra l’adjudicació del lot 4 rau
a considerar que l’oferta econòmica d’AEBI contenia valors anormals o desproporcionats en
aplicació de les variables 1, 2 i 3 previstes per la clàusula 14 del PCAP, fet que hauria motivat
la tramitació de la corresponent peça separada de justificació de l’oferta.
Aquesta tesi és confrontada per l’òrgan de contractació que, en el tràmit d’informe, ha defensat
la incorrecta aplicació per la recurrent de la fórmula prevista en el plec per determinar si una
oferta incorre en valors anormals o desproporcionats, atès que les variables 1, 2 i 3 no s’han
de calcular en atenció al criteri preu, tal com fa la recurrent, sinó en relació amb els criteris no
econòmics, tal com disposa la clàusula 14 del PCAP. Per aquest motiu, conclou que l’oferta
d’AEBI, que en els criteris que no són preu no va obtenir una puntuació superior a la suma de
les variables 1, 2 i 3, no es troba incursa en valors anormals o desproporcionats. Raonament
similar és el que articula l’adjudicatària AEBI en el corresponent tràmit d’al·legacions.
Centrada la qüestió controvertida, la funció revisora del Tribunal requereix portar a col·lació,
en primer terme, les disposicions dels plecs relatives a la identificació d’ofertes amb valors
anormals o desproporcionats, que, com ja s’ha dit, resulten d’aplicació preceptiva ex article
139.1 de la LCSP atès que no han estat qüestionades i han adquirit fermesa.
Així, la clàusula 14 del PCAP disposa (el ressaltat és nostre):

“(...) S’haurà de tenir en compte que d’acord amb les estipulacions establertes a l’article 149.2,
apartat b, de la LCSP, als efectes de determinar els criteris objectius en funció dels quals podria ser
considerada una oferta com a desproporcionada o amb valors anormals, es tindrà en compte la
relació entre les magnituds obtingudes de les variables següents que es calcularan en relació als
criteris d’adjudicació que no són preu:
1. La mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores.
2. Desviació de cada una de les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores respecte
a la mitjana de les puntuacions.
3. Càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor absolut, és adir,
sense tenir en compte el signe més o menys.

Podrà trobar-se una oferta incursa en valor anormal o desproporcionat, als efectes de l’article 149
de la LCSP, quan la puntuació obtinguda estigui per damunt del valor que resulti de la suma
de les variables 1 i 3, i que, al mateix temps, la seva oferta econòmica estigui també per sota
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en més d’un 5% de la mitjana de les ofertes econòmiques presentades per les empreses licitadores.
(...)”.

En efecte, la clàusula clarament condiciona l’apreciació de baixa temerària a la concurrència,
simultània, de dues premisses, d’una banda, que la puntuació obtinguda en els criteris que no
són preu sigui superior a la suma de les variables 1 i 3, i, de l’altra, que l’oferta econòmica
sigui inferior al 5% de la mitjana dels preus presentats per totes les licitadores. En efecte, la
recurrent està aplicant erròniament unes variables que, d’acord amb el plec acceptat per totes
les licitadores, es calculen en relació amb la puntuació tècnica i no econòmica de les ofertes.
Doncs bé, d’acord amb l’informe de valoració tècnica, AEBI va obtenir 25 punts en els criteris
no econòmics, sense que aquesta puntuació superés el resultat de la suma de les variables 1
i 3 que, en aquest cas és de 26,15 punts, tal com palesa l’informe del CCDL sobre la base de
calcular les mitjanes de puntuació i desviacions en els criteris que no són preu, ex clàusula 14
del PCAP. No complint-se, per tant, la primera de les premisses establerta pel plec per a la
consideració que una oferta incorre en presumpció de baixa, procedeix desestimar el motiu
examinat.
D’acord amb l’exposat i vistos els preceptes legals d’aplicació, reunit en sessió, aquest
Tribunal

ACORDA

1.- Rectificar, per apreciar un error material, la Resolució 319/2020, de 23 de setembre, del
Tribunal, aprovada en relació amb el recurs especial en matèria de contractació presentat pels
senyors E.A.A. i S.R.F., en nom i representació de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,
SA, contra l’adjudicació dels lots 43, 45 i 46 de l’acord marc de subministrament de maquinària
tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals
de Catalunya, licitat pel CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL (expedient
2018.04) (N-2020-223), i entrar a analitzar les qüestions de fons del recurs.
2.- Estimar, davant l’aplanament de l’òrgan de contractació, els recursos especials en matèria
de contractació presentats pel senyor V.L.V.R., en nom i representació de l’empresa ROS
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ROCA, SAU (N-2020-219), i pels senyors E.A.A. i S.R.F., en nom i representació de BANCO
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA (N-2020-223) contra l’adjudicació dels lots 43, 45 i 46
de l’acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis
de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya, licitat pel CONSORCI
CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL (expedient 2018.04), d’acord amb el fonament
jurídic setè d’aquesta resolució.
3.- Desestimar els recursos especials en matèria de contractació presentats pel senyor J.G.C.,
en nom i representació de l’empresa GRAU MAQUINÀRIA I SERVEI INTEGRAL, SA (N-2020228), contra l’adjudicació dels lots 3 i 45, i pel senyor V.L.V.R., en nom i representació de ROS
ROCA, SAU (N-2020-219), contra l’adjudicació del lot 4 de l’acord marc de subministrament
de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a
les entitats locals de Catalunya, licitat pel CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT
LOCAL (expedient 2018.04).
4.- Aixecar la suspensió automàtica de l’adjudicació provocada pel recurs, prevista en l’article
53 de la LCSP, a l’empara del que disposa l’article 57.3 del mateix cos legal.
5.- 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.
6.- Indicar a l’òrgan de contractació 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.
7.- 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 en
la sessió de 25 de novembre de 2020.

Vist i plau

M. Àngels Alonso Rodríguez

Neus Colet i Arean

Secretària

Presidenta
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