ACTA DE VALORACIÓ DE L’INFORME JURÍDIC DE CONFIDENCIALITAT DEL LOT 4, DEL
PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL SUBMINISTRAMENT DEL MOBILIARI,
SENYALÍSTICA I AUDIOVISUALS, I EQUIPAMENT ESCÈNIC DEL CCC VIRGÍNIA AMPOSTA

En data 20 de desembre de 2021, a les 13:45 hores, es reuneix la Mesa de contractació
composada pels membres següents:
- Presidenta:
Senyora Marta Goñi Modrego, Arquitecta municipal
- Vocals:
Senyors/es:

Ricardo Muñiz Merino, Secretari de la Corporació
Vanessa Ceba Piqueras, Tresorera de la Corporació, en substitució de
l’Interventor de la Corporació.
Josep Ma Monleón Bellafont, responsable del departament de compres
Teodoro Pérez Habas, Cap de cultura

Actua com a secretària de la Mesa la senyora Regina Pauné i Grané, Cap de la Unitat de
secretaria.
Assisteix també la senyora Aida Cortés Ausió, Cap d’Urbanisme, projectes i obres públiques
de la Corporació.
La presidència declara obert l’acte i es procedeix a llegir l’informe jurídic emès per la Cap de
la Unitat de Secretaria sobre la confidencialitat en matèria de contractació pública i la seva
relació amb els principis de publicitat i de transparència, que es transcriu a continuació:
“Informe jurídic sobre la confidencialitat en matèria de contractació pública i la seva relació
amb els principis de publicitat i de transparència del contracte del subministrament del
mobiliari, senyalització i audiovisuals, i equipament escènic del CCC Virginia Amposta de
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
Antecedents

En data 20 de maig de 2021, per acord de Junta de Govern Local s’acordà l’aprovació de l'inici
de la contractació del subministrament del mobiliari, senyalització i audiovisuals, i equipament
escènic del CCC Virgínia Amposta, així com la documentació contractual. Aquest acord va ser
modificat en data 17 de juny de 2021.
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En data 24 de maig i 18 de juny de 2021, respectivament, es van publicar en el Perfil del contractant.

En data 23 de juliol de 2021, es van presentar unes al·legacions als plecs, les quals van ser
resoltes en data 10 de setembre de 2021 per l’esmentada Junta de Govern Local establint-se un
nou termini de 35 dies per a la presentació d’ofertes, a comptar des de la data de l’enviament de
l’anunci a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea.

Aquesta resolució es va publicar en data 14 de setembre de 2021 en el Perfil del contractant,
finalitzant el termini de presentació de propostes per part dels licitadors el 19 d’octubre de 2021.
En data 30 de novembre de 2021, en l’obertura del sobre B, es detecta que el licitador Sdad. Coop
Obreros Ezcaray - Ezcaray Seating presenten junt a la documentació una declaració en la qual
especifica que part de la documentació presentada té carácter confidencial, i per tant no pot ser
mostrada a la resta de licitadors del procediment, però no concreta els motius pels quals aquesta
documentación presenta aquest carácter confidencial.
Consideracions jurídiques
El supòsit que es planteja enfronta varis dels principis en què es basa la Contractació pública.
D’una banda, i atenent als articles 1 i 132 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP, endavant)
són principis bàsics de la contractació administrativa la publicitat i transparència, essent obligatori que
s’apliquin a tots els contractes públics, sigui quina sigui la seva naturalesa o quantia. La finalitat
d’aquests principis és la de donar la màxima difusió possible a les licitacions i garantir, segons
estableix la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, en el seu informe 11/2013 de 26 de juliol,
“que aquells que participen en el procés de selecció puguin accedir a la informació que els resulti
d’interès durant el procés selectiu i, especialment, puguin conèixer els motius en què es fonamenten
les decisions adoptades durant tot el procediment i que han de portar a escollir una determinada
oferta o proposició entre les presentades i, d’aquesta manera, garantir que el procediment ha estat
equitatiu i imparcial i que el contracte s’ha adjudicat a l’oferta econòmicament més avantatjosa des
del punt de vista econòmic; i, en última instància, poder instar la revisió”
D’altra banda i d’acord amb l’article 133 de la LCSP, la confidencialitat es reconeix també com un
principi de la contractació pública, en les dues vessants, com són: confidencialitat en la documentació
presentada pels licitadors i la prohibició que tenen els licitadors de difondre la informació a la qual
puguin tenir accés pel fet d’haver participat en un procediment de contractació o durant l’execució
dels contractes. El principi de confidencialitat, es troba en totes les fases de la contractació pública,
des de la fase de selecció i d’adjudicació del contracte fins a la seva execució i finalització.
Si ens centrem en la confidencialitat de la informació facilitada pels licitadors (fase de selecció i
d’adjudicació del contracte), l’esmentat article 133 de la LCSP, regula que el caràcter de confidencial
afecta, entre d’altres, els secrets tècnics o comercials, els aspectes confidencials de les ofertes i
qualsevol altra informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui
en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.
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El mateix article 133 LCSP imposa, però, un límit a aquesta declaració de confidencialitat, i és que no
es pot estendre a tot el contingut de l’oferta de l’adjudicatari ni a tot el contingut dels informes i
documentació que, si s’escau, generi directament o indirectament l’òrgan de contractació en el curs
del procediment de licitació. Només es pot declarar la confidencialitat de documents que tinguin una
difusió restringida, i en cap cas a documents que siguin públicament accessibles. A més aquest deure
de confidencialitat tampoc pot impedir la divulgació de les parts no confidencials dels contracte,
respectant en tot cas el que disposa la Llei Orgànica sobre protecció de Dades de caràcter personal.
Pel que fa a aquesta documentació, l’esmentat Informe 11/2013 de la Junta Consultiva de
Contractació afirma que “té caràcter confidencial la documentació facilitada pels empresaris per
acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional, entre d’altres raons,
perquè així ho estableix l’article 12 del Reglament general de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. Aquests documents són aquells a què fan
referència els articles 75 a 78 del TRLCSP, en els quals s’enumeren els mitjans per acreditar la

solvència dels empresaris…….També tenen caràcter confidencial les dades de caràcter personal
objecte de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, llevat que de forma expressa se n’autoritzi la comunicació o la cessió. Aquests dades,
segons s’estableix en l’article 3.a de la Llei esmentada, són les que fan referència a qualsevol
informació sobre persones físiques identificades o identificables. En canvi, no tindrà caràcter
confidencial la informació que consti en registres públics i que, a més, sigui d’accés públic.” Tota
aquesta documentació assenyalada es troba bàsicament en el sobre A.
La mateixa Junta Consultiva de Contractació Administrativa afirma, pel que fa a la documentació
tècnica i econòmica (sobres B i C), que a partir del que estableixen els articles 140 i 153 del TRLCSP
(antiga llei de contractes vigent en el moment de l’elaboració de l’informe 11/2013), es deriva que
“són els empresaris els que han d’identificar la documentació o la informació que consideren
que té caràcter confidencial, i no és admissible que efectuïn una declaració genèrica o declarin
que tots els documents o tota la informació té caràcter confidencial. La declaració de
confidencialitat no es pot entendre com una opció indiscriminada de les empreses i, per tant, és
imprescindible que en aquesta declaració s’especifiqui expressament quina documentació i quina
informació té caràcter confidencial i els motius o les circumstàncies segons els quals se n’ha de
reconèixer aquest caràcter. Sense perjudici del que s’ha exposat, s’ha de tenir en compte que, en
última instància, l’òrgan de contractació pot decidir, després de fer la valoració corresponent, que
difondre determinada informació pot perjudicar els interessos legítims de l’empresa adjudicatària o la
competència lleial entre les empreses; però també pot considerar que no existeixen motius suficients
per protegir una determinada informació.”
Per tant a tenor de l’article 133, en consonància de l’ Informe 11/2013, la declaració de confidencialitat
no pot ser genèrica, declarant que tots els documents dels esmentats sobre B i/o C, presentats per un
licitador, tenen caràcter confidencial, sinó que s’han d’especificar de forma expressa i precisa quins
documents o informació tenen aquest caràcter, amb indicació de les circumstàncies en què es justifica
aquesta declaració. El motiu principal d’aquesta reflexió és que la protecció de determinada
informació, declarada confidencial, no pot buidar de contingut els principis de publicitat i de
transparència, cosa que sí passaria en el supòsit que tot fos declarat confidencial, perquè la resta de
licitadors o candidats no podrien conèixer les causes per les que una oferta ha esta la seleccionada.
Li correspon a la mesa de contractació ponderar i buscar l’equilibri entre la protecció de la informació
facilitada per un licitadors i el dret de la resta de licitadors a conèixer, els motius en què es
fonamenten les decisions presses per la mateixa, entre elles el motiu o motius de la puntuació que a
comportat l’adjudicació del contracte a un licitador concret.
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També estableix la Junta Consultiva de Contractació en el mateix informe que aquest equilibri
d’interessos s’ha de fer tenint en compte el principi de proporcionalitat, on la confidencialitat no
ultrapassi els límits d’allò que és realment necessari per aconseguir els objectius perseguits
amb caràcter general. Així, caldrà buscar la solució menys perjudicial i que els desavantatges causats
no siguin desproporcionats respecte dels objectius perseguits, on el dret a la publicitat i transparència
presenten un interès superior per protegir.
En conseqüència, i segons allò disposat en l’esmentat Informe 11/2013 “la confidencialitat sempre
ha de ser motivada i justificada amb raons objectives, amb la finalitat de protegir interessos
legítims tant públics (seguretat nacional, seguretat pública, procediments judicials, inspecció,
investigació o auditoria o política econòmica i monetària), com privats (interessos comercials o
protecció de dades de caràcter personal).” … i ….. “es pot qualificar de confidencial tota aquella
informació que comporta un avantatge competitiu per a l’empresa quan, al mateix temps, es
tracti d’una informació veritablement reservada, és a dir, desconeguda per tercers i que
representi un valor estratègic per a l’empresa i pugui afectar la seva competència en el mercat,
sempre que no es produeixi una minva en els interessos que es volen garantir amb els

principis de publicitat i de transparència.”, fora d’aquesta informació la resta continguda en els
sobres B i C no poden ser considerats confidencials.
Per altra banda, i per acabar, cal aclarir que en l’apartat 11.10.B) CONTINGUT DEL SOBRE B I, SI
ESCAU, DEL SOBRE C del Plec de Clàusules Administratives Particular que ha de regir el contracte
de subministrament del mobiliari, senyalització i audiovisuals, i equipament escènic del CCC Virginia
Amposta de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, ja hi havia un apartat que especifica aquesta
premissa de només declarar quins punts es consideren confidencials i justificar-ho clarament i
específicament. S’adjunta la transcripció literal de l’esmentat apartat:
“c) Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi
assenyalat en l’eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació confidencial, si
conté informació d’aquest tipus. Si és el cas, caldrà concretar quins punts de la informació són
confidencial i els motius.
En aquest sentit, els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre B i,
si s’escau, en el sobre C, es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets
industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres
persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la
competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser
contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter
personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altres informacions amb un
contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de
licitació o en altres de posteriors. No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica
de l’empresa, ni les dades incloses en el DEUC.
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions
genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de
determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat d’accés o de
vista de dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses licitadores afectades.”
De tot l’exposat,
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Es proposa a la Mesa de Contractació que requereixi a la Sdad. Coop Obreros Ezcaray - Ezcaray
Seating que ha inclòs una declaració de confidencialitat on especifica els punts que cal ser declarats
confidencials però no justifica, de forma clara i precisa, les causes per les quals cal que tinguin
aquesta consideració
Tot i així, quedarà a judici de la mateixa Mesa l’acceptació d’aquestes declaracions de confidencialitat,
tenint en compte el que estableix la LCSP, l’Informe 11/2013 i la justificació que aportin els licitadors
requerits.”

Els membres de la mesa de contractació, un cop llegit i estudiat l’informe emès per la Cap de
la Unitat de Secretaria, comparteixen el seu contingut i proposant requerir a la Sdad. Coop

Obreros Ezcaray - Ezcaray Seating per tal que justifiqui de forma clara i precisa, les causes
per les quals cal que tinguin aquesta consideració
La presidència dóna per acabat l’acte a les 14:00 hores estenent-se la present que signen els
components de la Mesa, de la qual cosa la secretària que subscriu en dóna fe.
La Presidenta
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La Secretària

Els Vocals

