Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 938 842 038

Barcelona, 25 de maig de 2022
Resolució: 118/2022 (recurs N-2022-0075)

Vist el recurs especial en matèria de contractació presentat per F.R.C., S.S.C. i J.M.C.O., que
en aquesta licitació van concórrer sota el lema potablava118@gmail.com, contra el plec de
clàusules administratives particulars que regeix la licitació del contracte de serveis de redacció
de projecte i direcció de les obres per a la promoció d’un conjunt residencial i social de més
de 70 habitatges dotacionals i protegits, superfície comercial, equipament administratiu i
aparcament en les parcel·les 3D i 3B3 de l’ARE “Eixample Sud” del Prat de Llobregat, licitat
per PRAT ESPAIS, SLU (expedient 21/421-DOT1), a data d’avui, aquest Tribunal ha adoptat
la resolució següent:

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. En data 22 de desembre de 2021, PRAT ESPAIS, SLU (d’ara endavant, PRAT
ESPAIS o òrgan de contractació), societat mercantil de capital íntegrament de l’Ajuntament
del Prat de Llobregat, va publicar l’anunci de la licitació de referència en el perfil de contractant
allotjat a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat, a través del qual
va proporcionar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT), entre altra documentació contractual.
La licitació també es va publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) S250, de 24
de desembre de 2021.
Es tracta d’un concurs de projectes restringit amb intervenció de jurat, d’un valor estimat de
526.200 euros, a desenvolupar en dues fases successives i excloents:
-

Una primera fase de selecció (a partir de la documentació dels sobres A1 i A2), sota
anonimat dels equips sol·licitants i a desenvolupar mitjançant només la identificació dels
seus lemes.
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-

Una segona fase, d’adjudicació, en la qual només presentaran els sobres B i C els 5 lemes
millors valorats pel jurat en la primera fase.

SEGON. Van sol·licitar la participació al concurs diversos equips, entre ells el del lema
potablava118@gmail.com, la proposta del qual no va resultar una de les cinc millor valorades
pel jurat en la primera fase de selecció, segons acord de 22 de febrer de 2022.
L’acta de la sessió del jurat, amb la valoració de les propostes i la selecció resultant, així com
la indicació del règim de recursos corresponent, es va publicar en el perfil de contractant el 23
de febrer de 2022.

TERCER. En data 1 de març de 2022, l’equip del lema potablava118@gmail.com va presentar
electrònicament al registre del Departament de la Presidència i, en data 2 de març de 2022,
al registre assignat al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (des d’ara, el Tribunal),
formulari de presentació de recurs especial en virtut del qual sol·licita la revisió del PCAP que
regeix la licitació.
En l’escrit d’al·legacions que acompanya amb el formulari d’interposició, la part recurrent, en
síntesi, sosté que el PCAP no conté una informació completa sobre la forma i el moment
d’acreditació dels projectes que serien objecte de valoració pel criteri de selecció 6 de l’annex
3 del PCAP, relatiu a l’”experiència professional dels concursants en base a l’obra construïda
o projectada”, que suposa 45 punts, així com de la documentació a presentar respecte al criteri
7, relatiu a la “composició dels equips de treball en relació a la paritat de gènere i la igualtat
d’oportunitats”, que suposa 9 punts, com es desprèn de les diverses consultes publicades
durant la licitació.
Així mateix, manifesta que li resulta estrany que el criteri de selecció 4, relatiu a la “Qualitat
de l’espai formal” [sic], només es defineixi i se’n distribueixi la puntuació a raó de 4 punts
l’”habitatge” i 8 punts l’”edifici”, sense cap més matís.
Per tot això, la part recurrent considera que concorren motius per impugnar la licitació perquè,
tal com està plantejada en el PCAP i els aclariments donats, no queda garantit que les
puntuacions atorgades als licitadors en la primera fase de selecció estiguin contrastades i
comprovades, i sol·licita:
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-

Explicacions i argumentacions clares i concises d’en quin moment seran demanades les
acreditacions referents als criteris 6 i 7 i a quins licitadors seran requerides.

-

Que les acreditacions no comportin cap greuge per a cap licitador i garanteixin que la
licitació compleix amb tots els requisits jurídics i legals requerits.

-

Justificar que tots els licitadors admesos a la segona fase han estat puntuats per mèrits
verificats i comprovats per l’organització en el moment de començar la segona fase del
concurs.

-

Motivar les puntuacions del criteri de selecció 4.

-

La justificació de la informació facilitada al plec, incompleta i errònia, dels aclariments
referents a l’apartat 6c i que s’ha hagut de complementar mitjançant respostes a peticions
concretes dels licitadors.

QUART. Rebut efectivament el recurs el 3 de març de 2022, en aquesta data la Secretaria
Tècnica del Tribunal va comunicar-lo a l’òrgan de contractació i va sol·licitar-li la remissió de
l’expedient de contractació i l’informe corresponent, d’acord amb la normativa d’aplicació.
Simultàniament, la Secretaria Tècnica del Tribunal va requerir la part recurrent que esmenés
el recurs per aportar la documentació acreditativa de la seva legitimació i representació.

CINQUÈ. La documentació de PRAT ESPAIS va tenir entrada al Tribunal el 7 de març de
2022.
En l’informe, l’òrgan de contractació sol·licita, amb caràcter principal, la inadmissió del recurs
per extemporaneïtat i manca de legitimació de la recurrent per accionar contra els plecs que
va acceptar de forma incondicionada en presentar-se a la licitació. Subsidiàriament, s’hi oposa
quant al fons i en sol·licita la desestimació. En tot cas, sol·licita que es declari la concurrència
de temeritat i mala fe en la interposició del recurs i la imposició de sanció a la part recurrent.

SISÈ. Obert el període d’al·legacions a les parts interessades, d’acord amb les dades
indicades per l’òrgan de contractació, cap va fer ús del tràmit.
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SETÈ. En data 12 de maig de 2022, els integrants del lema recurrent van presentar al registre
electrònic assignat al Tribunal una sol·licitud de desistiment del recurs presentat l’1 de març
de 2022.

FONAMENTS JURÍDICS

PRIMER. Aquest Tribunal resulta competent per conèixer el recurs especial en matèria de
contractació, de conformitat amb l’article 46.2 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
(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, de 3 de setembre, pel qual es
regula el Tribunal i s’aprova la seva organització i el seu funcionament.

SEGON. El contracte sotmès a examen es licita per un poder adjudicador, ve qualificat en els
plecs com a contracte de serveis i té un valor estimat de 526.200,00 euros.
D’acord amb aquestes dades, el contracte impugnat és 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 el PCAP que estableix les condicions de la licitació, que
és un acte objecte del recurs especial en matèria de contractació segons l’article 44.2 a) de la
LCSP.

QUART. En relació amb la sol·licitud de desistiment presentada per la part recurrent, escau
dir que, encara que aquest no es preveu com a forma de finalització del procediment en la
LCSP, resulta possible per aplicació d’allò previst en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), en virtut de la
remissió continguda en l’article 56.1 i la disposició final quarta de la LCSP.
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En concret, l’article 84.1 de la LPAC estableix que “Pondrán fin al procedimiento la resolución,
el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no
esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad”, i l’article 94.4
afegeix que “La Administración aceptará de plano el desistimiento (…), y declarará concluso
el procedimiento (…)”.
Així mateix, als efectes de l’article 5.3 de la LPAC, el desistiment ha estat formulat per les
mateixes persones integrants del lema recurrent.
Per tant, concorrent totes aquestes circumstàncies legals, tal com aquest Tribunal s’ha
pronunciat en supòsits com el present (entre moltes altres, les resolucions 107/2022, 74/2022,
68/2022, 319/2021, 262/2021, 364/2020 i 380/2019), és procedent admetre el desistiment de
la part recurrent i, en conseqüència, declarar conclòs el procediment de recurs, sense poder
entrar a analitzar la resta dels requisits d’admissió ni el fons de l’assumpte, que no queden
prejutjats.

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

ACORDA

1.- Acceptar el desistiment del recurs especial en matèria de contractació presentat per F.R.C.,
S.S.C.

i

J.M.C.O.,

que

en

aquesta

licitació

van

concórrer

sota

el

lema

potablava118@gmail.com, contra el plec de clàusules administratives particulars que regeix
la licitació del contracte de serveis de redacció de projecte i direcció de les obres per a la
promoció d’un conjunt residencial i social de més de 70 habitatges dotacionals i protegits,
superfície comercial, equipament administratiu i aparcament en les parcel·les 3D i 3B3 de
l’ARE “Eixample Sud” del Prat de Llobregat, licitat per PRAT ESPAIS, SLU (expedient 21/421DOT1).
2.- Declarar que no s’aprecia la concurrència de temeritat o mala fe en la presentació del
recurs, per la qual cosa no escau la imposició de la sanció prevista en l’article 58.2 de la LCSP.
3.- Notificar aquesta resolució a totes les parts.
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Aquesta resolució posa fi a la via administrativa i és directament executiva sense perjudici que
es pugui interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des de
l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, de conformitat amb el disposat en els articles
10.1 k) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, i en l’article 59 de la LCSP.

Aprovat per unanimitat dels membres del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en
la sessió 25 de maig de 2022.
Vist i plau

M. Àngels Alonso Rodríguez

Carme Lucena Cayuela

Secretària

Presidenta
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