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

Barcelona, 4 de març de 2020
Resolució: 107/2020 (recurs N-2020-016)

Vistos els recursos especials en matèria de contractació presentats pel senyor V.G.G.d.F., en
nom i representació de TENAX INTERNATIONAL, SRL, contra el plec de condicions tècniques
de l’acord marc per al subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de
serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2018.04),
licitat pel CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL, a data d’avui, aquest
Tribunal ha adoptat la resolució següent:

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. L’anunci de la 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, CCDL),
inserit en la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, a
través del qual es van posar a disposició dels interessats els plecs de clàusules administratives
particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques (PPT), entre altres documents reguladors. Es
va publicar també l’11 de desembre de 2019 al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) S239.
L’acord marc té un valor estimat de 50.202.033,70 euros i una configuració de 65 lots. Als lots
2 i 44 afectats pel recurs els correspon un valor estimat, en conjunt, de 2.472.600 euros.
L’11 de desembre de 2019, es va publicar en el perfil de contractant un avís de rectificació en
el document de l’anunci de licitació pel que fa a la indicació de les dates límit de presentació
de les ofertes i d’obertura del sobre B.

SEGON. El 31 de desembre de 2019, l’empresa TENAX INTERNATIONAL, SRL (des d’ara,
TENAX) va enviar al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (en endavant, Tribunal),
recurs especial en matèria de contractació a través de correu postal internacional.
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S’impugnen determinades disposicions del PPT, amb relació als lots 2 i 44 de la licitació, per
entendre la recurrent que limiten la concurrència i afecten al principi d’igualtat de les empreses
subministradores dels productes i maquinària licitats. En aquest sentit, fa referència, en primer
lloc, a la característica tècnica de l’escombradora vial elèctrica mitjana –que és el producte
objecte d’aquests dos lots, en la seva modalitat de compra i d’arrendament, respectivament–
relativa a l’exigència d’una potència de motor de mínim 70 KWh, i respecte de la qual, indica
que hauria de fer referència a la potència acumulada de tots els motors que accionen aquesta
tipologia d’aparell i d’establir un màxim de 70 KWh i no un mínim per permetre la participació
de productes més eficients energèticament, amb menor consum i més segurs.
En segon lloc, s’al·lega que les característiques tècniques exigides pel PPT respecte d’aquest
aparell fan que el subministrament licitat hagi de ser necessàriament adjudicat a un únic model
i marca, per ser l’únic capaç de satisfer tots aquests requisits (és l’únic del mercat amb una
potència acumulada d’exactament 70 KWh, o dels pocs amb una direcció hidràulica), existint,
a més, altres productes capaços de satisfer les necessitats de l’Administració de la mateixa
manera.
Per tot això, l’empresa recurrent sol·licita l’anul·lació del PPT impugnat amb els efectes legals
procedents, prèvia la suspensió del procediment durant la tramitació del recurs.

TERCER. En data 8 de gener de 2020, es va publicar en el perfil de contractant una correcció
d’errades detectades en el PPT, amb afectació, entre d’altres, als lots objecte del recurs.

QUART. El 14 de gener de 2020, va tenir entrada en el registre del Tribunal el recurs presentat
per TENAX a través de correu postal internacional. El mateix dia, 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
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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 data 24 de gener de 2020, l’òrgan de contractació va completar la tramesa de l’expedient
administratiu així com de l’informe amb què el CCDL sol·licita la inadmissió del recurs per raó
de la seva presentació extemporània.

CINQUÈ. El 17 de gener de 2020, TENAX va presentar, també per correu postal internacional,
un segon recurs contra la versió modificada de 8 de gener de 2020 de les mateixes previsions
del PPT que eren objecte del primer recurs.
Aquest segon recurs va tenir entrada en el Tribunal el 30 de gener de 2020, i el mateix dia la
Secretaria Tècnica del Tribunal el va notificar a l’òrgan de contractació que, en data 7 de febrer
de 2020, va presentar nou informe amb què sol·licita novament la seva inadmissió per raó de
l’extemporaneïtat.

SISÈ. Obert el període d’al·legacions de cinc dies hàbils 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, cap ha fet ús d’aquest tràmit.

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, cal recordar que l’empresa recurrent articula
mitjançant sengles escrits de recurs la impugnació dels plecs, si bé un dirigit contra la versió
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original publicada en data 9 de desembre de 2019 en el perfil de contractant i l’altra contra la
seva modificació publicada el 8 de gener de 2020 en el mateix espai virtual de la licitació.
Aquest Tribunal aprecia en els dos recursos presentats una identitat substancial i una íntima
connexió que, d’acord amb l’article 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 que, conforme estableix també l’article
13 del RD 814/2015, constitueix una potestat del Tribunal que pot acordar a iniciativa pròpia.
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. Es tracta d’un acord marc de subministrament que, atès el seu valor estimat, és
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 els plecs de la licitació de referència, que són un
acte expressament previst per l’article 44.2 a) de la LCSP com susceptible del recurs especial
en matèria de contractació.

CINQUÈ. El Tribunal aprecia en la part recurrent 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. 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.

SISÈ. Mereix una anàlisi detallada la temporalitat del recurs, requisit d’ordre públic que ha de
ser observat i comprovat per aquest Tribunal i que, en aquest cas, a més, ha estat posat en
qüestió per l’òrgan de contractació.
L’article 51.3 de la LCSP, en matèria de la forma i el lloc de la presentació del recurs, disposa
el següent:
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“3. El escrito de interposición podrá presentarse en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Asimismo, podrá presentarse en el registro del órgano de contratación o en el del órgano
competente para la resolución del recurso.
Los escritos presentados en registros distintos de los dos citados específicamente en el párrafo
anterior, deberán comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la forma más rápida posible.”

Observada la dicció literal de l’article 51.3 de la LCSP, es deriven les dues conclusions
següents, que són necessàries per a la correcta comprensió d’aquest precepte. En primer lloc,
que l’article 51.3.I de la LCSP reconeix expressament la possibilitat de presentar el recurs
especial en matèria de contractació, a més de la presentació davant del registre de l’òrgan de
contractació i del Tribunal, en els llocs previstos a l'article 16.4 1 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).
En segon lloc, que per tal que es pugui tenir en compte la data de presentació davant els llocs
previstos en l’esmentat article 16.4 de la LPAC, aquesta possibilitat es troba associada a
l’obligació que l’empresa recurrent comuniqui al Tribunal, de manera immediata i de la forma
més ràpida possible, la presentació del recurs especial.
D’acord amb aquestes previsions, que amplien notablement 2 els llocs de presentació del
recurs especial en matèria de contractació respecte dels que establia el TRLCSP, cal destacar
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Aquest article disposa que: "4. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones
Públicas podrán presentarse: a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así
como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1. b) En
las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. c) En las representaciones
diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. d) En las oficinas de asistencia en materia de
registros. e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. Los registros electrónicos de todas y
cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su
compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los
documentos que se presenten en cualquiera de los registros".
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Al respecte, val a destacar que la redacció definitiva incorpora les observacions de caràcter essencial efectuades
pel Consejo de Estado en el Dictamen 1.116/2016, de 10 de març de 2016 amb ocasió de l’avantprojecte de la llei
de contractes del sector públic: “A juicio del Consejo de Estado, la nueva previsión introducida no viene a solventar
el problema existente. No se alcanzan a este Cuerpo Consultivo las razones por la que se excluye la aplicación
del sistema de presentación de escritos y registro general establecido en la legislación de procedimiento
administrativo, instituido desde hace ya largos años en beneficio del administrado y menoscabado injustamente en
materia de contratación pública. La eventual invocación de razones de celeridad no es bastante para comprometer
el derecho de acceso al recurso de los interesados. Por ello, se considera que debía reconsiderarse el sistema
diseñado, estableciendo la vigencia del sistema general de forma de presentación de escritos instituida en la
legislación de procedimiento administrativo, sin perjuicio de prever que, en el caso de que el recurso se presentará
en un registro distinto del aquel del órgano de contratación o competente para resolver, deberá comunicarse tal
hecho a estos de manera inmediata y de la forma más rápida posible”.
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que la presentació diligent 3 del recurs especial per tal d’assegurar que el recurs es presenti
dins de termini –finalitat que, en tot cas, interessa principalment a l’empresa recurrent-, ha de
passar necessàriament pel compliment de l'obligació ex lege de comunicar aquesta
presentació al Tribunal; comunicació que, a més, ha de portar-se a terme de manera
immediata 4 i de la forma més ràpida possible, amb la finalitat que, per a l’enjudiciament del
litigi, es prengui com a data de presentació del recurs, l’efectuada en qualsevol dels “altres
llocs establerts a l’article 16.4 de la LPAC”.
En resum, amb una interpretació sistemàtica i funcional de l'article 51 de la LCSP, es conclou
que aquesta obligació de comunicació va més enllà d'un simple formalisme i que té caràcter
d'obligació legal específica. Només aquesta interpretació de la nova redacció donada per la
LCSP permet garantir l’objectiu essencial del recurs especial, que és, precisament, la d’evitar
la consolidació de relacions contractuals que puguin estar afectades de contravenir la
normativa de contractació pública, aspecte cabdal sobretot tenint en compte la desaparició,
en la nova LCSP, del requisit de l’anunci previ a l’òrgan de contractació de l’existència de la
interposició del recurs. A més, en l’actual escenari d’utilització preceptiva de mitjans
electrònics en totes les comunicacions entre els òrgans competents per a la resolució de
recursos especials, l’òrgan de contractació i els interessats en el procediment (article 54 de la
LCSP), resulta adient el requeriment de comunicar, ja que no suposa una càrrega excessiva
per al recurrent.
En el mateix sentit, s’han pronunciat els tribunals resolutoris dels recursos especials en
matèria de contractació en apreciar la necessitat de comunicar la presentació del recurs
especial quan aquesta s’efectua en els llocs previstos en l’article 16.4 de la LPAC (resolucions
296/2018 i 243/2018 del Tribunal, 910/2018 i 620/2018 del Tribunal Central de Recursos
Contractuales -TACRC-, 134/2018 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de
la Junta de Andalucia -TARCJA- i Acord 95/2018 del Tribunal Administrativo de Contratos
Públicos de Aragón -TACPA-).
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L'article 30 de la Llei 26/2010, relatiu als deures dels ciutadans, estableix que "Els ciutadans, en les seves
relacions amb les administracions públiques de Catalunya i en l'ús dels serveis públics, han d'actuar amb la
diligència, responsabilitat i respecte deguts a les persones, institucions i béns públics".
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Al respecte, cal recordar que, a nivell reglamentari, l’article 18 del RD 814/2015 preveu que, per a tenir en compte
com a data d’entrada del recurs la data de presentació en les oficines de Correus o en qualsevol registre diferent
que no sigui el de l’òrgan competent per a resoldre’l o de l’òrgan de contractació, s’ha de remetre el mateix dia de
la presentació còpia de l’escrit en format electrònic a l’òrgan competent per a resoldre’l o l’òrgan de contractació.
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Dit això, en el cas analitzat, els dos recursos presentats per TENAX van ser depositats en una
oficina de correu postal, d’acord amb la possibilitat admesa en l’article 51.3 de la LCSP, per
remissió a l’article 16.4 de la LPAC, en dates 31 de desembre de 2019 i 17 de gener de 2020,
respectivament. Tanmateix, l’actora ha incomplert l’obligació legal esmentada de comunicació
de la presentació dels recursos al Tribunal, comportant que les dates esmentades no siguin
les que es tinguin en compte a efectes del termini d’interposició, sinó que ho sigui el dia de la
recepció efectiva de sengles recursos davant del Tribunal, això és, el 14 i el 30 de gener de
2020, respectivament.
Així les coses, tenint en compte que, ateses les dates de publicació de les versions original i
modificada dels plecs que són objecte dels recursos, el dies ad quem per a la seva presentació
davant d’aquest Tribunal va ser els dies 2 i 29 de gener de 2020, respectivament, cal concloure
que la seva data d'efectiva presentació per part de TENAX va ser extemporània.
Per tant, resultant de forma inequívoca l’extemporaneïtat dels recursos, escau declarar-ne la
seva inadmissió d’acord amb l’article 55 de la LCSP, qüestió d’ordre públic que fa innecessari
entrar a examinar la resta dels requisits d’admissió i el fons de l’assumpte.

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

ACORDA

1.- Inadmetre els recursos especials en matèria de contractació presentats pel senyor
V.G.G.d.F., en nom i representació de TENAX INTERNATIONAL, SRL, contra el plec de
condicions tècniques de l’acord marc per al subministrament de maquinària tècnica i elements
de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(expedient 2018.04), licitat pel CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL, per
raó de la seva extemporaneïtat.
2.- 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.
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3.- 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.

Aprovat per unanimitat dels membres del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en
la sessió de 4 de març de 2020.

Vist i plau

M. Àngels Alonso Rodríguez

Neus Colet i Arean

Secretària

Presidenta
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