Consorci del Patrimoni de
Sitges
Davallada, 12 3a planta 08870 Sitges
Tel. 93.894.03.64 · Fax 93.894.85.29
m.sitges@diba.cat
www.museusdesitges.cat

DECRET
Núm. d’expedient

2020/CONT/04

Codi XBMQ

Promotor

P2700 Consorci del Patrimoni de Sitges

Tipus d’expedient

Objecte

Desistiment de la contractació referent al Servei de
comunicació per a la difusió del patrimoni històric, artístic i
cultural de Sitges i el coneixement de l’art en general,
conforme disposa l’art. 152.4 LCSP

Destinataris

Servei de Contractació de la
Diputació de Barcelona

Núm. op. comptable

220210002343; 220219000031;
Import total
220219000032

CIF/DNI

-72.963,00 €

Altres serveis
Ref. interna

Acte de referència
VNIS

D 87/2020
D 5/2021

Per decret de la Direcció-gerència (e.f.) del Consorci del Patrimoni de Sitges (CPS) de
data 29 de juliol i número de registre 87/2020 es va aprovar l'expedient de contractació
consistent en la contractació del Servei de comunicació per a la difusió del patrimoni
històric, artístic i cultural de Sitges i el coneixement de l’art en general, amb un
pressupost base de licitació de la contractació fixat en la quantitat biennal de setanta mil
nou-cents cinquanta euros (70.950,00 €), més catorze mil vuit-cents noranta-nou euros
amb cinquanta cèntims (14.899,50 €) en concepte de 21% d'IVA.
Es va aprovar que la contractació es realitzés mitjançant tramitació ordinària, no subjecta
a regulació harmonitzada, sotmès a recurs especial en matèria de contractació,
procediment obert i adjudicació per l'aplicació de més d'un criteri de valoració, en virtut
d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP.
El corresponent anunci de convocatòria de la licitació es va publicar al Perfil del
contractant el dia 28 d’agost de 2020.
La Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, en sessió de data 14
d’octubre de 2020, va procedir a l’obertura de la documentació de les empreses
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presentades i admeses, amb exclusió del relatiu als criteris de judici de valor, a l’oferta
econòmica i a la resta de criteris automàtics, amb el següent resultat:
-

Plica núm. 1: IURIS DOC, SL
Plica núm. 2: HYDRA MEDIA ADVERTISING, SL
Plica núm. 3: CATVL 97, SLU

Per decret de la Direcció-gerència (e.f.) del CPS de data 28 de gener de 2021 i número
de registre 5/2021 es va adjudicar, de conformitat amb la proposta de la Mesa de
Contractació de Serveis Interns i Sector Públic en sessió de data de data 9 de desembre
de 2020 el “Servei de comunicació del Consorci del Patrimoni de Sitges que ha de
permetre la difusió del patrimoni històric, artístic i cultural de Sitges i el
coneixement de l’art en general” a l’empresa IURIS DOC SL, amb NIF
,
d’acord amb la seva oferta:


Criteri 3: preu:
Preu ofert biennal
(IVA exclòs)

Tipus %
IVA

Import IVA

Total preu biennal
ofert
(IVA inclòs)

60.300 €

21 %

12.663,00 €

72.963,00 €

DESCRIPCIÓ

PROPOSTA

Presentar abans del termini, com a mínim 1
mes, el “Pla estratègic de comunicació del Al cap d’un mes de l’inici
CPS”.
Per cada professional amb titulació universitària
(branques comunicació, periodisme o similar) 3 professionals amb titulació
afegit al mínim de mitjans personals (el mínim universitària addicionals als 2
requerit és de dues persones) indicats en el perfils requerits als plecs.
punt 1.10 del PCAP es comptarà 1 punt
Per incrementar en, com a mínim, un 25% les
hores destinades a formació en comunicació 25 hores (més del 50%)
del personal del CPS.
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Afegir idiomes als que són obligatoris per
elaborar els continguts de comunicació del
2 idiomes addicionals
present contracte, es comptaran 1,5 punts per
idioma afegit.
Compromís per cobrir notícies d’urgència
Assumim el compromís
avisades en menys de 24 hores
En data 23 de febrer de 2021 el senyor S.P.T.V, en nom i representació de l’empresa
HYDRA MEDIA ADVERTISING, SL NIF, va presentar davant del Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic recurs especial en matèria de contractació contra
l’adjudicació del “Servei de comunicació del Consorci del Patrimoni de Sitges que ha de
permetre la difusió del patrimoni històric, artístic i cultural de Sitges i el coneixement de
l’art en general”, fet que va suposar la suspensió temporal de l'expedient fins la seva
resolució o l'aixecament de la suspensió.
En data 15 de març de 2021 la Direcció-gerència (e.f.) del Consorci del Patrimoni de
Sitges va presentar sol·licitud al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic de
desestimació del recurs especial en matèria de contractació presentat per l’empresa
HYDRA MEDIA ADVERTISING, SL.
Per resolució 280/2021 (recurs N-2021-0071) de data 29 de setembre de 2021 del
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, que s’adjunta com a Annex I, s’ha
acordat estimar el recurs especial en matèria de contractació presentat per S.P.T.V en
nom i representació de l’empresa HYDRA MEDIA ADVERTISING, SL contra
l’adjudicació del contracte del servei de comunicació del Consorci del Patrimoni de
Sitges que ha de permetre la difusió del patrimoni històric, artístic i cultural de Sitges i el
coneixement de l'art en general que tramita el Consorci del Patrimoni de Sitges
(expedient 2020/0012783), en el sentit exposat en els fonaments de dret de document
Annex I, així com 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. També es
declara que no s’aprecia la concurrència de temeritat o mala fe 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.
En conseqüència, cal procedir al desistiment del present procediment de contractació
conforme disposa l’article 152.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de
Sector Públic (LCSP) en haver estat estimat el recurs especial en matèria de
contractació en la seva totalitat, el que ha suposat una infracció no esmenable en el Plec
de clàusules administratives particulars, com a norma reguladora de la present
contractació, sent aquesta una raó d’interès públic que justifica procedir al desistiment
del present procediment.
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Atès que cal procedir a l’anul·lació del crèdit autoritzat i disposat de la despesa pluriennal
de 60.300,00 € més 12.663,00 € en concepte del 21% d’IVA, amb total 72.963,00 €, a
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Exercici

lmport

Programa

Econòmic

2021

30.401,25 €

333

22602

2022

36.481,50 €

333

22602

2023

6.080,25 €

333

22602

Vist que segons s’estableix en l’art. 18.8 dels Estatuts vigents del CPS és competència
de la Direcció-gerència l’aprovació, autorització de la despesa i adjudicació dels
expedients de contractació la quantia dels quals no excedeixi del 10% dels recursos
ordinaris del pressupost del CPS i sempre que no tinguin una durada superior a quatre
anys.
Vist l’anterior, el Cap de la Secció Tècnica d’Equipaments i Projectes del Consorci del
Patrimoni de Sitges, proposa la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- DECLARAR el desistiment del procediment d’adjudicació de la contractació
relativa al “Servei de comunicació del Consorci del Patrimoni de Sitges que ha de
permetre la difusió del patrimoni històric, artístic i cultural de Sitges i el coneixement de
l’art en general” conforme disposa l’article 152.4 de la LCSP, en execució de l’establert
a la resolució 280/2021 (recurs N-2021-0071) de data 29 de setembre de 2021 del
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, i, en conseqüència, DEIXAR SENSE
EFECTES l’adjudicació de l’esmentat contracte aprovada mitjançat decret de la
Direcció-gerència (e.f.) del Consorci del Patrimoni de Sitges de data 28 de gener de
2021, i número de registre 5/2021, a favor de l’empresa IURIS DOC SL, amb NIF
Segon.- APROVAR l’anul·lació de les autoritzacions i disposicions de la despesa (AD)
aprovades amb anterioritat, d’acord amb el següent detall:
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Exercici

Aplicació
pressupostària

Import
autoritzat

Número d’operació
d’anul·lació

2021

333.22602

30.401,25 €

220210002343

2022

333.22602

36.481,50 €

220219000031

2023

333.22602

6.080,25 €

220219000032

Tercer.- PUBLICAR aquesta resolució en el perfil de contractant de la Diputació de
Barcelona.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en la licitació.
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució al Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic, per al seu coneixement.

El cap de la Secció tècnica
d’equipaments i projectes

L’Interventor delegat

PERE
IZQUIERDO
TUGAS - DNI

Gerard
Santafe
Civit - DNI

(SIG)

Firmado
digitalmente por
PERE IZQUIERDO
TUGAS - DNI
(SIG)
Fecha: 2021.10.07
13:04:22 +02'00'

V (SIG)

Firmado
digitalmente por
Gerard Santafe
Civit - DNI
(SIG)
Fecha:
2021.10.11
12:46:39 +02'00'

En funció de tot això i vista l’anterior proposta, la resolc de conformitat.
El director-gerent (e.f.)

PERE
IZQUIERDO
TUGAS - DNI
(SIG)

Firmado digitalmente
por PERE IZQUIERDO
TUGAS - DNI
(SIG)
Fecha: 2021.10.13
10:24:00 +02'00'
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ANNEX I

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

Barcelona, 29 de setembre de 2021
Resolució: 280/2021 (recurs N-2021-0071)

Vist el recurs especial en matèria de contractació presentat per S.P.T.V en nom i representació
de l’empresa HYDRA MEDIA ADVERTISING, SL contra l’adjudicació del contracte del servei
de comunicació del Consorci del Patrimoni de Sitges que ha de permetre la difusió del
patrimoni històric, artístic i cultural de Sitges i el coneixement de l'art en general que tramita el
CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES (expedient 2020/0012783), a data d’avui, aquest
Tribunal ha adoptat la resolució següent:

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. En data 28 de gener de 2021, el CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES (en
endavant, CONSORCI) va adjudicar el contracte referenciat a l’empresa IURIS DOC, SL.
En data 2 de febrer de 2021 es va notificar a les tres empreses licitadores de la licitació i, en
aquella mateixa data, es va posar a disposició de l’empresa HYDRA MEDIA ADVERTISING,
SL (en endavant, HYDRA).

SEGON. En data 23 de febrer de 2021, HYDRA va presentar davant el Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, amb destí al Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic (des d’ara, el Tribunal), recurs especial en matèria de contractació contra l’adjudicació
del contracte.
En síntesi, el recurs es fonamenta, en l’existència d’avançament de documentació per les tres
empreses licitadores que s’han presentat a la licitació –incloent a la pròpia recurrent- per haver
introduït en el sobre B informació que havia de constar en el C i, sobre la base d’això, demana
que es declari deserta la licitació; i, subsidiàriament, sol·licita la nul·litat de tot el procediment
per la redacció contradictòria i foscor del plec de clàusules administratives particulars (PCAP).

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.

1

Codi Segur de Verificació (CSV): ced09e38409ad651ea3a Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 6

TERCER. Rebut efectivament el recurs al Tribunal en data 24 de febrer de 2021, el mateix dia
la Secretaria Tècnica va comunicar-lo al CONSORCI i va sol·licitar-li la remissió de l’expedient
de contractació i de l’informe corresponent, d’acord amb l’article 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 (LCSP), l’article 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 (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 (RD
814/2015).
La documentació requerida va tenir entrada al Tribunal el 13 de març de 2021. En l’informe,
l’òrgan de contractació s’oposa al recurs i en sol·licita la desestimació.

QUART. Obert el període d’al·legacions a les parts interessades, d’acord amb les dades
indicades per l’òrgan de contractació, no consta que cap empresa licitadora hagi fet ús del
tràmit.

FONAMENTS JURÍDICS

PRIMER. Aquest Tribunal resulta competent per conèixer del recurs especial en matèria de
contractació, 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 de 141.900 euros,
susceptible del recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44.1 a) de la
LCSP.
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TERCER. El recurs es dirigeix contra l’adjudicació del contracte que és un acte objecte del
recurs especial en matèria de contractació segons l’article 44.2 c) de la LCSP i la seva
interposició produeix ope legis l’efecte de suspendre-la automàticament ex articles 53 de la
LCSP i 21.3 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, sense que calgui el
pronunciament exprés d’aquest Tribunal.

QUART. El Tribunal aprecia en la part recurrent drets i interessos afectats per l’acte que
impugna atesa la seva pretensió (respecte a la legitimació en aquelles licitacions en les quals
la part actora pretén la declaració de deserta de la licitació amb mires a una nova licitació,
Resolució 117/2020 i 160/2017, per totes) i el fet que va ser classificada en segona posició 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.

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 els requisits establerts a
l’article 51.1 de la LCSP.

SISÈ. Entrant a analitzar les al·legacions materials exposades per HYDRA en el recurs,
aquest es fonamenta, en l’existència d’avançament de informació per les tres empreses
licitadores que s’han presentat a la licitació –incloent a la pròpia recurrent- per haver introduït
en el sobre B informació que havia de constar en el C-. En concret, assenyala les diferents
titulacions indicades per cadascuna de les tres empreses licitadores en el sobre B relatives a
l’equip de treball i, sobre la base d’això, demana (i) l’exclusió de totes tres empreses d’acord
amb els articles 146.2 i 157.2 de la LCSP i 26 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel
qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de contractes del sector públic i que es
declari deserta la licitació; (ii) subsidiàriament, sol·licita, tot i no haver impugnat inicialment els
plecs, la nul·litat de tot el procediment per la redacció contradictòria i foscor del PCAP. A tals
efectes, cita diversa doctrina.
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Al respecte dels motius d’impugnació, el CONSORCI informa:
1.- Les ofertes tècniques de les tres empreses licitadores van revelar detalls sobre les
titulacions del personal que havien de ser avaluats en el criteri 2 (criteri automàtic, sobre C).
2.- Reconeix que la redacció del PCAP pot provocar confusió: l’apartat d) del criteri 1, relatiu
al pla de treball, metodologia i equip de treball, la titulació i experiència de cada persona de
l’equip, és un criteri subjecte a judici de valor i que, per tant, s’havia d’incloure en el sobre B.
Així mateix, dins del criteri 2, relatiu a les millores, explica que es valora l’adscripció de
professionals amb titulació universitària (branques comunicació, periodisme o similar) més
enllà dels mitjans personals indicats en la clàusula 1.10 del PCAP, és un criteri automàtic i
que, consegüentment, calia incloure en el sobre C.
3.- El CONSORCI ha actuat conforme a dret en continuar i no declarar desert el procediment,
atès que, tot i reconèixer que totes les empreses licitadores van incloure en el sobre B
informació avaluable per mitjà de criteris automàtics (sobre C), afirma que l’aportació de la
informació relacionada en el sobre B no va influir en la valoració tècnica, perquè no es va tenir
en compte a l’hora de puntuar, doncs va optar per no valorar la informació relativa a les
titulacions del personal, de manera que es va atorgar un tracte igualitari a tots els licitadors i
cap empresa no va patir menyscabament en la valoració de les seves ofertes. I insisteix que
ha garantit en tot moment l’objectivitat i la seguretat del sistema de contractació i ha evitat que
el coneixement d’un aspecte concret dels criteris automàtics hagi influït en la ponderació del
judici tècnic.

4.- La informació revelada amb antelació no és determinant de la valoració, atès que s’ha
decidit no valorar-la en l’informe tècnic de judici de valor i només s’ha valorat de manera
automàtica i no amb les dades revelades en el sobre B, sinó en el sobre C. I conclou que la
puntuació a obtenir en aquest criteri suposa només 4 punts sobre 100.

5.- Ha garantit el principi d’eficiència, ha conservat les ofertes, ha assegurat l’objectivitat i la
seguretat del sistema, no ha perjudicat l’interès general i ha evitat que els licitadors resultessin
perjudicats amb l’exclusió i la declaració de desert a causa d’una confusió generada per
l’administració en la redacció del PCAP.
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6.- No tota confusió en la redacció d’un plec és constitutiva de nul·litat de ple dret, sinó que la
confusió ha d’anar acompanyada de la vulneració d’altres principis, com ara el d’igualtat de
tracte i el de proporcionalitat i, en aquest supòsit, en tot moment s’han respectat els principis
esmentats així com el principi d’eficiència i l’interès públic.
7.- El CONSISTORI va ponderar les conseqüències del l’exclusió de les empreses licitadores,
el respecte a l’interès general, el principi d’eficiència de l’administració i el principi del
conservació de les ofertes amb la intenció clara de no perjudicar ni els licitadors ni l’interès
general i, per això, va optar per continuar el procediment garantint un tracte igualitari als tres
licitadors, de manera que cap dels tres no patia cap menyscapte en la valoració de la seva
oferta, atès que tothom es trobava amb les mateixes condicions de valoració i, en
conseqüència, no es vulnerava el principi d’igualtat de tracte en les ofertes
Quant a la sol·licitud d’anul·lació de tot el procediment vindica que els plecs de la contractació
van ser acceptats per les parts, en tant que no van ser impugnats per cap interessat en el
procediment, d’aquesta manera, els plecs van esdevenir lex inter partes, de manera que les
empreses licitadores van estar d’acord amb la redacció de les clàusules 1.10 i 1.11 del PCAP,
relatives a la solvència i als criteris d’adjudicació, respectivament, i sosté que la confusió
generada no és un motiu de nul·litat de ple dret, sinó que cal atendre altres elements, com la
vulneració dels principis d’igualtat de tracte i de proporcionalitat, de la regla del secret de les
proposicions i no s’han de descuidar ni l’interès públic ni el principi d’eficiència.
Per tot això, sol·licita la desestimació del recurs.

SETÈ. Exposades les posicions de les parts, i atès el plantejament del recurs i el
reconeixement per part del propi òrgan de contractació que les tres empreses licitadores van
incomplir allò establert en els plecs per haver inclòs en el sobre B de documentació que havia
d’estar en el C, cal determinar, en primer lloc, si la causa de l’avançament de la informació
que havia de presentar-se en el sobre C, en el B, va ser induïda pels plecs –el consistori que
la redacció dels plecs “pot generar confusió en els licitadors”- o si, pel contrari, aquests eren
clars i, per tant, l’errada és imputable a les empreses licitadores. La determinació de la causa
és cabdal doncs segons sigui imputable a l’òrgan de contractació o a les empreses licitadores
derivarà conseqüències diferents: en el primer supòsit, l’anul·lació del procediment per
contenir vicis de nul·litat de ple dret; en el segon, l’exclusió de les empreses licitadores.
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Per a l’estudi del tema, cal tenir en compte les referències que fa el PCAP a les “titulacions”
respecte als diferents sobres de l’oferta:
Sobre A: solvència tècnica o professional (clàusula 1.10 del PCAP).
(.../...)

Sobre B, criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor (clàusula 1.11 del PCAP):
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I, en el sobre C, criteris d’adjudicació automàtics (clàusula 1.11 del PCAP):
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D’acord amb aquest plantejament, si bé la solvència tècnica o professional –sobre A- exigeix
un equip mínim amb determinada titulació, en la millora automàtica –sobre C- es valora el plus
a aquell equip mínim, mentre que en el criteri d’adjudicació subjectiu de l’equip de treball
també fa esment a la titulació. Per tant, la redacció del criteri subjecte a judici de valor entorpeix
i provoca contradicció per a la correcta preparació de les ofertes de les empreses licitadores.
Atès això, i davant de les diferents disjuntives que plantegen les parts davant la situació
creada; hom és sabut que el fet d’avançar en el sobre B de la proposició (aspectes de les
ofertes a valorar segons els criteris dependents d’un judici de valor) elements que són propis
del sobre C (aspectes de les ofertes a valorar segons els criteris de ponderació automàtica)
constitueix un motiu d’incompliment de la separació de documentació que la normativa de
contractació pública exigeix als afectes de preservar el secret de les proposicions, l’objectivitat
i imparcialitat de les valoracions subjectes a un judici de valor i, en definitiva, la igualtat de
tracte de les empreses licitadores i la transparència del procediment (entre moltes altres,
resolucions 228/20218, /2017, 124/2016, 76/2016, 9/2016, 189/2014 i 102/2014, resolucions
del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales -TACRC- 425/2016, 326/2014,
634/2013, 27/2013, 67/2012, 147/2011 i 146/2011, del Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales –TARC- de Castilla y León 47/2014, 34/2014, 38/2013, 34/2013 i 8/2013, del
Tribunal Administrativo de Contratación Pública –TACP- de la Comunidad de Madrid 10/2013,
i del TARC de la Junta de Andalucía 59/2012, 52/2012, 51/2012, 50/2012 i 9/2012).
En efecte, cal partir de l’article 139 de la LCSP, reguladora de les proposicions dels
interessats, quan disposa:
“1. Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen
la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido
de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la
autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de
operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.
2. Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el
momento de apertura de las proposiciones, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 143, 175
y 179 en cuanto a la información que debe facilitarse a los participantes en una subasta electrónica,
en un diálogo competitivo, o en un procedimiento de asociación para la innovación.”
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També de l’article 146.2 de la LCSP, quan assenyala que:
“(…) En todo caso, la evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la
mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en
que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia documental de ello.
La citada evaluación previa se hará pública en el acto en el que se proceda a la apertura del sobre
que contenga los elementos de la oferta que se valoraran mediante la mera aplicación de fórmulas.”

Resulta clara, doncs, la intenció del legislador de garantir la imparcialitat dels tècnics a l’hora
de valorar les ofertes i, als efectes de la presentació de la documentació de les proposicions i
la seva valoració successiva per tal de satisfer aquestes exigències legals, els articles 26, 27
i 30.2 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, estableixen aquestes regles:
“Artículo 26. Presentación de la documentación relativa a los criterios de adjudicación ponderables
en función de un juicio de valor.
La documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor debe
presentarse, en todo caso, en sobre independiente del resto de la proposición con objeto de evitar
el conocimiento de esta última antes de que se haya efectuado la valoración de aquéllos.”
“Artículo 27. Apertura de los sobres.
1. A estos efectos, la apertura de tales documentaciones se llevará a cabo en un acto de carácter
público (...)
2. En este acto sólo se abrirá el sobre correspondiente a los criterios no cuantificables
automáticamente entregándose al órgano encargado de su valoración la documentación contenida
en el mismo; asimismo, se dejará constancia documental de todo lo actuado.”
“Artículo 30. Práctica de la valoración.
(...)
2. En todo caso, la valoración de los criterios cuantificables de forma automática se efectuará
siempre con posterioridad a la de aquellos cuya cuantificación dependa de un juicio de valor.”

La jurisprudència del Tribunal Suprem ha vingut assenyalant que les cauteles que
s‘estableixen per la valoració dels criteris d’adjudicació no són simples requisits formals del
procediment, sinó que tenen per objecte mantenir la màxima objectivitat possible en la
valoració en nom del principi de no discriminació i igualtat de tracte dels licitadors,
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especialment en ordre a la valoració dels criteris que han de servir de fonament a l’adjudicació
del contracte. Per això, el coneixement anticipat de la documentació relativa als criteris
d’adjudicació que es valoren mitjançant judicis de valor pot afectar el resultat d’aquesta i, en
conseqüència, quan és coneguda només la d’una part dels licitadors, això pot implicar
desigualtat en el seu tracte.
Tant aquest Tribunal català com altres òrgans de recursos contractuals han assentat en la
seva doctrina (vid) el criteri de confirmar l’exclusió d’aquelles empreses licitadores que
haguessin inclòs informació avaluable mitjanant fórmules en el sobre corresponent a la
informació subjecta a judici de valor, perquè qualsevol acte que impliqui el coneixement del
contingut de les proposicions (característiques de les ofertes) abans que tingui lloc l’acte públic
de la seva obertura, trenca el secret de les proposicions i, per tant, és contrari a les previsions
dels articles 145.2 i 150.2 del TRLCSP i 26, 27 i 30.2 del RD 817/2009 transcrits ut supra.
En definitiva, es tracta d’evitar el risc potencial de contaminació del judici de l’òrgan tècnic de
valoració dels criteris subjectes a un judici de valor, una vegada coneguda la documentació
avaluable mitjançant fórmula.
Ara bé, tot el que s’ha exposat resulta d‘aplicació sempre i quan -com tampoc no resulta un
supòsit aïllat en la doctrina- la redacció dels plecs no indueixi a error i propiciï, precisament,
l’incompliment que es debat en el recurs, ja que, si la confusió és imputable a una defectuosa
redacció dels plecs, no pot traslladar-se a les empreses licitadores una conseqüència jurídica
tan dràstica com és la seva exclusió de la licitació (per totes, resolucions 83/2018 i 211/2015,
resolucions del TACRC 425/2016 i 240/2012 i Resolució del TACP de Madrid 154/2014).
En aquest àmbit, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón, en la
Recomanació 1/2011, de 6 d’abril, ja va posar en relleu la necessitat que els plecs que
regeixen la licitació prevegin adequadament les exigències relatives al secret i publicitat de
les ofertes, de manera que la seva ambigüitat o manca de claredat no generi confusió a les
empreses licitadores.
Tal com aquest Tribunal va assenyalar en la Resolució núm. 211/2015, entre d’altres en
supòsits similars al present, en la interpretació dels plecs és possible l’aplicació supletòria de
les normes del Codi civil, l’article 1.281 del qual estableix que si el termes 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 (entre d’altres,
resolucions 78/2015, 53/2015, 179/2014 i 1/2013 i sentències del Tribunal Suprem de 19 març
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de 2001, de 8 de juny de 1984 i de 13 de maig de 1982), afegint l’article 1.288 que la
interpretació de les clàusules obscures no ha d’afavorir a la part que hagués ocasionat
l’obscuritat –en la contractació pública, l’òrgan de contractació-, de manera que la resolució
dels dubtes sobre la interpretació de les clàusules dels contractes s’ha de fer en el sentit més
favorable per a la part que els hagués subscrit –en aquest cas, qualsevol de les empreses
licitadores en pro del principi de concurrència- (per totes, Sentència del Tribunal Suprem de
15 de febrer de 2000 i Resolució del TACRC núm. 191/2012).
En aquest cas, els transvasaments d’informació entre una documentació i l’altra són com a
conseqüència de l’estreta vinculació d’uns i altres tipus de criteris de valoració de les ofertes,
fins al punt, que, si les empreses indicaven la titulació de l’equip de treball ja estaven avançant
inevitablement en el sobre B informació de valoració automàtica de la clàusula 1.11 del PCAP,
com li ha succeït a TOTES les empreses licitadores, i reconeix en seu de recurs, el consistori.
Tenint en compte tot això, i la configuració dels plecs anteriorment exposada, en el cas
examinat, la informació indicada a destemps de totes les empreses no ha estat deguda a cap
error d’elles, sinó propiciada pel propi plantejament del PCAP, que aboca inevitablement a les
empreses licitadores a incomplir, d’una manera o una altra, les seves exigències i a l’òrgan de
contractació a contravenir, tant en el disseny dels termes dels plecs com en la fase posterior
de valoració de les ofertes, el procediment legalment establert per a la salvaguarda de la
imparcialitat en les valoracions subjectives, el secret de les proposicions -que abasta no
només l’oferta econòmica pròpiament dita, sinó tots els aspectes de ponderació automàtica
que s’exigia incloure en el sobre 3- i, en definitiva, l’acompliment dels principis bàsics de la
contractació pública, especialment el de concurrència, igualtat de tracte i el correlatiu de
transparència que proclamen els articles 1 i 132 de la LCSP.
Amb totes aquestes circumstàncies, aquest Tribunal és de l’opinió que el plantejament dels
propis plecs i, especialment, el disseny dels criteris de valoració de les ofertes, no poden ser
motiu vàlid per estimar la pretensió principal de la part actora consistent en haver d’excloure
les empreses licitadores de la licitació, atès que la confusió no pot beneficiar a qui la ocasionat
i, entre els principis rectors de la contractació pública que l’òrgan de contractació ha de
conjuminar en totes les licitacions, no pot dissenyar licitacions que creïn obstacles injustificats
a la concurrència i impedeixin la selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa i l’eficient
assignació dels recursos públics.
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L’òrgan de contractació defensa l’actuació seguida sobre la base estricta d’assegurar el
principi d’igualtat de tracte davant els plecs per ell aprovats, però cal recordar que el principi
d’igualtat, i la correlativa obligació de transparència, tenen per objecte, afavorir una
competència sana i efectiva en la licitació i això es materialitza amb el fet que totes les
condicions i modalitats del procediment de licitació han d’estar formulades de forma clara,
precisa i inequívoca en els plecs, per tal que les empreses puguin concórrer a la licitació
formulant ofertes vàlides, i controlant la imparcialitat dels procediments d’adjudicació (per
totes, resolucions 228/2018, 14/2017 i 150/2015, que recullen la doctrina i jurisprudència fins
aleshores). Tampoc resulta ajustat a dret –com apunta el consistori- mantenir la valoració i
tot el procediment sense tenir en compte en la valoració del criteris d’adjudicació subjectes a
judici de valor les titulacions de l’equip de treball –en contra del que estableix el PCAP- atès
que això suposa, no només modificar els plecs, sinó valorar les proposicions per uns criteris
que no es reputen vàlids, segons el plantejament confós del contingut de les proposicions en
el PCAP.
Les contradiccions i la manca de coordinació del PCAP quant al contingut i l’abast de les
propostes de les empreses i els transvasaments d’informació entre els sobres B i C de les
proposicions a què compel·lien inevitablement són, en opinió d’aquest Tribunal, determinants
de nul·litat de la totalitat del procediment per si mateixos, (en el mateix sentit, Resolució núm.
228/2018, Resolució núm. 154/2014 del TACPM i Resolució núm. 232/2013 del TACRC), ja
que, si bé és cert que els plecs no van ser impugnats i van ser acceptats per les empreses
amb la seva presentació a la licitació, propiciaven, i així s’ha materialitzat finalment, la
valoració de les ofertes pels criteris subjectes a judici de valor es va dur a terme amb
coneixement d’informació que havia de ser valorada posteriorment de forma automàtica, la
qual cosa vulnera les disposicions de procediment dels articles 139 i 146 de la LCSP i 26, 27
i 30.2 del RD 817/2009, i els principis d’igualtat de tracte, no discriminació i transparència que
han d’imperar en els procediments de contractació pels articles 1 i 132 del LCSP.
En conseqüència, correspon estimar la pretensió subsidiària de la part actora en el sentit
d’anul·lar el procediment de licitació, sense perjudici que l’òrgan de contractació pugui
convocar-ne un de nou, de mantenir-se les necessitats que van justificar la convocatòria,
ajustat al contingut d’aquesta Resolució.
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D’acord amb l’exposat i vistos els preceptes legals d’aplicació, reunit en sessió, aquest
Tribunal

ACORDA

1.- Estimar el recurs especial en matèria de contractació presentat per S.P.T.V en nom i
representació de l’empresa HYDRA MEDIA ADVERTISING, SL contra l’adjudicació del
contracte del servei de comunicació del Consorci del Patrimoni de Sitges que ha de permetre
la difusió del patrimoni històric, artístic i cultural de Sitges i el coneixement de l'art en general
que tramita el CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES (expedient 2020/0012783), en el
sentit exposat en els fonaments de dret.
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 no s’aprecia la concurrència de temeritat o mala fe 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.
4.- 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.
5.- 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 29 de setembre de 2021.

Vist i plau

M. Àngels Alonso Rodríguez

Neus Colet i Arean

Secretària

Presidenta
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