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

Barcelona, 15 de maig de 2019
Resolució: 147/2019 (recurs N-2019-032)

Vist el recurs especial en matèria de contractació presentat per la senyora M.M.M., en nom i
representació de l’empresa CROQUIS, SA i pel senyor F.M.D.C., en nom i representació de
l’empresa SONO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL, SL contra la proposta d’adjudicació del
contracte de mixt de subministrament i serveis per a l’execució del projecte de museografia
didàctica a implementar en el Castell de la Trinitat, licitat per l’AJUNTAMENT DE ROSES
(exp.2018/008619), a data d’avui, aquest Tribunal ha adoptat la resolució següent:

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. En data 1 d’octubre de 2018, l’anunci de licitació del contracte de referència es va
publicar en el perfil de contractant de l’AJUNTAMENT DE ROSES, allotjat 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 contractuals. També es va publicar en
el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) S187, en data 28 de setembre de 2018.
Es tracta d’un contracte mixt de serveis i subministraments, essent la prestació principal,
d’acord amb el plec, la de subministrament. El valor estimat de contracte és de 514.429,86
euros.

SEGON. Van concórrer a la licitació les empreses següents:
-

La unió temporal d’empresaris integrada per les empreses SONO TECNOLOGIA
AUDIOVISUAL, SL i CROQUIS, SA (en endavant, UTE SONO - CROQUIS).

-

La unió temporal d’empresaris integrada per les empreses ROIG FILLS I ASSOCIATS,
SA i BAJABI LATOUR, SLNE (en endavant, UTE EQUIRO BAJABI).
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-

GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA, SL.

TERCER. Una vegada desenvolupats els tràmits de la licitació i avaluades les proposicions
de les empreses licitadores, en data 9 de novembre de 2018, la mesa de contractació, va
acordar aprovar les proposicions admeses amb ordre decreixent de major a menor puntuació
obtinguda, amb el resultat següent:

A la vista de la puntuació total obtinguda, la mesa de contractació va proposar a l’òrgan de
contractació en la mateixa data l’adjudicació del contracte a favor de l’UTE EQUIRO BAJABI.

QUART. En data 28 de desembre de 2018, l’òrgan de contractació va adjudicar el contracte
de referència a l’UTE EQUIRO BAJABI en atenció a la proposta efectuada per la mesa de
contractació de data 9 de novembre de 2018.

L’acte d’adjudicació es va notificar a les empreses licitadores en la mateixa data 28 de
desembre de 2018 i així mateix es va publicar el mateix dia al perfil de contractant.
L’UTE SONO-CROQUIS va accedir i acceptar la notificació en data 2 de gener de 2019.

CINQUÈ. En data 9 de gener de 2019, l’UTE SONO - CROQUIS va presentar davant l’òrgan
de contractació recurs especial en matèria de contractació contra “la proposta d’adjudicació”
de data 9 de novembre de 2018, i que, en síntesi, es fonamenta en la manca d’acreditació de
la solvència econòmica i financera per part de l’empresa proposada com adjudicatària i en la
incorrecta valoració del sobre B i C per part de la mesa de contractació.
Per tot això, la part recurrent sol·licita que es desestimi la proposta d’adjudicació a favor de
l’UTE EQUIRO BAJABI.
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SISÈ. En dates 15, 16 i 21 de gener de 2019, l’òrgan de contractació va trametre al Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic (en endavant, Tribunal), 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) el recurs
interposat, acompanyat de l’expedient administratiu així com l’informe de l’òrgan de
contractació oposant-se al recurs interposat i/o sol·licitant com a qüestió prèvia la seva
inadmissió per tractar-se d’un acte no susceptible de recurs especial en matèria de
contractació.

SETÈ. A requeriment de la Secretaria Tècnica del Tribunal i en el termini concedit a l’efecte,
en data 28 de gener de 2019, l’empresa recurrent va esmenar el recurs per acreditar la seva
representació.

VUITÈ. 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, d’acord amb l’article 46 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.
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SEGON. El contracte de subministraments de referència és susceptible del recurs especial en
matèria de contractació, atès el seu valor estimat, de conformitat amb l’article 44.1 a) de la
LCSP.

TERCER. El Tribunal aprecia que les empreses que es van presentar en unió temporal
d’empreses tenen drets i interessos que deriven de la impugnació de l’acte recorregut 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.

QUART. Dit això, i abans d’analitzar la resta dels requisits d’admissió del recurs i el fons de
l’assumpte, cal analitzar amb major detall una qüestió d’ordre públic que ha posat de manifest
l’AJUNTAMENT DE ROSES en el seu informe, relativa que la proposta d’adjudicació de data
9 de novembre de 2018 impugnada, no pot ser objecte del recurs especial en matèria de
contractació i que per això, s’ha d’inadmetre el recurs.
Al respecte, pertoca l’anàlisi de la successió dels fets. La mesa de contractació de
l’AJUNTAMENT DE ROSES, en data 9 de novembre de 2018, va proposar l’adjudicació a
favor de l’UTE EQUIRO BAJABI, conformada per les empreses ROIG FILLS I ASSOCIATS,
SA i BAJABI LATIUR, SLNE i va requerir a les empreses proposades per a la presentació de
la documentació acreditativa de reunir els requisits i la relacionada en el PCAP i la constitució
de la garantia definitiva. L’acta d’aquesta sessió va ser publicada al perfil de contractant el 28
de desembre de 2018, en la mateixa data que l’acord d’adjudicació del contracte, sense que
fos notificada a l’UTE SONO-CROQUIS, com informa l’òrgan de contractació. Per tant, si bé
la part actora es dirigeix contra la proposta d’adjudicació que va ser publicada el 28 de
desembre de 2019, i per tant, el recurs interposat el dia 9 de gener de 2019 estaria dins del
termini, altra cosa és si aquest acte era susceptible de ser recorregut mitjançant recurs
especial en matèria de contractació.
Atès l’anterior, cal recordar que, amb caràcter general, els actes de tràmit no són susceptibles
de recurs, sense perjudici que l’oposició a aquests actes pugui al·legar-se pels interessats en
el recurs contra la resolució que posa fi al procediment, en el seu cas, l’adjudicació. Ara bé,
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l’article 44.2.b) de la LCSP, disposa que podran ser objecte de recurs especial en matèria de
contractació “Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre
que estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad
de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o
intereses legítimos”, i afegeix que: “En todo caso se considerará que concurren las
circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de contratación por los que se
acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de
ofertes, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como
concecuencia de la aplicación del articulo 149”, com a actes que no formen part simplement
de la reflexió interna de l’entitat adjudicadora en vistes a la celebració del contracte públic, en
ultrapassar el caràcter d’acte instrumental del procediment d’adjudicació i exterioritzar la
continuació del procediment per part d’una de les empreses licitadores.
Per tant, tal i com aquest Tribunal està interpretant l’article 44.2.b) de la LCSP (per totes, la
recent Resolució 127/2019), en principi, la proposta d’adjudicació és un acte tràmit
“instrumental” de la resolució final d’adjudicació, fet que implica que, pel principi de
concentració procedimental, no sigui impugnable. Ara bé, en aquest assumpte, resulta que
alguna de les al·legacions exposades per la part actora s’incardinen contra l’admissió de l’UTE
EQUIRO BAJABI per no acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica, i atesa
l’existència de legitimació de l’UTE recurrent per l’interès en esdevenir adjudicatària del
contracte, cal concloure que aquest acte és susceptible de ser recorregut mitjançant recurs
especial en matèria de contractació
A més, no escapa a aquest Tribunal que mitjançant acord de l’òrgan de contractació de data
de 28 de desembre de 2018 s’ha acordat adjudicar el contracte a l’UTE EQUIRO BAJABI. Per
això, considera que d’acord amb el principi de celeritat i economia processal, davant una
eventual impugnació d’aquest acte perquè és previsible la reproducció dels recurs amb els
mateixos arguments i, tot plegat, comportaria un retard en la resolució de l’assumpte (en el
mateix sentit, per totes, Resolució 207/2017 del Tribunal Administrativo de Contratación
Pública de Madrid), aquest Tribunal considera procedent l’admissió del recurs especial en
matèria de contractació interposat contra la proposta d’adjudicació a favor de la UTE EQUIRO
BAJABI.
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CINQUÈ. Entrant en el fons de l’assumpte, l’empresa CROQUIS sosté que l’empresa ROIG I
FILLS ASSOCIATS, SA integrant de l’UTE que ha resultat adjudicatària, incompleix la
solvència econòmica i tècnica requerida a la clàusula 7.4 del PCAP, en concret:
-

L’activitat declarada i publicada per l’empresa ROIG I FILLS no guarda cap relació amb
la finalitat del contracte.

-

Aquesta empresa no diposita els comptes anuals al registre mercantil de l’exercici
1999.

-

La informació mercantil que consta publicada adverteix que el capital social de ROIG
I FILLS és de 60.101,21 euros, tanmateix només hi ha desembolcat 19.532,89 euros.
Tot això reflexa la deficiència econòmica de l’empresa.

-

No compleix amb el requisit de tenir un volum global de negocis per import igual o
superior de 600.000 euros, vulneració clàusula f.1.

-

No té cap projecte de museografia que el seu import o acumulat dins els tres anteriors
sigui igual o superior a 450.000 euros, vulneració de la clàusula f.2.

-

Vulnera la clàusula h.2 relativa a l’acreditació dels comptes anuals al no tenir
dipositada els comptes anuals en el Registre Mercantil.

A més, sosté que:
-

Aquesta empresa mai va participar en l’obra temporal que acredita en les fotos
aportades, atès que va ser executada íntegrament per la UTE SONO-CROQUIS.

-

No acredita els projectes que ha executat.

-

Respecte als projectes presentats per ROIG I FILLS i BAJABI, fan referències parcials
d’un projecte que són de caràcter temporal, on l’import del projecte més elevat no
supera els 205.000 euros, per tant, no acrediten el compliment íntegre del contracte.

-

No pot tenir la mateix puntuació un projecte com el CCBORN o la museografia del
PAVELLÓ DE SANT SALVADOR que el subministrament de vitrines o una exposició
temporal de 41.000 euros de l’any 1999, ni un que està correctament acreditat respecte
d’aquell que no consta ni una sola prova que acrediti la seva execució.

Al seu torn, l’òrgan de contractació informa desfavorablement el recurs. En primer lloc, afirma
que la finalitat de la societat té relació directa amb l’objecte del contracte.
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Quant a l’acreditació de la solvència econòmica i financera, dipòsit de comptes anuals i volum
global de negocis per import igual o superior a 600.000 euros, en el compte de pèrdues i
guanys de qualsevol dels tres últims exercicis comptables aprovats i dipositats en el Registre
Mercantil o oficial que correspongui, informa que aquesta empresa va aportar la sol·licitud de
presentació en el Registre mercantil de Barcelona del dipòsit anuals corresponents a l’any
2017, amb data de tancament 31 de desembre de 2017, que el compte de pèrdues i guanys
que l’import net de la xifra de negocis de l’any 2017 va ser de 798.487,15 euros, i a l’any 2016
de 369.612,85 euros i que, d’acord amb el comprovant de presentació de la declaració de
l'Impost de societats corresponent al 2017, l’import net de la xifra de negocis és de 798.487,15
euros.
Addicionalment, informa que consta a l'expedient el certificat del Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores (RELI) amb la declaració sobre la xifra de negocis global de ROIG I
FILLS, SA per a l’exercici 2015 d’un import global de 632.891,02 euros import obres;
179.671,47 euros import subministraments; 453.219,55 euros Import serveis 0,00 euros
Import altres 0,00 euros. Per tot això, conclou que l’UTE proposada disposa de la solvència
econòmica i financera per aquesta licitació.

Respecte a l’acreditació de la solvència tècnica i professional per a l’execució del contracte,
informa que consta a l'expedient el certificat del RELI de ROIG I FILLS, SA relació de
subministraments efectuats en el decurs dels darrers 5 anys:

2016 67.240,00 euros
2017 98.217,00 euros
2015 72.995,00 euros
2017 57.633,50 euros

Pel que fa a l’acreditació de la solvència tècnica presentada per l’UTE, fa esment a la
descripció de diversos treballs de museografia (1999, 2001, 2002, 2003-2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017) realitzats per BAJABI LATOUR, SLNE; Relació de
projectes realitzats – Venda d'equips i instal·lacions audiovisuals del 2017 realitzats per
BAJABI LATOUR, SLNE, amb un import total de 258.562,88 euros, certificats de bona
execució d'EQUIRO EQUIPAMENT, SL (ROIG I FILLS, SA) i certificats de bona execució de
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BAJABI LATOUR, SLNE. A més, es remet al certificat de subministrament d'equipaments i
multimèdia i certificat del pilot de drons.

Per tot això conclou que de la documentació presentada resulta que les empreses
presentades en UTE i proposades per a l’adjudicació del contracte compleixen amb el requisit
de solvència tècnica per a l’execució del contracte.

En segon lloc, quant a la valoració de les ofertes, explica que la valoració de les mostres es
va fer valorant el material en el seu conjunt, tal i com consta en l’informe tècnic. En concret,
respecte al retret de la part actora relatiu a l’autoria de l’exposició ubicada en al BORN
CENTRE CULTURAL, en el sentit que mai EQUIRO va participar en l’obra, informa que
l’artista que va realitzar aquestes escultures forma part de l’equip tècnic de l’oferta de l’UTE
EQUIRO-BAJABO i, per tant, no és d’estranyar que les imatges presentades en aquesta oferta
incorporin fotografies de les escultures en la seva instal·lació final. A més, afegeix que:
“altrament a la pàgina 22 del document d’amidaments del projecte executiu elaborat per
l’empresa STOA, es pot constatar que les escultures no consten i una nota indica que el
conjunt de l’escenografia ja ha estat produïda i que s’integrarà a la unitat UC 09/14 (p. 22.
Document “1714. DONEC PERFICIAM. Fins Aconseguir-h. Amidament i pressupost.

Projecte museogràfic executiu per a la sala d’exposicions temporals del Centre Cultural
del Born”). Per tot plegat les reclamacions efectuades per SONO-CROQUIS en el punt G no
es poden tenir en consideració”. Per tot l’anterior, informa que no hi ha hagut cap errada en la
valoració dels criteris subjectes a un judici de valor.

Com a darrer punt, el consistori explica que en el criteri de valoració automàtic del punt A 2
del QC, les empreses licitadores podien presentar allò que consideressin especialment
rellevant en la seva trajectòria professional i que aquest criteri valora per projecte realitzat,
sense entrar en consideració el seu import.

Dit això, defensa que la valoració de les tres propostes presentades va rebre un total de 30
punts (el màxim possible), atès el nombre de treballs presentats, perquè totes tres van
acreditar més 6 treballs de la tipologia objecte de valoració i insisteix en el fet que aquest
apartat no era eliminatori, ni exigia l’establiment d’una prelació, atès que el que es demanava
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per obtenir la puntuació màxima, era la presentació de més de 6 treballs/projectes en els
àmbits especificats. Ultra això, afegeix que el fet de presentar projectes parcials dins de
projectes més generals no entra en contradicció amb els criteris de valoració establerts en el
PCAP i que EQUIRO va presentar diversos projectes que superen amb escreix els 205.000
euros, sense que el plec no estableixi un llindar econòmic a l’hora de valorar els projectes a
presentar per les empreses licitadores.

Per tot això s’oposa que hagi hagut cap errada en la valoració d’aquests criteris automàtics,
ni cap discrepància en la seva valoració amb el que s'estableix en el PCAP.

SISÈ. Centrades les posicions de les parts en els antecedents descrits i ateses les pretensions
formulades per les parts, aquest Tribunal es veu amb la necessitat de recordar, una vegada
més, que la seva funció no és fiscalitzadora, qualificadora de documentació, valorativa
d’ofertes, ni adjudicadora del contracte, funcions que corresponen únicament a l’òrgan de
contractació. La funció d’aquest Tribunal és estrictament revisora dels actes impugnats per tal
de determinar si amb ells s’ha respectat la normativa, els principis de la contractació pública i
els plecs que va aprovar l’òrgan de contractació per regir el procediment de contractació, les
normes de procediment i la motivació dels actes, així com l’exactitud material dels fets i la
inexistència d’error manifest d’apreciació o de desviació de poder (entre moltes d'altres, les
resolucions 70/2019, 241/2018, 233/2018, 183/2018, 128/2018, 102/2018, 82/2018, 21/2018,
15/2018, 14/2018, 170/2017, 147/2017, 54/0217, 14/2017, 6/2017, 161/2016, 134/2016,
125/2016, 98/2016, 82/2016, 201/2015, 123/2015, 36/2015, 33/2015, 53/2014, 39/2014 i
7/2014; Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea -TJUE- de 23 de novembre de
1978, Agence européenne d’intérims/Comissió, 56/77, Rec. P. 2215, apartat 20; sentències
del

Tribunal

General

de

la

Unió

Europea

-TGUE-

de

24

de

febrer

de

2000, ADT Projekt/Comissió, T-145/98, Rec. P. II-387, apartat 147, de 6 de juliol de 2005, TQ3
Travel Solutions Belgium/Comissió, T-148/04, Rec. P. II-2627, apartat 47, i de 9 de setembre
de 2009, Brink’s Security Luxembourg S.A., apartat 193).
La funció revisora del Tribunal impedeix que pugui substituir la competència dels òrgans de
contractació i dels òrgans d’assessorament que intervenen en el procediment de contractació,
que són els competents per apreciar les característiques tècniques de les propostes
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licitadores, valorar-les ofertes i dictar els actes i emetre els judicis tècnics corresponents en el
decurs del procediment. Altrament, s'estaria davant un supòsit d'incompetència material
sancionada amb nul·litat radical per l’article 39.1 de la LCSP.
Precisament, en aquest àmbit, cal partir del fet que els òrgans tècnics de valoració de les
ofertes disposen d’una discrecionalitat en l’apreciació de les qüestions de caràcter tècnic que
no és controlable des del punt de vista jurídic, és el que la jurisprudència ha denominat “nucli
material de la decisió” (en aquest sentit, per totes, les resolucions 91/2018, 58/2018, 106/2017,
91/2017, 27/2016, 123/2015, 122/2015 i 88/2015). Això no significa que aquestes qüestions
de caràcter tècnic restin fora del control de legalitat ni que la discrecionalitat tècnica de
l’administració sigui absoluta. Ara bé, la funció revisora del Tribunal queda circumscrita als
aspectes formals de la valoració tals com les normes de competència o de procediment,
determinar si en l’apreciació i valoració d’aquests extrems s’ha actuat amb discriminació entre
els licitadors de tal forma que els criteris de valoració aplicats a uns hagin estat diferents dels
aplicats a altres, que s’hagi incorregut en un error patent en l’apreciació de les característiques
tècniques valorades o que s’hagi produït alguna infracció legal en el compliment dels requisits
i tràmits del procediment de valoració (per totes, les resolucions 98/2018, 186/2017, 106/2017,
190/2015 i 121/2015, en la línia d’altres òrgans de resolució de recursos contractuals, com les
resolucions 911/2017, 694/2017 i 848/2015 del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales -TACRC-). Per tant, si bé la discrecionalitat tècnica no és absoluta i podrà ser
controlada, correspon a qui pretén corregir-la, en aquest cas, la part recurrent, provar de forma
clara i evident que efectivament les conclusions de la valoració tècnica han estat arbitràries o
errònies.
Fora d’aquests límits, el Tribunal ha de respectar els resultats de la valoració atès que en cap
cas és possible la substitució del judici tècnic de qui valora els diferents criteris d’adjudicació
pel criteri de la part recurrent o el d’aquest Tribunal (en aquest sentit, les resolucions 91/2018,
58/2018 i 145/2015 del Tribunal).
Addicionalment, en l’exercici de dita funció revisora, el Tribunal ha d’estar a allò constatat per
l’òrgan de contractació atès que els actes dels poders adjudicadors disposen de la presumpció
de validesa, certesa i legalitat, tret de prova en contra, com ha indicat aquest Tribunal en
nombroses resolucions (per totes, les resolucions 160/2018, 118/2018, 102/2018, 74/2018,
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186/2017, 161/2017, 153/2017 i 152/2017 del Tribunal). En aquesta mateixa línia, la Sentència
de l’Audiència Nacional de 30 de maig de 2013 (Roj. SAN 2420/2013) va afirmar que:
“(...) a falta de una prueba técnica independiente, aportada o suscitada en su práctica por aquel
en quien recae la carga probatoria, y dado la falta de conocimiento “ad hoc” del tribunal, ha de
resolverse a favor de la Administración por la presunción de imparcialidad que merece tal
criterio ya que gozaba de la imparcialidad que le confiere su naturaleza y la condición de los
funcionarios que lo emiten, frente del perito de parte.”

En aquest sentit, és indiscutible també el valor dels informes tècnics emesos en el marc del
procediment, que serveixen de base de motivació a l’òrgan resolutori (per totes, resolucions
520/2017, 448/2016 i 456/2015 del TACRC). En concret, la darrera d’aquestes resolucions
afirma el següent:
“Los informes técnicos están dotados de una presunción de acierto y veracidad por la
cualificación técnica de quienes los emiten y solo cabe frente a ellos una prueba suficiente de
que son manifiestamente erróneos o se han dictado en clara discriminación de los licitadores.
(…/…) para decidir y resolver el recurso, al tratarse de una cuestión puramente técnica, el
contenido del Informe técnico evacuado en el seno del procedimiento, y que posteriormente
sirve de base al órgano resolutorio, la solución a esa cuestión se tiene que decidir de acuerdo
con criterios técnicos, que no pueden ser otros que los contenidos en el Informe técnico, y en
cuya materia por razones obvias, al no estar ante una cuestión propiamente jurídica, ya afecte
a normas de competencia o de procedimiento, este Tribunal no tiene competencia material para
decidir con un criterio propio, que no sea el ofrecido por el órgano técnico ya citado. Sin que en
el contenido del Informe técnico, ya a la postre, en la resolución recurrida, se aprecie
adicionalmente error material, ni arbitrariedad o discriminación.”

D’igual manera s’ha pronunciat reiteradament el Tribunal, establint, entre moltes altres, en la
Resolució 170/2017, que:
“En efecte, seguint la doctrina imperant i, tal com aquest Tribunal ha assentat en nombroses
resolucions (entre d’altres, Resolucions núm. 47/2013, 132/2013, 133/2013, 141/2013, 78/2014
i 125/2014, que recullen la doctrina fixada en resolucions anteriors), l’administració disposa d’un
cert nivell de discrecionalitat en l’apreciació de les qüestions de caràcter tècnic que no són
controlables des del punt de vista jurídic. Això no significa que, en els assumptes de caràcter
tècnic, aquest Tribunal no pugui comprovar si en l’apreciació i valoració d’aquests extrems s’ha
actuat amb discriminació entre el licitadors, s’ha incorregut en un error patent o que s’hagi pogut
produir cap infracció legal en el compliment dels requisits i tràmits del procediment per apreciar
el caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes i concloure la inviabilitat de l’oferta
analitzada. Si no hi ha cap indici d’arbitrarietat, error o manca de força en les argumentacions,
l’anàlisi tècnica s’emmarca dins de la discrecionalitat de l’administració i aquest Tribunal no pot
entrar a substituir els criteris tècnics amb criteris jurídics, sempre que es compleixin amb les
formalitats jurídiques, l’apreciació de la inviabilitat de l’oferta estigui motivada i resulti racional i
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raonable. Aquesta és la voluntat del legislador per confrontar les opinions de les parts i evitar
una possible arbitrarietat en l'actuació de l'administració mitjançant el seu control jurisdiccional.”

Per tant, atès que els informes tècnics estan dotats d’una presumpció de certesa i legalitat, en
contra d’aquests només hi cap una prova suficient que demostri que són manifestament
erronis o que s’hagin dictat en clara discriminació dels licitadors. Per tant, aquest Tribunal ha
de limitar-se a comprovar si s’ha seguit els tràmits procedimentals i de competència, si s’ha
incorregut en error material i si s’han aplicat formulacions arbitràries o discriminatòries.
Ultra això, per analitzar la qüestió controvertida cal partir del fet que, efectivament, els plecs
rectors de la licitació, en aquesta qüestió, no van ser impugnats en el seu moment i que, per
tant, en aquest sentit, van esdevenir lex inter partes, de manera que les seves previsions al
respecte van esdevenir vinculants per a totes les parts, tant les empreses licitadores que les
van acceptar incondicionadament en presentar-se a la licitació ex article 139.1 de la LCSP,
com a l’òrgan de contractació, qui ha de vetllar per adjudicar el contracte a qui compleixi les
condicions establertes, com a lògic corol·lari de la garantia dels principis d’igualtat de tracte,
no discriminació i transparència que proclamen els articles 1 i 132 de la LCSP (per totes, les
resolucions 218/2018, 107/2018, 99/2018, 32/2018, 102/2017, 91/2017, 54/2017, 14/2017,
6/2017, 166/2016, 125/2016, 118/2016, 78/2016, 67/2016 i 52/2016, en consonància amb la
jurisprudència -per totes, sentències del Tribunal Suprem de 27 de maig de 2009, 26 de
desembre de 2007, 21 de març de 2007 i 28 de juny de 2004, i de l’Audiència Nacional de 17
de febrer de 2016- i la doctrina dels tribunals de recursos contractuals, com ara, també per
totes, les resolucions 43/2018, 8/2018, 5/2018, 1213/2017 i 1175/2017 del TACRC, que
recullen i citen alhora el bagatge doctrinal fins aleshores).
I, per acabar, en tractar-se la qüestió de fons d’un supòsit d’apreciació de les característiques
de les ofertes licitadores per determinar si compleixen les previsions dels plecs als efectes de
l’assignació de les puntuacions establertes en els criteris d’adjudicació, cal tenir en compte
que hi juga també 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, resolucions
218/2018, 4/2018, 170/2017, 168/2017, 24/2017, 78/2016, 211/2015 i 115/2015).
Davant això cal dir, d’una banda, que 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
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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 (a
més de les ja citades, resolucions 78/2016, 29/2016, 1/2016, 78/2015, 53/2015, 179/2014 i
1/2013, entre d’altres, i sentències del Tribunal Suprem de 13 de maig de 1982, de 8 de juny
de 1984 i de 19 març de 2001).

SETÈ. En primer lloc, quant a la relació entre l’objecte de l’empresa ROIG I FILLS i la finalitat
del contracte, d’acord amb les escriptures aportades per l’empresa ROIG I FILLS inscrites en
el registre Mercantil, el seu objecte social és:

“Artículo 2º.- Tiene por objeto el diseño, fabricación y comercialización de mobiliario para uso
privado o público y podrá dedicarse a cualquier otro objeto de lícito comercio que tienda o
contribuya al mayor desenvolvimiento de la Sociedad“.
Mentre que l’objecte del contracte és: el subministrament i instal·lació dels equipaments i
audiovisuals que integren el projecte de Museografia del Castell de la Trinitat, que inclou les
prestacions següents:

- Fabricació i subministrament de mobiliari, elements de senyalització, elements
escultòrics i escenogràfics i de maquetes.
- Subministraments d’equipament audiovisual i d’elements d’il·luminació.
- Realització i producció d’audiovisuals.
- Producció de la documentació gràfica, disseny i il·lustracions.
- Instal·lació dels béns subministrats.

De l’anàlisi comparativa entre ambdós objectes no s’arriba a apreciar la manca d’adequació
entre un i altre en els termes establerts per la doctrina dels tribunals de recursos, en virtut de
la qual no cal que es doni una identitat absoluta entre ambdós objectes, sinó que cal fer una
interpretació àmplia de la norma -article 66 de la LCSP- analitzant si les prestacions del
contracte estan incloses en l’objecte, les finalitats o àmbit d’activitat de l’empresa, sense que
sigui exigible una coincidència literal (per totes, les resolucions 124/2019, 72/2018, 15/2018 i
77/2016 d’aquest Tribunal, 213/2013, 154/2013 i 148/2011 del Tribunal Administrativo Central
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de Recursos Contractuales -TACRC-, 13/2013 i 6/2012 del Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales de Castilla y León, i també l’informe 8/05 de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya). Efectivament, en la mesura que
la finalitat de la norma és evitar que s’adjudiquin contractes a empreses que tinguin per objecte
activitats sense relació amb les prestacions a desenvolupar, cal defugir interpretacions
restrictives d’aquesta exigència que impliquin una limitació de la competència. Per tant, no
queda palesa la manca d’adequació amb l’objecte del contracte denunciada per la part actora.
A més, cal tenir en compte que aquestes empreses s’han presentat en unió temporal
d’empreses, per tant, poden acumular la seva capacitat i solvència. En efecte, sobre la forma
d’acreditar la solvència, cal recordar, a més, que, en el cas de presentar-se les empreses
licitadores com a unió temporal d’empresaris, cadascun dels que la composen ha d’acreditar
la seva capacitat i solvència, acumulant-se a efectes de la determinació de la solvència de la
unió temporal les característiques acreditades per a cadascun dels integrants de la mateixa
(per totes, STJUE de 10 d’octubre de 2013, assumpte C-94/12). És precisament aquesta
finalitat, l’acumulació de les solvències de les empreses que formen les UTE per tal de dur a
terme un determinat contracte, la pretesa per la normativa reguladora de les UTE1.

En segon lloc, respecte al compliment per part de l’empresa ROIG I FILLS i BAJABI de la
solvència econòmica i financera, cal tenir en compte allò exigit en el punt F del quadre de
característiques (QC) del plec:
“F.1. Solvència econòmica i financera.
Tenir un volum global de negocis per import igual o superior a 600.000 €, en el compte de
pèrdues i guanys de qualsevol dels tres últims exercicis comptables aprovats i dipositats en el
Registre Mercantil o oficial que correspongui”.

L’òrgan de contractació afirma que, tenint en compte tant la documentació aportada per
l’empresa ROIG I FILLS (xifra de negocis de l’any 2017 va ser de 798.487,15 euros), com la

1 Les unions temporals d’empreses estan regulades per la Llei 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal de
agrupacions i unions temporals d’empreses i de les societats de desenvolupament industrial regional.
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de l’empresa BAJABI LATOUR, SLNE (xifra de negocis de l’any 2017 de 473.552,67 euros),
queda acreditada aquesta quantia.
Quant a la solvència tècnica i professional, l’apartat F.2 del QC exigeix:
“F.2. Solvència tècnica i professional per a l’execució del contracte.
El licitador haurà d’acreditar que l’import anual acumulat de l’any de major facturació, dins dels
últims tres anys, sigui igual o superior a 450.000,00 € en l’execució d’actuacions de
subministrament de fabricació amb instal·lació de mobiliari museogràfic, vitrines i expositors
amb materials metàl·lics i en intervencions museogràfiques complexes. (S’entén com
intervenció museogràfica complexa aquella que compren almenys tres o més tipus de recursos
diferents com vitrines, il·luminacions, audiovisuals, senyalítica, rotulació, .. etc”.

Atès que l’empresa ROIG I FILLS s’ha presentat en compromís de unió temporal d’empreses
amb l’empresa EQUIRO EQUIPAMENT, SL; i d’allò que ha estat examinat i valorat pel
consistori, qui afirma que les empreses presentades en UTE i proposades per a l’adjudicació
del contracte compleixen amb el requisit de solvència tècnica per a l’execució del contracte,
tenint en compte les dades exposades en el fonament jurídic 5è, cal estar a allò apreciat pel
consistori.
En aquest sentit, cal insistir que en l’anàlisi dels aspectes tècnics aquest Tribunal ha d’estarse a allò constatat per l’òrgan de contractació atès que els actes dels poders adjudicadors
disposen de la presumpció de validesa, certesa i legalitat, tret de prova en contra, com ha
expressat aquest Tribunal en nombroses resolucions (per totes, la Resolució 147/2018 i
118/2018 i la profusa doctrina allí citada). Així doncs, contra aquesta presumpció només hi
cap una prova suficient que demostri que les apreciacions i valoracions tècniques de l’òrgan
de contractació són manifestament errònies o que s’hagin dictat en clara discriminació de les
licitadores.
D’acord amb l’anterior, es pot concloure que la part actora no arriba a rebatre allò valorat i
constatat per la mesa de contractació, en afirmar que les empreses ROIG I FILLS i BAJABI
LATOUR, SLNE tenen la solvència tècnica o professional exigida en l’apartat F.2.
El mateix és d’aplicació als retrets efectuats per la part actora a la valoració dels criteris
d’adjudicació subjectes a judici de valor dels projectes aportats per l’UTE EQUIRO BAJABI
que ha considerat i ha puntuat en el marc d’aquesta licitació. Respecte a l’autoria qüestionada
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per la part actora –àmbit en el qual aquest Tribunal no resulta competent per pronunciar-seel consistori explica les possibles raons per les quals l’UTE adjudicatària va aportar aquesta
exposició. Pel que fa a la suposada manca d’acreditació dels projectes mitjançant certificats
de clients, i de la descripció del projecte, i davant el silenci d’aquest extrem per part de l’òrgan
de contractació, aquest Tribunal ha observat que contenen una breu descripció dels projectes
presentats. Per tant, tampoc s’aprecien els retrets efectuats per la part actora.

NOVÈ. Continua la part actora oposant-se a la valoració tècnica de les obres i projectes
presentades per les empreses ROIG I FILLS i BAJADI pel fet que els projectes siguin parcials,
no superen els 205.000 euros als efectes dels criteris d’adjudicació relatiu a l’equip tècnic, i el
fet de la puntuació atorgada als diferents projectes.

Al seu torn, el consistori reitera que la valoració efectuada dels criteris automàtics també
s’adequa als plecs.

L’anàlisi d’aquesta qüestió passa per la redacció del punt A del QC relativa a criteris
d’adjudicació:
“a.2.Criteri de qualitat: Experiència dels tècnics de l’equip de treball, fins a un màxim de 30
punts.
Valoració
Es valorarà l’experiència acreditada del personal tècnic relacionat en l’apartat F.2.1 d’aquest
quadre de característiques, que el licitador oferta adscriure al contracte per a conformar
l’equip de treball. Es valorarà l’experiència professional en la realització de treballs de
fabricació de mobiliari museogràfic, vitrines i expositors amb materials metàl·lics i/o en treballs
d’intervencions museogràfiques complexes, i d’acord amb el barem següent:
- Acreditació de 2 treballs/projectes en els àmbits especificats: 5 punts.
- Acreditació de 3 treballs/projectes en els àmbits especificats: 10 punts.
- Acreditació de 4 treballs/projectes en els àmbits especificats: 15 punts.
- Acreditació de 5 treballs/projectes en els àmbits especificats: 20 punts.
- Acreditació de 6 treballs/projectes en els àmbits especificats: 25 punts.
- Acreditació de més de 6 treballs/projectes en els àmbits especificats: 30 punts.
Per la valoració d’aquest criteri es presentarà el currículum del professional de que es tracti, en
el qual es relacionarà en un apartat que digui: “Experiència a valorar” els treballs realitzats en
els àmbits que són objecte de valoració. S’indicarà una breu descripció de cada treball fet, el
lloc i data de realització, el seu import i es referenciarà la documentació que s’acompanya
acreditativa de la seva execució.
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Tal i com està redactada aquesta clàusula, certament, la valoració d’aquest criteri automàtic
era de tipus dicotòmica, és a dir, a raó del número de treballs/projectes presentats,
independentment de l’import d’aquest i, segons l’òrgan de contractació, del fet que fos parcial.
Consta que en l’acta d’obertura del sobre C (document núm. 52 de l’expedient), on estaven
presents els representants de l’UTE recurrent, la puntuació del criteris d’adjudicació sotmesos
a judici de valor i dels automàtics, que va resultar la puntuació següent:

Atès l’anterior, de les postures exposades d’ambdues parts, aquest Tribunal ha d’estar a la
valoració i interpretació realitzada per l’òrgan de contractació que ha donat per adequats els
projectes presentats per l’UTE EQUIRO BAJABI, atès que la part actora no ha refutat la
interpretació i valoració realitzada per aquest, que sembla racional i raonable amb el
plantejament d’aquest criteri de valoració automàtic del punt A del QC, que ha esdevingut lex
inter partes tal i com s’ha exposat en el fonament jurídic 6è.

En definitiva, atès que les al·legacions de la part actora no han demostrat que l’actuació i el
parer de l’òrgan de contractació sigui erroni ni arbitrari, procedeix desestimar el recurs especial
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en matèria de contractació presentat per l’empresa CROQUIS, SA i per l’empresa SONO
TECNOLOGIA AUDIOVISUAL, SL.
D’acord amb l’exposat i vistos els preceptes legals d’aplicació, reunit en sessió, aquest
Tribunal,

ACORDA

1.- Desestimar el recurs especial en matèria de contractació presentat per la senyora M.M.M.,
en nom i representació de l’empresa CROQUIS, SA i pel senyor F.M.D.C., en nom i
representació de l’empresa SONO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL, SL contra la proposta
d’adjudicació del contracte de mixt de subministrament i serveis per a l’execució del projecte
de museografia didàctica a implementar en el Castell de la Trinitat, licitat per l’AJUNTAMENT
DE ROSES (exp.2018/008619).
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.
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.
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Aprovat per unanimitat dels membres del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
assistents en la sessió de 15 de maig de 2019.
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Maria Àngels Alonso
Rodríguez - DNI
38510621L (SIG)
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