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

Barcelona, 12 de febrer de 2020
Resolució: 71/2020 (recurs N-2019-391)

Vist el recurs especial en matèria de contractació presentat pel senyor F.X.E.S., en nom i
representació de l’empresa ESTRATÈGIA MOMENTUMCO, SL, contra l’exclusió de la seva
oferta dels lots 2 i 4 del procediment de licitació de l’acord marc de serveis de dinamització de
processos participatius de l’AJUNTAMENT DE BARCELONA (expedient 18003581), a data
d’avui, aquest Tribunal ha adoptat la resolució següent:

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. L’anunci de licitació es va publicar el 30 d’abril de 2019 en el perfil de contractant
de l’AJUNTAMENT DE BARCELONA (en endavant, l’Ajuntament), 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 contractuals. També es va publicar en
data 7 de maig de 2019 en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) S88.
El valor estimat del contracte es va fixar en 1.762.422,71 euros. Al lot 2 -Dinamització de
processos urbanístics, de planejament i d’espai públic- i al lot 4 –Dinamització de processos
d’àmbit social i comunitari-, que són objecte del recurs, els correspon, respectivament, un valor
estimat de 469.688,76 euros i 386.188,54 euros.

SEGON. Després de la tramitació corresponent, mitjançant resolució de 26 de setembre de
2019, conjuntament amb l’adjudicació, es va acordar l’exclusió de la proposició de l’empresa
ESTRATÈGIA MOMENTUMCO, SL (en endavant, MOMENTUMCO) de la licitació dels lots 2
i 4, en ambdós casos, per haver introduït informació relativa al sobre 2B al sobre 2A i d’acord
amb les previsions de la clàusula 8 del PCAP i de l’article 26 del Reial Decret 817/2009, de 8
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de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic (en endavant, RD 817/2009).
Aquest acte va ser objecte de notificació electrònica el 27 de setembre de 2019 i de publicació
en el perfil de contractant el 30 de setembre de 2019. No consta en l’expedient l’acreditació
de la data de recepció efectiva de la notificació individualitzada a l’actora.

TERCER. El 15 d’octubre de 2019, l’empresa MOMENTUMCO va presentar en el registre del
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (en endavant, Tribunal) recurs especial en
matèria de contractació contra la seva exclusió del procediment d’adjudicació de l’acord marc
de referència que, en síntesi, es fonamenta en la improcedència de la seva exclusió pel motiu
expressat, amb una àmplia fonamentació que té per finalitat demostrar que l’expressió inclosa
en el sobre 2A no estava realment referida a allò que havia d’incloure’s exclusivament en el
sobre 2B.
Per tot això, la part recurrent sol·licita la revocació de l’exclusió, fent-se constar expressament
que no es demana cap suspensió ni altra mesura cautelar.

QUART. En data 16 d’octubre de 2019, 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 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 dates 28 d’octubre i 11 i 12 de novembre de 2019, va tenir entrada en aquest Tribunal
l’expedient administratiu, així com l’informe de l’òrgan de contractació amb què l’Ajuntament
sol·licita la desestimació del recurs, per tal d’iniciar la formalització dels dos lots afectats al
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més aviat possible, evitant d’aquesta forma els perjudicis que es derivaran per a l’Ajuntament
de Barcelona.

CINQUÈ. Obert el període d’al·legacions de cinc dies hàbils per aquest Tribunal a les parts
interessades, això és, a les altres empreses que van licitar als lots controvertits, 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. L’acord marc dels serveis referenciat és, atès el seu valor estimat, susceptible del
recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44.1 b) de la LCSP.

TERCER. El recurs es dirigeix contra l’exclusió de la recurrent de 2 dels 5 lots del contracte,
que és un acte expressament previst per l’article 44.2 b) de la LCSP com susceptible del
recurs especial en matèria de contractació.
Nogensmenys, i malgrat el tenor literal del recurs, l’acte d’exclusió de MOMENTUMCO de
cada lot està pres en unitat d’acte amb el de la corresponent adjudicació, acte també objecte
de recurs especial ex article 44.2 c) de la LCSP. D’acord amb això, la interposició del recurs
contra l’adjudicació produeix ope legis l’efecte de suspendre automàticament l’adjudicació dels
lots afectats, d’acord amb els articles 53 de la LCSP i 21.3 del RD 814/2015, sense que calgui
el pronunciament exprés del Tribunal.
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QUART. 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.

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

SISÈ. La qüestió de fons i única controvèrsia objecte del recurs, que determina el resultat de
tot el procediment, rau a dilucidar, en definitiva, si, d’acord amb les previsions dels plecs,
l’exclusió de l’oferta de MOMENTUMCO del procediment de licitació dels lots 2 i 4 resulta
ajustada a dret o, pel contrari, procedeix la seva admissió a la licitació. A aquests efectes,
resulta necessari portar a col·lació, en primer terme, la motivació inclosa en l’acord de 26 de
setembre de 2019:

En segon lloc, la clàusula 8 del PCAP, invocada, estableix als efectes que ara interessen i,
entre d’altres extrems:

4

(...)

En el marc dels criteris d’adjudicació, la clàusula 10 preveu per als lots 1-4:
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Més endavant, concreta:

L’annex III inclou un apartat, en relació amb aquest criteri:

I, finalment, la clàusula 6 del PPT, relativa als principis del processos participatius, en el seu
apartat 7, disposa:
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Ultra tot això, consta també publicada a l’espai web de la licitació dintre del perfil de contractant
la resposta a la consulta identificada amb el número 42 en relació amb els plecs de la licitació,
amb el tenor següent:
CONSULTA 42
En el PCAP en la Clàusula 10. Criteris de valoració de les ofertes i més concretament en
els apartats es demana
a. 1.4. Per la reducció dels terminis en la presentació de les actes-resum dels debats,
fins a 5 punts
b.

1.5. Pel compromís de presentació de la proposta metodològica del procés en un

termini concret, fins a 5 punts
I per altra banda en els 2.- Criteris d'adjudicació de judici de valor, i més concretament
en l'apartat 2.1.3. se'ns demana
a)

2.1.3. Per les millores en la planificació o calendari complert amb la previsió de

reunions, debats i activitats singulars, fins a 8 punts

Entenem que en la part de judici de valor no està permès posar els dies totals del procés
participatiu ja que pot ser motiu d'exclusió.

20/05/2019
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En les millores en la planificació o calendari complert amb la previsió de reunions, debats i
activitats singulars corresponent als criteris d'adjudicació de judici de valor es pot indicar la
durada i el calendari del procés; si bé en aquest apartat corresponent a la planificació no s'han
de reflectir ni han de constar els terminis corresponents als punts dels criteris d'adjudicació
avaluables automàticament "1.4. Per la reducció dels terminis en la presentació de les actesresum dels debats" i "1.5. Pel compromís de presentació de la proposta metodològica del
procés en un termini concret"

SETÈ. L’oferta presentada per la recurrent en el sobre 2A, relatiu als criteris subjectes a judici
de valor, això és, en aquest cas, les millores en la planificació o calendari complert amb la
previsió de reunions, debats i activitats singulars, indica textualment, entre d’altres ítems:
•

“Presentació de les actes en menys de 7 dies i deixar uns altres 7 dies per
rebre esmenes”

L’argumentació de la recurrent pivota sobre l’afirmació que aquesta millora no fa referència al
criteri objectiu relatiu al termini d’emissió de les actes-resum dels debats. Així,
MOMENTUMCO afirma que l’Ajuntament ha interpretat erròniament la paraula “acta” que està
inclosa en aquesta millora del sobre 2A perquè, realment, està referida al document resultant
que detalla identifica totes les intervencions que tenen lloc en el marc dels consells de barri,
esmentats en el punt anterior, també com a millora:
•

“Donar informació als consells de barri a l’inici i al final”

I rebutja doncs l’equiparació entre les actes indicades en el sobre 2A amb les “actes-resum” a
què fa referència el criteri de valoració objectiva. L’àmplia argumentació de l’escrit de resum
en relació amb aquest aspecte inclou una detallada al·legació sobre la diferència entre els dos
conceptes i sobre la interpretació literal que procediria efectuar d’acord amb les exigències de
la bona fe i del principi de bona administració.
MOMENTUMCO emfatitza el fet que tant la clàusula 10 del PCAP com la clàusula 6.7 del PPT
no mencionen la paraula “acta”, sinó la paraula “acta-resum”.
A més, considera que, confrontades les previsions de l’oferta i els criteris objectius,
s’evidencien diferències addicionals que impedeixen la seva equiparació. D’una banda, en
l’oferta s’ofereix un termini de fins a 7 dies per deixar 7 dies més per esmenes –termini
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compost- mentre que en el criteri hi ha un termini simple i binari. D’altra banda, l’equiparació
porta a una incoherència, això és que l’oferta es refereixi a menys de 7 dies quan el criteri
indica entre 9 i 10 dies.
Per acabar, cita i reprodueix també la diferència conceptual entre ambdós conceptes –acta i
acta-resum- i conclou que les decisions d’exclusió infringeixen l’article 157.2 de la LCSP
perquè l’apliquen a un supòsit indegudament.
L’Ajuntament, per contra, considera que els 7 dies oferts com a millora per a la redacció de
les actes és inferior als 9-10 dies indicats en el criteri objectiu, motiu pel qual s’obtindria la
màxima puntuació en aquest criteri, aspecte aquest que seria conegut abans del moment
preceptiu, amb l’efecte de condicionar l’objectivitat de la valoració així com el tracte en igualtat
de condicions amb la resta d’empreses licitadores.
S’exposa que tant el PCAP com el PPT i també el Reglament de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament de Barcelona, base de la contractació del servei, utilitzen de forma indistinta les
paraules acta, acta-resum, acta o informe per referir-se al document que recull la síntesi dels
debats i les conclusions dels debats o sessions de participació. En aquest sentit, cita i
reprodueix els articles 28, 29 i 35 del citat Reglament. Val a dir que, a més de les clàusules 8
i 10 del PCAP i 6.7 del PPT, es fa referència a la clàusula 7.7 del PPT, relativa a debats o
sessions amb la ciutadania, on la referència es fa a “acta o informe”. En aquest cas, a més,
s’indica com a funcions de les adjudicatàries la funció d’aixecar acta o informe i enviar-la als
participants i recollir les esmenes/propostes, que justament es puntua com a criteri objectiu
en quan a la reducció del termini per a la seva presentació. I el mateix en els apartats 7.1 i
7.4, referits a reunions internes, 7.8 sobre sessions amb persones expertes, 7.9 en el cas
d’activitats singulars i 7.10 per sortides de difusió.
En definitiva, l’òrgan de contractació afirma que quan la recurrent indica que presentarà les
actes en menys de 7 dies està indicant els terminis per a efectuar les tasques previstes en la
clàusula 7.7 del PPT –debats o sessions amb la ciutadania.
Ultra això, es rebutja la interpretació de circumscriure la millora a les actuacions que tenen
lloc en el marc dels consells de barri, ja que l’apartat 7.6 del PPT, abans referit, també inclouria
justament aquestes actuacions i, a més, en cap cas preveu com a funció de les adjudicatàries
aixecar o elaborar una acta de la sessió perquè es tracta d’una tasca que assumeixen els
secretaris o secretàries de dits consells. Aquesta clàusula del PPT disposa:
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Addicionalment, l’Ajuntament emfatitza l’afectació de l’objectivitat en la valoració com a
conseqüència de la irregularitat apreciada en l’oferta de MOMENTUMCO, tal i com es va
indicar en l’informe del director de Democràcia Activa i Descentralització.

VUITÈ. Centrades les posicions de les parts, i sobre la base del moment procedimental en
què es produeix l’acte impugnat, això és, que, d’acord amb la inveterada i reiterada doctrina i
jurisprudència, els plecs de la licitació han esdevingut d’obligada aplicació per a totes les parts
en la mesura que no s’han impugnat en el moment processal oportú ex article 139 de la LCSP,
cal recordar, en primer terme que la interpretació dels plecs s’insereix dintre de les potestats
discrecionals atribuïdes a l’òrgan de contractació, potestat que 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).
Dit això, en aquest cas s’aprecia que la interpretació duta a terme per l’òrgan de contractació
sobre l’objecte a què fa referència el criteri objectiu i allò a què s’ha fet referència en l’oferta
tècnica resulta adequada i coherent tant amb el plantejament global de la contractació com
amb el conjunt de previsions dels plecs i amb la normativa funcional que informa l’exercici de
les prestacions de l’objecte del contracte i, per tant, no s’aprecia en cap cas errònia ni tampoc
que contravingui l’objecte i la finalitat del contracte. És més, aquesta interpretació, com s’ha
evidenciat va ser confirmada per l’aclariment a la consulta número 42 en tota la seva extensió
i amb referència explícita, justament al criteri objectiu de què porta causa la controvèrsia
plantejada.
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Sobre aquesta base, tal com resulta també d’una doctrina consolidada, 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 les regles de
separació de la documentació a incloure en cadascun dels sobres de la proposició que no
resulten fútils ni capritxoses, sinó que la normativa de contractació pública així ho exigeix ex
articles 139 i 157 de la LCSP i articles 26, 27 i 30.2 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig,
de desplegament parcial de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic,
als efectes 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 311/2019,
299/2019, 228/2018, 83//2018, 177/2017, 2/2017, 124/2016, 76/2016, 9/2016, 189/2014 i
102/2014 d’aquest Tribunal, 425/2016, 326/2014, 634/2013, 27/2013, 67/2012, 147/2011 i
146/2011 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales -TACRC- , 47/2014,
34/2014, 38/2013, 34/2013 i 8/2013 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de
Castilla y León, 10/2013 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad
de Madrid, i 59/2012, 52/2012, 51/2012, 50/2012 i 9/2012 del Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía).
Ara bé, la doctrina que inicialment entenia que la simple equivocació en la documentació
inclosa en els sobres corresponents comportava l’exclusió directa ha estat modulada i
matisada pels diferents tribunals i òrgans resolutoris del recurs especial, en el sentit que no
tota equivocació pressuposa l’exclusió de l’empresa licitadora afectada, ja que s’haurà de
provar la contaminació que ha provocat i la seva afectació quant al manteniment del secret de
les ofertes i a l’objectivitat de la valoració i el tractament igualitari de les empreses licitadores.
En aquests casos, el Tribunal -en la mateixa línia de la resta de tribunals i òrgans
administratius resolutoris dels recursos especial en matèria de contractació- està mantenint la
manca d’automatisme de l’efecte excloent com a conseqüència del compliment defectuós dels
requisits formals de presentació de les ofertes, ja que és necessari que la informació sigui
rellevant en el sentit de poder tenir un efecte en el resultat final de la valoració i requereix una
anàlisi cas per cas.
En el cas objecte de controvèrsia el propi òrgan de contractació va apreciar la contaminació
produïda i, per tant l’alteració dels principis objecte d’especial protecció en el procediment de
contractació, de manera que l’incompliment per part de la recurrent de les exigències formals
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del PCAP sobre el contingut de les pliques va produir en aquest cas l’anticipació de la seva
oferta en relació amb un dels aspectes avaluables automàticament, crebantant així les
disposicions legals referides i el secret de l’oferta –que només havia de conèixer-se amb
l’obertura del sobre 2B de les licitadores en acte públic després de concloure la primera fase
inicial d’obertura del sobre 2A– i, en definitiva, afectant també als principis d’objectivitat,
imparcialitat, transparència, i igualtat i no discriminació de licitadors.
En definitiva, procedeix la desestimació de les al·legacions de la recurrent en relació amb
l’exclusió de la seva proposició de la licitació.

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 pel senyor F.X.E.S., en
nom i representació de l’empresa ESTRATÈGIA MOMENTUMCO, SL, contra l’exclusió de la
seva oferta dels lots 2 i 4 del procediment de licitació de l’acord marc de serveis de
dinamització de processos participatius de l’AJUNTAMENT DE BARCELONA (expedient
18003581).
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 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.
4.- 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
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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 12 de febrer de 2020.

Vist i plau

M. Àngels Alonso Rodríguez

Neus Colet i Arean

Secretària

Presidenta
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