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IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Resolució núm. S-16/2021 (N-2021-0019), de suspensió del procediment de contractació dels
serveis públics de transport col·lectiu urbà de viatgers entre l'Hospitalet de Llobregat, el Prat
de Llobregat i altres municipis, licitat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (exp. núm.
901618/2020).

ANTECEDENTS

PRIMER.- En data 18 de gener de 2021, el senyor C. F. A., en nom i representació de
l’empresa TRANSPORTES URBANOS Y SERVICIOS GENERALES, SAL (TUSGSAL), va
interposar recurs especial en matèria de contractació davant el Departament de Territori i
Sostenibilitat, que va ser tramès al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (en
endavant, el Tribunal) en data 19 de gener de 2021, contra el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques del contracte referenciat.

SEGON.- En data 19 de gener de 2021, la Secretaria Tècnica del Tribunal va sol·licitar a
l’òrgan de contractació la tramesa de l’expedient de contractació i del corresponent informe,
d’acord amb el que estableixen 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 (LCSP), i 28.5 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.
Aquesta documentació va tenir entrada en el Tribunal en data 31 de gener de 2021.

TERCER.- En data 9 de febrer de 2021, el Tribunal va comunicar l’òrgan de contractació la
possibilitat de presentar al·legacions, en el termini de 2 dies hàbils, sobre l’adopció de la
mesura provisional consistent a suspendre el procediment d’ofici de la licitació fins a la
resolució del recurs i, en data 12 de febrer de 2021, l’òrgan de contractació va manifestar la
seva oposició a la suspensió.
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FONAMENTS DE DRET

PRIMER.- Els articles 25.1 del Reial decret 814/2015 i 56.3 de la LCSP estableixen que l’òrgan
competent per resoldre el recurs pot acordar d’ofici la suspensió del procediment de
contractació, prèvia audiència de l’òrgan de contractació autor de l’acte impugnat, per un
termini de 2 dies.

En aquest cas, l’empresa recurrent, mitjançant el recurs de referència, no ha sol·licitat la
suspensió del procediment de contractació i el Tribunal no ha donat audiència a l’òrgan de
contractació autor de l’acte impugnat per quant, en l’informe tramès juntament amb l’expedient
de contractació en data 31 de gener de 2021, l’òrgan de contractació ja s’ha pronunciat
mostrant la seva oposició a l’adopció de qualsevol tipus de suspensió. Això no obstant, el fet
d’estar pròxima la finalització del termini de presentació d’ofertes, fa que es consideri
convenient la suspensió de la licitació una vegada exhaurit aquest termini.

SEGON.- L’article 117.2.a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, disposa que l’òrgan competent per resoldre el recurs
pot suspendre, d’ofici o a sol·licitud de la persona recurrent, l’execució de l’acte impugnat quan
d’aquesta es puguin derivar perjudicis de difícil o impossible reparació.

Atenent a la impugnació de l’acte objecte de recurs, de la lectura dels motius que fonamenten
la interposició del recurs es desprèn que, en cas de continuar-se amb el procediment de
contractació, el risc de l’efectivitat de la resolució del recurs de referència i els perjudicis que
podrien derivar-se per a l’empresa recurrent serien de difícil o impossible reparació.

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

RESOL

Acordar la mesura provisional consistent en suspendre el procediment de contractació dels
serveis públics de transport col·lectiu urbà de viatgers entre l'Hospitalet de Llobregat, el Prat
de Llobregat i altres municipis, licitat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (exp. núm.
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901618/2020), sense perjudici de la valoració sobre el fons de l’assumpte que pugui efectuar
aquest Tribunal i sense que l’adopció d’aquesta mesura comprometi el sentit final de la
resolució del recurs de referència.

Contra aquesta resolució no es pot interposar cap recurs, sense perjudici del recurs que es
pugui interposar contra la resolució que es dicti en el procediment principal, d’acord amb el
previst a l’article 49.2 de la LCSP.

Aprovat per unanimitat del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en la sessió de 17
de febrer de 2021.

Vist i plau

M. Àngels Alonso Rodríguez

Neus Colet i Arean

Secretària

Presidenta
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