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

Barcelona, 16 de juny de 2021
Resolució núm.: 185/2021 (recurs N-2021-0019)

Vist el recurs especial en matèria de contractació presentat pel senyor C.F.A., en nom i
representació de l’empresa TRANSPORTES URBANOS Y SERVICIOS GENERALES, SAL
contra els plecs reguladors de la licitació del contracte del servei públic de transport col·lectiu
de viatgers entre L’Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat i altres municipis (9016182020) licitat per l’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA, a data d’avui, aquest Tribunal
ha adoptat la resolució següent:

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. En data 24 de desembre de 2020 es va publicar l’anunci de licitació referenciada en
el perfil de contractant inserit en la Plataforma de serveis de contractació pública de la
Generalitat de Catalunya (PSCP), a través del qual es van posar a disposició dels interessats
el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el plec de prescripcions tècniques i
econòmiques (PPTE), entre altres documents contractuals de la licitació referenciada licitada
per l’AMB. En data 28 de desembre de 2019, també es va publicar en el Diari Oficial de la
Unió Europea (DOUE) S 252.
Es va fixar el valor estimat del contracte(VEC) en 260.152.122,00 euros.

SEGON. En data 18 de gener de 2021, l’empresa TRANSPORTES URBANOS Y SERVICIOS
GENERALES, SAL (en endavant, TUSGSAL) va presentar electrònicament davant el registre
del Departament de Territori i Sostenibilitat recurs especial en matèria de contractació contra
els plecs reguladors de la licitació, sobre la base de les següents al·legacions:
a) Invalidesa dels plecs per concorre infracció dels articles 1, 28, 116, 122 i 124 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
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del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant,
LCSP). Manca de correspondència i, per tant, confusió, entre el PCAP i el PPT.
Contingut impropi del PPT. Manca d’adequació i concreció de la configuració de
les cotxeres.
b) Invalidesa del PCAP per incórrer en infracció dels articles 1, 132 i 145.5 de la LCSP:
indeterminació del PCAP en relació amb els criteris dependents d’un judici de valor
i impossibilitat de formular una oferta en condicions.
c) Invalidesa dels plecs per incórrer en infracció dels articles 1, 132 i 145.5 de la
LCSP. Manca de concreció dels plecs en relació amb l’objecte del contracte i
impossibilitat de formular una oferta en condicions. La clàusula 11.2.2.1 relativa al
criteri d’adjudicació automàtic “Objectiu de viatgers de pagament 2021-2028 (fins
a 8 punts)” atès que depèn d’un criteri subjectiu com és l’estudi de demanda, i
precisament la demanda es valora en diferents apartats del sobre B, no és un criteri
automàtic.
d) Invalidesa del PCAP per incórrer en infracció dels articles 1, 132 i 145.7 de la LCSP.
Manca de ponderació i de concreció dels requisits, límits, modalitats o
característiques de les millores previstes, així com la seva necessària vinculació
amb l’objecte del contracte.

I sol·licita, anular i deixar sense efecte el PCAP, i l’apartat 8.1 del PPT, retrotraure el
procediment de contractació a fi de què s’aprovin nous plecs respectuosos amb els articles 1,
28, 76.2, 116, 122, 122, 124, 126, 132 i 145 de la LCSP en els termes exposats en el recurs.
Mitjançant altressí, sol·licita obrir període de prova d’acord amb l’article 51 de la LCSP i
concordants respecte a la manca de disponibilitat en el mercat de vehicles de segona mà en
les condicions exigides per les clàusules 12.2.2 i 12.2.3 del PCAP, i per a la seva acreditació
proposa el mitjà de prova informe tècnic justificatiu.

TERCER. Derivat el recurs al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Tribunal), en
data 19 de gener de 2021 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
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l’expedient de contractació i de l’informe corresponent, d’acord amb els articles 56.2 de la
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 data 31 de gener de 2021, l’AMB va trametre l’expedient administratiu així com l’informe
de l’òrgan de contractació amb què s’oposa al recurs i en demana la desestimació.

QUART. El procediment de contractació resta suspès pel Tribunal, d’acord amb el previst als
articles 49 i 56.3 de la LCSP i 25.1 del RD 814/2015, per mitjà de la Resolució S-16/2021, de
data 17 de febrer de 2021.

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, susceptible del
recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44.1 a) de la LCSP.

TERCER. El recurs impugna els plecs que estableixen les condicions de la licitació, que són
un acte objecte del recurs especial en matèria de contractació segons l’article 44.2 a) de la
LCSP.

3

QUART. El Tribunal aprecia la part recurrent drets i interessos afectats per l’acte impugnat en
tant que operadora econòmica del transport urbà 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. Des del punt de vista temporal, el recurs s’ha presentat dins de termini d’acord amb
l’article 50.1 b) de la LCSP.

SISÈ. Abans d’entrar en el fons de l’assumpte, ateses les pretensions formulades per la part
actora, 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
349/2020, 262/2020, 298/2019, 91/2019 i 70/2019; 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 -TGUEde 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, que són els competents tant en la fase prèvia de disseny del contracte amb
l’elaboració dels plecs amb elecció del procediment, fixació de la classificació, determinació
de la solvència i dels criteris d’adjudicació del contracte, prescripcions tècniques i decisió de
no dividir en lots l’objecte del contracte, per tal de procurar la millor satisfacció de les seves
necessitats i fins institucionals ex article 28 de la LCSP, extrems que hauran de quedar
justificats en l’expedient ex article 116.4 de la LCSP; com en la fase posterior, d’apreciació de

4

les característiques tècniques de les propostes 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.
Específicament, en la fase prèvia com és el present supòsit, les funcions dels tribunals i òrgans
resolutoris dels recursos especials en matèria de contractació abasten tant l’enjudiciament de
la concurrència de causes de nul·litat de ple dret (article 39 de la LCSP), com d’anul·labilitat
(article 40 de la LCSP), com l’efectiu compliment i l’observança dels principis rectors de
contractació pública, recollits en els articles 1 i 132 de la LCSP: principi de lliure accés a les
licitacions, igualtat entre els licitadors, publicitat i transparència en els procediment, no
discriminació, competència, principi d’estabilitat pressupostària i control de la despesa,
l’adquisició de béns i la contractació de serveis mitjançant l’exigència de la definició prèvia de
les necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l’oferta
econòmicament més avantatjosa.
De l’examen de l’expedient, cal recordar la necessària motivació de tots els extrems als quals
referència els articles 28 i 116.4 de la LCSP.

SETÈ. La primera al·legació plantejada per TUSGSAL és la relativa a la configuració de les
cotxeres perquè, sent un dels aspectes essencials de les ofertes econòmiques dels licitadors:
(i) el PCAP deixa de considerar les cotxeres i els seus costos associats, només s’introdueix
una menció anecdòtica i indirecta relacionada amb el cost de la llicència, software i elements
del sistema central que s’ubica en la cotxera-, i (ii) el PPT es pronuncia impròpiament sobre
aquests costos, en establir que els costos d’operació i manteniment de les cotxeres, inclosa
la provisió i manteniment dels elements per a la recàrrega de bateries, estaran inclosos en el
cost unitari d’operació oferta per l’empresa adjudicatària (Cuoi) i que el cost de disponibilitat
de la cotxera o cotxeres aportades per l’empresa adjudicatària també estarà inclòs en el cost
unitari d’operació ofert per l’empresa adjudicatària (Cuoi). Per això, entén que el PPT contradiu
allò establert al PCAP, establint un criteri diferent, incloent com a element de determinació del
cost unitari, la disponibilitat de les cotxeres, de manera que en el cas que no s’apreciés
aquesta contradicció, aquesta esmena que en fa, és jurídicament inviable via el PPT perquè
incorpora regles sobre valoració de les ofertes pròpies del PCAP, invalidant-lo tal i com ha
establert la doctrina.
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Dit això, vindica que la manca de correspondència entre el PCAP i el PPT no permet conèixer
el tractament que s’ha de donar als costos associats i com han d’integrar-se en les ofertes
econòmiques dels licitadors per a la seva valoració. Per això, retreu que aquests aspectes
rellevants per configurar les ofertes i per conèixer, amb deguda antelació, els criteris per a la
seva valoració, comporta l’anul·lació i la retroacció de les actuacions al moment anterior a la
redacció dels plecs per a la seva esmena.
Respecte a la regulació de les cotxeres en els plecs, retreu que és (i) inconcreta, propiciant
inseguretat jurídica –no hi ha cap declaració de responsable annexa-, atès que tot i ser un
element central del servei, no està recollida com a obligació essencial, (ii) s’acredita mitjançant
una declaració de responsable que és del tot insuficient –sense contenir els requeriments
tècnics del PPT-, de forma que la mesa de contractació ha de conèixer el contingut d’aquesta
obligació. Fins i tot, el contractista haurà acomplert si disposa efectivament dels mitjans que
s’hagués compromès a dedicar o adscriure si només disposa efectivament de l’espai. Per
això, reclama la fixació d’uns requisits clars i preestablerts, que constin en la seva declaració
de responsable, per tal de procedir en el sobre C a la seva valoració, atès que en cas contrari,
la mesa de contractació no pot complir la seva funció.
Afegeix que el plec hauria de disposar de les cotxeres com a element o condició essencial del
contracte i el seu incompliment amb efectes concrets d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP,
però la clàusula 17 del PCAP no recull cap penalitat. En aquest sentit, al·lega que la manca
de regulació, i la manca d’exigència que la cotxera tingui els permisos ambientals en
funcionament –llicència o comunicació- i de les condicions especials mínimes (eix de gir,
alçada, qualitat dels espais, que no s’especifiqui la impossibilitat de destinar-la a altres
serveis...), comporta que un candidat que disposi de simples compromisos de lloguer de
cotxeres o de parcel·les no condicionades que es comprometi a complir, esdevindrien
adjudicataris amb uns problemes molt greus en l’execució contractual.
Per tot això, considera que la regulació de les cotxeres és molt obscura i que s’ha de deixar
sense efecte.
Al respecte, l’AMB, defensa el disseny efectuat i retreu a la recurrent que el fet de contemplar
les cotxeres com a aportació de mitjans materials ex article 76 de la LCSP, i no com a criteri
d’adjudicació com pretén la recurrent, no és susceptible de recurs especial si s’adeqüen a la
LCSP i en aquest cas, s’ajusten.
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Sosté que el PPTE compleix amb el que estableixen els articles 124 i següents de la LCSP i,
que atesa la singularitat del contracte i el seu funcionament econòmic financer, estableix un
apartat especial que fa referència al règim econòmic del contracte, que no contradiu al
contingut del PCAP, sense que el PCAP deixi d’incloure tots aquells elements que determina
l’article 122 de la LCSP, de forma que els dos plecs es complementen en cada àmbit pertinent.
Des del punt de vista de la configuració de les cotxeres, explica que és un mitjà material que
necessàriamet haurà d’aportar l’empresa adjudicatària, exigit d’acord amb l’article 76.2 de la
LCSP, de forma que a més de la solvència, els licitadors hauran d’acompanyar un compromís
d’aquesta declaració i el contingut del qual està detallat a la clàusula 14.5 del PCAP –contingut
sobre A apartat f). I defensa que la clàusula 18 del PCAP estableix el moment en què
l’empresa proposada com adjudicatària haurà d’acreditar la disposició dels mitjans
compromesos i les conseqüències de no disposar dels mateixos, els apartats 27 i 28
estableixen les penalitats que inclouen les conseqüències de diferents incompliments i
l’apartat 40, les causes de resolució en relació a determinats incompliments en relació a les
obligacions del contractista.
Afegeix que el PPTE regula les cotxeres com a mitjà material a aportar per l’adjudicatari, no
com a element de valoració i, en aquest sentit, estableix els mínims que es consideren
necessaris perquè aquestes instal·lacions compleixin les seves funcions en relació al servei a
prestar i estableix unes garanties de funcionament que garanteixin el compliment de la
normativa ambiental i el respecte al normal funcionament de tots els elements que puguin
envoltar les instal·lacions.
Defensa que el PCAP contempla tots els elements necessaris que estableix l’article 76 de la
LCSP: l’obligació d’aportar aquest mitjà i les conseqüències que té en cada moment estan
definides clarament: l’obligació d’aportar el compromís en la fase de licitació (clàusula 14.5 f
del PCAP), obligació d’acreditar l’efectiva disposició prèviament a l’adjudicació (clàusula 18
PCAP), i control durant l’execució del contracte i establiment de penalitats i fins i tot resolució
de persistir un incompliment que fes inviable l’òptima prestació del servei.
Dit això, vindica que la clàusula 6 del PCAP relativa al pressupost del contracte estableix a
l’apartat 6.2 que “el preu comprèn la totalitat de les prestacions del contracte, és a dir a) la
totalitat dels conceptes que es fan constar al Plec de prescripcions tècniques [...]”. Per tant,
l’apartat 8.1 del PPTE estableix el requeriment de disposar de les cotxeres per a la correcta
prestació del servei i descriu els equipaments i les prestacions que ha de complir, i conclou
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que el preu del contracte establert al PCAP incorpora el cost de disponibilitat de cotxera i les
seves despeses associades.
Respecte als retrets de la manca de tractament en l’estudi econòmic de les cotxeres, l’AMB
afirma que l’estructura de costos a incloure a l’estudi econòmic justificatiu, fa referència
explícita al pupil·latge i disponibilitat de la/es cotxera/es; al subministrament de la potència
requerida per a la gestió dels vehicles elèctric i híbrids dièsel-elèctric endollables; al
subministrament de les connexions de recàrrega de bateries dels vehicles elèctrics i híbrids
dièsel-elèctric endollables; al manteniment i operació de les connexions de recàrrega de
bateries dels vehicles elèctrics, al manteniment i operació de les connexions de recàrrega de
bateries dels vehicles híbrids dièsel-elèctric endollables.
Per això, conclou que a l’estudi econòmic justificatiu es contemplen dins de l’estructura de
costos, els costos derivats de la disponibilitat de les cotxeres i dels equipaments principals
requerits a les cotxeres segons es descriu a l’apartat 8.1 del PPTE i, en conseqüència, es
demostra la correspondència entre aquest i el PCAP, respecte de com s’ha d’integrar a les
ofertes econòmiques dels licitadors per a la seva valoració.
Exposades les posicions de les parts relatives a la regulació i el tractament de les cotxeres,
val a dir, en primer lloc, que des del punt de vista de la configuració de les cotxeres, la clàusula
14.5 f) del PCAP inclou, entre altres declaracions en el sobre A, el compromís d’adscripció
del/es cotxera/es mitjançant la declaració responsable que, en cas d’esdevenir adjudicatària
de la licitació, l’empresa haurà de descriure els extrems següents:
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I clàusula 27 del PCAP, relativa als incompliments per vulneració de les obligacions del
contracte, és la que indica –no la clàusula 17 del PCAP relativa a l’obertura de proposicions i
proposta d’adjudicació com incorrectament consta en la clàusula 14.5 f) del PCAP- d’entre
altres, com a infracció molt greu a l’apartat 1:

a l’apartat 2 de la clàusula 27 del PCAP la infracció greu següent relativa a la cotxera:

i també, aquesta clàusula contempla la infracció lleu relacionada amb la cotxera:

Atès això, si bé no concorda pròpiament la remissió de la clàusula 14.5 f) del PCAP amb la
clàusula 17, les clàusula la 27 del PCAP regula els incompliments per vulneració de les
obligacions del contracte i la clàusula 28 del PCAP les penalitats.
Ja en seu del PPTE, l’apartat 8 regulador de les instal·lacions i mitjans auxiliars, s’ocupa
d’establir els aspectes següents de les cotxeres:

9
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De manera que en aquest apartat del PPTE consten les funcionalitats i els aspectes que han
de complir la/es cotxera/es i s’especifica que en el cost unitari d’operació ofert per l’empresa
adjudicatària, que s’anomena Cuoi, estaran inclosos, tant (i) els costos d’operació i
manteniment de les cotxeres, inclòs el subministrament i manteniment dels elements per a la
recàrrega de les bateries, com (ii) el cost de disponibilitat de la cotxera o cotxeres aportades
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per l’empresa adjudicatària també estarà inclòs en el cost unitari d’operació ofert per l’empresa
adjudicatària.
Al respecte, i a tomb de les al·legacions de TUSGSAL, cal recordar que és en el PCAP on ha
de constar EL RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE de conformitat amb l’article 66.2 b) del
Reial decret 1.098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques (en endavant, RLCAP), mentre que el contingut
del PPT s’ha de limitar ex article 68 del RLCAP a incloure:
“1. El pliego de prescripciones técnicas particulares contendrá, al menos, los siguientes extremos:
a) Características técnicas que hayan de reunir los bienes o prestaciones del contrato.
b) Precio de cada una de las unidades en que se descompone el presupuesto y número estimado
de las unidades a suministrar.
c) En su caso, requisitos, modalidades y características técnicas de las variantes.
(.../...)
3. En ningún caso contendrán estos pliegos declaraciones o cláusulas que deban figurar en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.” (el subratllat és nostre)

Per tant, i atesa ja l’advertència que fa aquest precepte in fine, no resulten procedents les
previsions del PPTE de la licitació referenciada respecte ni al règim econòmic del contracte –
per molt que el PPT s’intituli també “econòmic”, tipologia que, tot sigui dit, no està prevista ni
en la LCSP ni en el RLCAP-, ni pot especificar aspectes econòmics dels costos que han de
constar en el PCAP. En tot cas, i això és important, més que una “complementarietat” entre
els plecs, com sosté l’AMB, la relació entre els plecs és d’especialitat amb el resultat que serà
d’aplicació preferent aquell plec “en función de lo que corresponde regular a cada uno de
ellos” com ha assenyalat el Tribunal Suprem en la recentíssima Sentència 700/2021, de 19
de maig de 2021. Per tot això, aquesta compartimentació de la regulació de la determinació
del cost unitari de les cotxeres que han d’oferir les empreses licitadores entre PCAP i PPT,
cal que quedi sistematitzada en el PCAP.
Dit això, i com sigui que és el PCAP el que ha d’establir el règim econòmic del contracte, res
a dir respecte als retrets de la part actora respecte a la insuficiència de costos, extrems que
no detalla, havent d’estar el Tribunal doncs a la previsió de la clàusula 6 del PCAP en referir-
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se entre altres conceptes, a la totalitat dels conceptes que es fan constar al PPT –cal advertir
el ball continu de referències “PPT” i “PPTE”- i, per tant, cal entendre que abasta també tots
els costos de les cotxeres:

(.../...)
Ultra això, la clàusula 11.2.7.2 del PCAP relativa a l’Estudi econòmic justificatiu –
documentació addicional a aportar el sobre C- preveu dins dels costos indirectes de
l’estructura de costos de les ofertes de les empreses, entre altres extrems:
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TUSGSAL retreu la configuració donada a la/es cotxera/es i el fet que es desconeix com
s’integraran els costos de les mateixes per a la seva valoració, tanmateix, atesa aquesta
configuració com a complement de solvència com a continuació s’exposarà, i la dels criteris
d’adjudicació, val a dir que els costos de les cotxeres no són objecte de valoració, sinó de
composició de l’oferta pròpiament dita i que la clàusula 11.2.7.2 preveu dins de la
documentació addicional a presentar en el sobre C, la relativa a l’estudi econòmic per tal de
procedir a la verificació i bondat de les ofertes.
De tot l’exposat, certament es troba a faltar una millor sistemàtica en la informació dels costos
a assumir per l’empresa que resulti adjudicatària respecte a la/es cotxera/es com despesa que
haurà d’assumir, de manera que les previsions d’aquests costos han de quedar contemplades
en el PCAP per tal que les empreses interessades en el procediment coneguin l’abast dels
mateixos i tinguin el seu reflex en l’estudi econòmic justificatiu.
Quant a la configuració de les cotxeres com a complement de la solvència tècnica ex article
76 de la LCSP oposada per la recurrent, cal partir de la discrecionalitat tècnica que disposen
els òrgans de contractació per configurar i dissenyar les seves licitacions per tal de donar
resposta a necessitats (Resolució núm. 349/2020 per totes). Així, aquesta autoritat ha triat que
la/es cotxera/es, element fonamental per a dur a terme el contracte de servei referenciat,
estigui/n contemplada/es com a concreció de la solvència ex article 76.2 de la LCSP i, per
això, l’exigeix mitjançant el compromís a adscriure en execució del contracte.
Respecte al marc jurídic aplicable en relació amb l’obligació d’adscriure mitjans materials per
l’execució del contracte, cal recordar que l’article 76.2 de la LCSP, relatiu a les condicions de
solvència, disposa que:
“Los órganos de contratación podrán exigir a los candidatos o licitadores, haciéndolo constar en
los pliegos, que además de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificación, se comprometan
a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes
para ello. Estos compromisos se integrarán en el contrato, debiendo los pliegos o el documento
contractual, atribuirles el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo
211, o establecer penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 192.2 para el caso de que
se incumplan por el adjudicatario”.

L’antecedent normatiu immediat d’aquest precepte correspon a l’article 64.2 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes
del sector públic (en endavant TRLCSP).
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En relació a l’abast de l’obligació d’adscriure mitjans materials a l’execució del contracte,
certament, com aquest Tribunal ja ha tingut ocasió d’analitzar (resolucions 256/2019,
190/2019 i 300/2018), l’exigència del compromís l’adscripció de determinats mitjans materials
o personals a l’execució del contracte, com a requeriment addicional a l’acreditació de la
solvència empresarial, està explícitament prevista en l’article 76.2 de la LCSP, permetent que,
en aquest cas, els plecs pugin atribuir a aquest compromís el caràcter d’obligacions essencials
o establir-ne penalitats per al cas d’incompliment, com és el cas.
D’altra banda i, en general, la disponibilitat dels mitjans que es destinaran a l’execució del
contracte té diferents tractaments i efectes en la normativa de contractació, la concreció dels
quals depèn de la regulació que en facin concretament els plecs que han de regir cada licitació.
Així, hi figuren a efectes de solvència (article 90 de la LCSP, per als contractes de serveis),
com a element addicional a la solvència (article 76.2 de la LCSP) o com a obligació o condició
d’execució -que pot ser essencial o no-. En els dos primers casos, l’exigència de la seva
acreditació se situa, com a norma general, en la fase de licitació i anterior a l’adjudicació,
respectivament, mentre que en el tercer cas, se situa exclusivament en la fase d’execució del
contracte. En general, mentre que l’adscripció de mitjans dintre de la solvència s’associa a la
seva vinculació amb la capacitat de l’empresa, la seva ubicació com a condició d’execució
s’associa a la vinculació amb l’objecte del contracte (en aquest sentit, la Resolució 451/2014
del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales -TACRC-). La modalitat a què
fa referència l’article 76.2 de la LCSP també es vincula, si bé amb caràcter complementari, a
l’acreditació de la solvència, de forma que en aquest cas, com a norma general, es pot requerir
que es presenti documentació relativa a l’adscripció dels mitjans en dos moments diferents,
això és, en la fase de presentació de les proposicions -com a condició d’admissió mitjançant
una declaració responsable d’adscripció-, i/o en la fase prèvia a l’adjudicació, moment en què
es requereix una disposició ja efectiva dels mitjans i no una mera declaració, d’acord amb allò
que estableix l’article 150.2 de la LCSP, com preveu aquest plec.
En efecte, aquest precepte preveu que aquest compromís s’estableixi, bé com a obligació
essencial de conformitat a l’article 211 de la LCSP o bé establint penalitats d’acord amb l’article
192.2 de la LCSP, i precisament l’AMB el que fa és preveure aquesta segona possibilitat de
manera que, tal i com s’ha exposat, la clàusula 27 del PCAP estableix penalitats relatives a la
inexistència, no disponibilitat o no adequació. D’acord amb això, en principi, aquest Tribunal
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ha d’estar a la configuració i la regulació donada per l’AMB, la qual s’adequa a les possibilitats
que permeten la LCSP, i que queda justificada en l’informe de necessitats (document núm. 6
de l’expedient).

Aquest compromís d’aportació de la/es cotxera/es del PCAP queda complementada com s’ha
exposat a nivell de les particularitats i aspectes tècnics en l’apartat 8 del PPTE, redactat de
manera funcional i descriptiu del servei i d’allò que precisa l’AMB, per tant, i a manca d’altres
extrems no refutats per TUSGSAL, aquest Tribunal ha d’estar a la previsió efectuada per
l’AMB.
Atès tot l’exposat, cal estimar parcialment aquesta al·legació respecte a la necessitat que
l’AMB adeqüi la redacció dels plecs respecte que la regulació del règim econòmic de la/es
cotxera/es quedi regulada en el PCAP.

VUITÈ. En segon lloc, TUSGSAL al·lega la invalidesa del PCAP sobre la base de (i) la
infracció dels articles 1, 132 i 145.5 LCSP, (ii) l’existència d’indeterminació dels criteris
dependents d’un judici de valor i (iii) la impossibilitat de formular una oferta en condicions.
Sosté que les clàusules 11.1 i 12.1 del PCAP relatives als criteris dependents d’un judici de
valor són indeterminades i no permeten conèixer als licitadors si les seves ofertes compleixen
els plecs, ni el grau d’aquest compliment respecte a la seva puntuació, únicament fan esment
al “valor tècnic de la proposició i a la qualitat del servei que ofereixi”, però no s’estableix
aquesta definició de manera que queda configurada en termes molt oberts i genèrics. I
emfatitza la redacció del criteris relatiu a la “Qualitat del servei” i la “Relació amb les persones
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usuàries”, atès que no s’indiquen ni els límits admissibles als recursos i a les funcionalitats
ofertes per cada licitador, ni la seva ponderació en el conjunt de l’oferta.
Per tot això, retreu que aquesta redacció provoca inseguretat, imprevisibilitat i atorga un poder
il·limitat de decisió a l’òrgan de contractació, de forma contrària als principis essencials de
transparència, igualtat i no discriminació i lliure competència i a tals efectes, cita doctrina
d’aquest Tribunal. Ultra això, retreu que aquesta redacció afavoreix la formulació d’ofertes
irreals i inviables. Atès l’anterior, sol·licita l’anul·lació dels criteris i la retroacció de les
actuacions per tal de procedir a l’aprovació de nous plecs amb una determinació completa
dels criteris subjectes a judici de valor.
Al seu torn, l’AMB informa que els criteris han estat formulats de manera objectiva i amb
respecte als principis d’igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat. Sosté que
respecte als criteris controvertits: “operativa del servei”, “qualitat del servei” i “relació amb les
persones usuàries”, el PCAP desglossa en 12 subcriteris en l’apartat 11.1 del PCAP:
-

“Operativa del servei”: programació detallada del servei base establert al projecte de
servei, ajustos proposats al servei base i tractament de situacions operatives
especials.

-

“Qualitat del servei”: equips i sistemes embarcats proposats recollits al PPTE, millores
ofertes pels licitadors en relació a equips i sistemes embarcats no recollits al PPTE,
organització i formació del personal dedicat a la prestació del servei, senyalització i
gestió de les parades del servei, inspecció i control del servei proposat, model de
relació directa amb l’AMB i pla de sostenibilitat ambiental.

-

En relació al criteri “Relació amb les persones usuàries”: pla d’informació i atenció al
client i pla de comunicació.

I afegeix que la clàusula 11.1 del PCAP determina la valoració de cada subcriteri dins de la
valoració general del criteri, i que la clàusula 12.1 del PCAP detalla els continguts del sobre B
per tal de poder fer la valoració dels subcriteris i aspectes definits a l’apartat 11.1 del PCAP.
D’acord amb això, defensa que aquestes clàusules garanteixen que els licitadors coneguin
amb suficient antelació els criteris de valoració i, en conseqüència, els serveix de guia en la
confecció de les seves ofertes, i que siguin avaluades en condicions de competència efectiva
i comprovables de manera efectiva.
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Des del punt de vista de la manca d’establiment límits al·legada per TUSGSAL, admet que els
plecs no estableixen límits respecte dels recursos, mitjans i funcionalitats a oferir per part dels
licitadors, sempre i quan es garanteixi el compliment de les obligacions derivades dels
requeriments establerts als plecs, i això, afirma, es deu per tal de preservar la llibertat dels
licitadors per definir la seva operativa. En tot cas, apunta, un sobredimensionament dels
recursos ofertes, comportarà una pitjor valoració del criteri “Cost unitari”, i que els plecs
estableixen mecanismes de control i de seguiment del servei (indicadors de qualitat, informes
de seguiment, inspeccions del serveis, entre d’altres), per tal de garantir el compliment dels
compromisos oferts per l’empresa adjudicatària i incorpora com aspecte de valoració,
mecanismes addicionals proposats per les empreses licitadores per garantir, en tot moment,
que el servei executat per l’empresa adjudicatària es correspon amb el definit a la seva oferta.
I fa esment a la clàusula 28 del PCAP relativa a penalitzacions econòmiques i a l’apartat 20
del PPTE que estableix un sistema d’incentius i penalitzacions econòmiques que poden arribar
a comportar una penalització econòmica anual de fins al 6,1% del cost d’operació anual.
Per tal d’enjudiciar aquesta al·legació, cal analitzar la redacció donada als criteris
d’adjudicació subjectes a judici de valor:

(.../...)
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I la clàusula 12.1 del PCAP regula el contingut del sobre B, bàsicament es contempla la
descripció i la justificació dels diferents sistemes, activitats i plans.
Respecte a la configuració dels criteris d’adjudicació, cal partir també de la potestat
discrecional de què gaudeix l’administració, que és qui coneix les seves necessitats de
contractació, a l’hora d’establir els criteris d’adjudicació del contracte -sempre que estiguin
relacionats amb el seu objecte, no atorguin una llibertat incondicional d’elecció, consti
expressa referència en els plec o en l’anunci de licitació i respectin els principis rectors de la
contractació pública- i en la definició de les característiques i prescripcions tècniques dels
productes que vol adquirir que, d’acord amb la seva expertesa tècnica i el seu coneixement
de l’estat de la ciència i de la tecnologia, considera més adients per a la satisfacció de les
necessitats públiques a cobrir. Tot això, a fi de garantir, en connexió a l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i control de les despesa, una eficient utilització dels fons públics (per totes, les
resolucions 202/2020, 180/2020, 323/2019, 10/2019, 240/2018, 133/2018, 131/2018,
127/2018, 88/2018, 158/2017 i 196/2016 d’aquest Tribunal i 621/2017 del TACRC).
D’acord amb l’article 28 de la LCSP, sobre la necessitat i idoneïtat del contracte, cal partir
també de la regla que els òrgans de contractació no poden subscriure altres contractes que
els que siguin necessaris per al compliment i la realització dels seus fins i correspon a l’òrgan
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de contractació definir les necessitats a satisfer i determinar les característiques dels
productes a subministrar o dels serveis a prestar o de les obres a realitzar.
Ara bé, la discrecionalitat de què gaudeix l’òrgan de contractació en la definició dels criteris té
com a limitació que aquests no tinguin com a efecte conferir al poder adjudicador una llibertat
de decisió il·limitada, i en qualsevol cas, hauran de garantir la competència efectiva i aniran
acompanyats d’especificacions que permetin comprovar de manera efectiva la informació
facilitada per les empreses licitadores per tal d’avaluar en quina mesura compleixen amb els
criteris d’adjudicació, d’acord amb el que disposen els apartats 4 i 5 de l’article 67 de la
Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, sobre contractació pública, i l’article 145.5 de la LCSP.
L’article 145.5 de la LCSP disposa el següent:
“5. Los criterios a que se refiere el apartado 1 que han de servir de base para la adjudicación del
contrato se establecerán en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el documento
descriptivo, y deberá figurar en el anuncio que sirva de convocatoria de la licitación, debiendo cumplir
los siguientes requisitos:
a) En todo caso estarán vinculados al objeto del contrato, en el sentido expresado en el apartado
siguiente de este artículo.
b) Deberán ser formulados de manera objetiva, con pleno respeto a los principios de igualdad, no
discriminación, transparencia y proporcionalidad, y no conferirán al órgano de contratación una
libertad de decisión ilimitada.
c) Deberán garantizar la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en condiciones de
competencia efectiva e irán acompañados de especificaciones que permitan comprobar de manera
efectiva la información facilitada por los licitadores con el fin de evaluar la medida en que las ofertas
cumplen los criterios de adjudicación. En caso de duda, deberá comprobarse de manera efectiva la
exactitud de la información y las pruebas facilitadas por los licitadores.”

En aquest sentit, és doctrina reiterada aquella segons la qual els criteris de valoració de les
ofertes han de contenir els elements essencials del que ha de ser un criteri de valoració: “què”
és el que es valorarà, d’entre les diverses possibilitats que a títol indicatiu preveu l’article 145
de la LCSP; “què” és el que primarà en la valoració de les propostes i “en quant” les farà
mereixedores d’una puntuació fins a la màxima indicada en el plec, i “com” es ponderaran i
s’assignarà aquesta puntuació de forma individualitzada a cada oferta (entre moltes altres,
resolucions 338/2020, 180/2020, 363/2019, 55/2019, 170/2018 i 48/2018),
Això ha de ser així no només en benefici de les empreses, per guiar-les en aquest moment
procedimental de la licitació en la confecció estratègica de les seves ofertes -que és en el que
se centren les al·legacions de les parts en la seva respectiva defensa-, sinó també en benefici
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del propi òrgan de contractació, per guiar el judici de valor que cal emetre posteriorment en el
moment de valorar les ofertes i determinar finalment quina serà l’oferta amb la millor relació
qualitat-preu; un judici tècnic discrecional que ha de ser necessàriament motivat, per permetre,
en darrer terme, la comprensió de la valoració per les parts interessades i la seva revisió pels
òrgans i tribunals dins dels marges de la discrecionalitat tècnica de l’administració.
En aquest cas, s’està qüestionant la configuració dels criteris d’apreciació subjectiva i, al
respecte, tal com ha reconegut la jurisprudència, l’òrgan que efectuï la valoració haurà de
disposar d’una certa llibertat per dur a terme la seva missió, estructurar el seu treball d’examen
i l’anàlisi de les ofertes. Tanmateix, per a aquesta finalitat els plecs li han de proporcionar de
manera inequívoca les pautes de valoració, tot definint clarament la matèria objecte de
valoració i els paràmetres de puntuació, ja que, tal com aquest Tribunal ha vingut afirmant, els
criteris dependents d’un judici de valor no es poden confondre amb les prescripcions d’obligat
compliment ni amb criteris establerts de manera genèrica fins al punt que deixin a l’òrgan de
valoració una llibertat il·limitada per a l’emissió del judici de valor i, amb aquest, una llibertat
absoluta d’elecció entre les ofertes presentades (per totes, les resolucions 77/2018 i 101/2015
i Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea –TJUE- de 4 de desembre de 2003,
EVN i Wienstrom, assumpte C-448/01).
La correcta definició dels criteris d’adjudicació adquireix importància en aquest concret
moment inicial de la licitació en tant que els licitadors han de conèixer en tot moment com han
de preparar les seves ofertes i com seran valorades, i això passa per una correcta fixació dels
criteris, dins dels marges de discrecionalitat que disposen els òrgans de contractació en la
confecció de les condicions de la licitació segons les seves necessitats, des del mateix
moment de l’elaboració dels plecs (a més de les ja citades, les resolucions 184/2017,
112/2017, 150/2015, 101/2015 i 220/2014).
Tal com aquest Tribunal ha anat subratllant en la doctrina esmentada, tot portant a col·lació
la d’altres tribunals de recursos contractuals, com ara el TACRC en les resolucions 385/2017,
208/2017 i 203/2016:
“a) Los criterios de valoración han de estar correctamente definidos en el pliego, no solo en cuanto
a la definición del criterio en sí, sino también los aspectos concretos que en relación con dicho
criterio van a ser tenidos en cuenta en la valoración, determinación que es especialmente necesaria
en el caso de los criterios sujetos a juicio de valor, pues en otro caso, además de conculcarse el
principio de transparencia y libre concurrencia, se impediría la posible revisión posterior por parte
de los órganos administrativos y judiciales competentes para ello (resoluciones no 102/2013,
263/2011).
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b) En cuanto a la forma de lograr tal nivel de detalle, sin embargo, no es necesario en todo caso que
sea a través de la asignación de bandas de puntos, sino que basta con que la descripción del criterio
sea lo suficientemente exhaustiva, estableciendo las pautas que van a seguirse a la hora de valorar
cada oferta. Debe tenerse en cuenta que cuando se trata de criterios sujetos a juicios de valor la
descripción será́ siempre y necesariamente subjetiva, pues en otro caso estaríamos ante criterios
evaluables mediante fórmulas (resolución nº 923/2014).”

No s’ha d’oblidar que les licitacions són procediments competitius i tant les empreses han de
poder elaborar les ofertes en igualtat de condicions com l’òrgan de valoració no pot alterar ni
reinterpretar els criteris definits en els plecs, a la vista de les ofertes presentades, fins al punt
de modificar-los, haver pogut influir en la confecció de les ofertes o tenir un efecte
discriminatori, com tampoc, fora d’aquests casos, no pot fixar ex post subcriteris ni regles de
ponderació sense que s’hagin posat prèviament en coneixement dels licitadors (per totes,
Sentències del TJUE de 24 de novembre de 2005, ATI EAC, Viaggi di Maio i altres, assumpte
C-331/04; de 24 de gener de 2008, Alexandroupolis, assumpte C-532/06, i de 14 de juliol de
2016, TNS Dimarso NV i Vlaams Gewest, assumpte C-6/15).
Això és així tant per expressa indicació de l’article 145 de la LCSP com per exigències del
degut respecte al principi d’igualtat de tracte dels licitadors en el decurs de tot el procediment
de contractació i la correlativa obligació de transparència per part dels òrgans que hi
intervenen, conformement amb els articles 1 i 132 de la LCSP, per tal que la funció valorativa
sigui exponent d’una avaluació de les ofertes discrecional i motivada i no d’una valoració de
sorpresa que pugui resultar arbitrària.
El principi d’igualtat i la correlativa obligació de transparència tenen per objecte, en síntesi,
afavorir una competència sana i efectiva en la licitació; que tots els licitadors disposin de les
mateixes oportunitats a l’hora de formular les seves ofertes; garantir que no existeixi cap risc
de favoritisme ni arbitrarietat per part de l’entitat adjudicadora, en el sentit que totes les
condicions i modalitats del procediment de licitació estiguin formulades de forma clara, precisa
i inequívoca en l’anunci de licitació o en el plec de condicions (així, tots els licitadors
raonablement informats i normalment diligents puguin comprendre el seu abast exacte i
interpretar-los de la mateixa manera i, al seu torn, l’òrgan de contractació pugui comprovar
que les ofertes presentades efectivament responen als criteris aplicables al contracte), i
controlar la imparcialitat dels procediments d’adjudicació (Sentències del TJUE de 29 d’abril
de 2004, Comissió/CAS Succhi di Frutta, i de 19 de setembre de 2013, i Sentència del Tribunal
de Primera Instància de 9 de setembre de 2009, Brink’s Security Luxembourg SA).
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Doncs bé, en el cas examinat, tot i que són criteris vinculats a l’objecte del contracte –com
s’explica en l’informe de necessitats- i aparentment els criteris estan detallats, la lectura atenta
dels mateixos aflora una manca de determinació concreta de què es tindrà exactament en
compte: els ítems o paràmetres que efectivament s’observaran per la valoració de cada
subcriteri, extrem que es especialment cabdal en aquest tipus de licitació en les quals es fixa
un topall a partir del qual, les empreses que no aconsegueixin superar els 25 punts, no
continuaran en la licitació, per tant, com ha dit la doctrina, cal extremar l’adequació de l’ús de
la discrecionalitat tècnica en l’aplicació d’aquests criteris (per totes, Resolucions núm. 61/2021
i 88/2020 de l’Órgano Administrativo de Recursos Contractuales del País Vasco).
En efecte, si bé s’indica en el PCAP en primer terme que s’atendrà al valor tècnic de la
proposició i a la qualitat del servei que ofereixi –aspectes que són genèrics i que no es
concreten exactament com s’aplicaran-, s’observa en cada subcriteri un reguitzell d’aspectes
sense contenir cap guia ni prelació de com s’aplicaran. Així, en els “equips i sistemes
embarcats proposats” s’indiquen fins a 10 paràmetres de l’estil: consistència i detall de la
proposta dels equips i sistemes i adequació a les necessitats del servei; justificació, qualitat i
funcionalitats dels sistema SAEI definitiu proposat; justificació, qualitat i funcionalitats dels
sistema d’informació a bord de l’autobús; justificació, qualitat i funcionalitats del sistema de
videovigilància; justificació, qualitat i funcionalitats del sistema de comptatge de viatgers;
justificació, qualitat i funcionalitats del sistema de seguretat activa avançat a bord; justificació
i qualitat dels elements emissors d’activació de la prioritat semafòrica; justificació i abast de
les funcionalitats dels sistemes provisionals (SAEI) proposats per a l’inici del servei i de les
activitats previstes per garantir el seu correcte funcionament en el moment d’iniciar el servei,
entre d’altres, sense indicar, en aquest cas, quina preferència i ponderació representaran en
el conjunt dels 4,5 punts assolibles per l’esmentat subcriteri. I això, succeeix en la resta de
subcriteris on tampoc s’especifica la preferència o la metodologia a seguir per a la puntuació
de les ofertes, de manera que es desconeix si tal i com estan plantejats, s’aplicaran de manera
decreixent o, si pel contrari, tots seran valorats amb la mateixa importància.
L’informe de necessitats (document núm. 6 de l’expedient), no aporta més claredat al tema,
doncs queda emmarcat en la descripció dels subcriteris de cada criteri. En concret, en la part
que interessa indica, indica:
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Vist l’anterior, els dubtes que planteja TUSGSAL no són fútils, atès que aquesta manca de
determinació dels elements reglats del criteris quant a la seva aplicació afecta tant (i) als
potencials operadors econòmics interessats en la licitació a l’hora de preparar les ofertes, en
desconèixer exactament què es tindrà en compte i com es valoraran les seves ofertes; (ii)
com al propi òrgan qui, amb una redacció no suficientment acurada dels subcriteris podrà
veure que, de ser impugnada la valoració de la licitació, molt probablement serà anul·lada,
per molt que intenti suplir les mancances dels plecs amb una motivació molt completa,
precisament per aquestes falles dels plecs, i, (iii) en el moment de l’enjudiciament per part dels
tribunals i òrgans resolutoris dels recursos especials en controlar la discrecionalitat i l’encert
de la valoració efectuada pels òrgans de contractació, en no disposar de l’element reglat relatiu
a la valoració de les ofertes.
Així les coses, en aquest moment procedimental de la impugnació, sense la previsió de cap
límit als criteris, ni la concreció de la ponderació o pes específic que tindran cadascun dels
ítems a valorar dels subcriteris o, si més no, de la manera en què s’aplicaran exactament – no
és el mateix que tots els ítems tinguin el mateix pes, que els primers siguin decisius- provoca
que es deixi en mans de l’òrgan que n’hagi de fer posteriorment la valoració aquesta decisió,
desconeguda per les empreses licitadores a l’hora de preparar les seves ofertes, atorgant-li
així una facultat il·limitada de decisió, afectant de pla al principi d’igualtat, transparència i lliure
competència, i d’oferta econòmicament més avantatjosa amb connexió als principis de control
de la despesa i estabilitat pressupostària, pel que resulta adient preveure ja en seu dels plecs
elements per tal de comprovar la consistència i la factibilitat de les ofertes de les empreses en
la pròpia valoració de les proposicions en aquest cas amb la pròpia redacció dels criteris i no

26

relegar a un moment posterior com apunta l’AMB per depurar possibles incompliments. Per
tant, i atenent la redacció dels criteris, el caràcter eliminatori d’aquests criteris en una licitació
amb la magnitud econòmica com el d’aquesta licitació, aquest Tribunal ha d’estimar aquesta
al·legació en el sentit de reclamar la determinació i la claredat en els aspectes a valorar i en
la forma en què es valoraran.

NOVÈ. Continua TUSGSAL al·legant la invalidesa dels plecs per incórrer en infracció dels
articles 1, 132 i 145.5 de la LCSP, en concret, retreu la manca de concreció dels plecs en
relació amb l’objecte del contracte i la impossibilitat de formular una oferta en condicions,
respecte a la clàusula 11.2.2.1 del PCAP relativa al criteri automàtic l’“objectiu de viatgers de
pagament 2021-2028 (fins a 8 punts)” que estableix que els objectius de viatgers es calcularan
segons s’especifica a l’apartat 12.2.1 del PCAP, al·lega que contravé l’article 145.5 de la LCSP
per:
-

la indefinició dels plecs,

-

la manca de coneixement previ per part dels interessats dels paràmetres aplicats,

-

la manca de motivació prèvia que permeti als tribunals dur a terme la funció revisora,

-

la manca de formulació de manera objectiva, amb respecte als principis d’igualtat, no
discriminació, transparència i proporcionalitat i que no confereixin a l’òrgan de
contractació una llibertat amb decisió il·limitada, i que siguin avaluades en condicions
de competència efectiva.

-

els objectius de viatgers es calcularan segons s’especifica a l’apartat 12.2.1 del PCAP,
tanmateix el número de viatgers de pagament no és un paràmetre el compliment del
qual depengui de l’activitat del candidat que presenti l’oferta, perquè (i) no depèn
directament d’ell i (ii) no té paràmetres per a formular l’oferta en les noves línies i en
les modificacions de les existents, sinó que es una simple previsió.

-

el PCAP requereix que la proposta vagi acompanyada d’un estudi de demanda i de la
metodologia empleada pel càlcul de l’objectiu, però aquest estudi de demanda no és
vinculant ni puntua i no estableix cap mecanisme per a validar la credibilitat del mateix.

-

les projeccions a 7/8 anys vista difícilment poden ser rebatudes si estan mínimament
argumentades, atès que els indicadors de creixement econòmics publicats, no van
més enllà de 2/3 anys, amb la qual cosa es pot especular fàcilment respecte als
creixements més enllà d’aquest horitzó.

27

-

la documentació no recull un estudi de demanda, ni dona indicacions de com s’han
d’efectuar (contingut, paràmetres, amplitud, dades essencials...).

Per això, vindica que no es tracta d’un criteri aritmètic, perquè en fer referència a la demanda
del servei en el sobre B, i l’estudi de demanda és un criteri subjectiu, previ a l’aritmètic i, en
superar el 50% dels criteris subjectius, ha de constituir-se un comitè d’experts. De manera
que, per molt que hi hagi una fórmula, realment el criteri subjectiu de la demanda és el que
condiciona el resultat. Retreu que, tal i com està configurat i redactat l’apartat 1.1 del sobre B,
sent la demanda la base del sobre C, si aquesta no és previsiblement valorada amb uns criteris
predeterminats, difícilment podrà realitzar-se una oferta en el sobre B d’un element a presentar
en el sobre C, doncs considera que és impossible tractar l’organització del servei, les
exigències puntuals i altres causes que es valoren en el sobre B, quan es presenti l’estudi del
sobre C.
També exposa la manca de relació del criteri d’adjudicació relatiu a l’objectiu de viatgers de
pagament· amb l’article 145.5 de la LCSP, doncs al seu parer hauria de constar en la memòria
i en el perfil de contractant, d’acord amb l’article 63.3 de la LCSP, i la motivació d’acord amb
l’article 116.4 de la LCSP.
Retreu que el criteri és il·legal perquè (i) un criteri aritmètic no pot recaure sobre elements ja
valorats en el sobre B (ii) sent un criteri aritmètic, està condicionat a la bondat del criteri
subjectiu: la mesa haurà de valorar la idoneïtat del document “estudi de demanda efectuat” i
això és un judici de valor i, per tant, no pot anar al sobre C, i (iii) per aquest “estudi de
demanda”, el plec no aporta cap criteri, la qual cosa fa que la mesa no podrà rebutjar un estudi
irracional i els candidats presentaran xifres que poden ser irreals. Per tot això, afirma que
aquest criteri vulnera el principi d’igualtat dels candidats, és confús, no està motivat i la seva
regulació hauria de ser anul·lada d’acord amb l’article 1116.4 LCSP.
Quant a la fórmula, retreu que puntua objectius irracionals: es tracta d’un criteri de valoració
que presta al seu sobredimensionament per tal d’obtenir la màxima puntuació possible, sense
que els plecs prevegin cap criteri de temeritat o anormalitat respecte de l’objectiu de viatgers
de pagament (a diferència del que succeeix amb el cost unitari “Cu”) exigint exclusivament un
estudi i justificació tècnica de la metodologia de càlcul de l’objectiu de viatgers de pagament,
no vinculant, ni tampoc dotat de mecanismes de control de la seva raonabilitat o credibilitat.

28

Retreu el fet que si les empreses licitadores han de fixar un objectiu de viatgers de pagament
del servei base (VOP8(i)) pels anys 2021 a 2028, la puntuació atorgada màxima és de 8 punts,
el plec no té en compte la pandèmia, són xifres del 2019, això produirà una evident distorsió
atès que els candidats saben que les previsions no es compliran i l’oferta que realitzin serà
simplement simbòlica.
A més, al·lega que la fórmula arriba a un resultat aritmètic on és impossible que es compleixi
la demanda i que el plec permet que es puntuïn propostes irreals o impossibles i no contempla
cap condició de proposta temerària d’objectiu de viatgers i tot això fa que es produeixi una
veritable subhasta en aquest criteri, que no el fa objectiu. Per tant, conclou, en la fórmula de
càlcul del criteri quantificable de forma automàtica, el licitador amb major puntuació serà el
que simplement presenti el major objectiu de viatgers de pagament, independentment de la
seva raonabilitat, credibilitat o certesa a manca de tot criteri correctiu.
Per això, titlla a aquest criteri com “formal” atès que per salvar la inconcreció d’aquesta
clàusula, l’apartat 18.2.2 del PPT regula la revisió de l’objectiu de viatgers de pagament. A la
vista de tot l’anterior, vindica la vulneració de l’article 132 de la LCSP i demana l’anul·lació
dels plecs.
Al seu torn, l’AMB informa respecte del criteri automàtic previst a la clàusula 12.2.1 “Objectiu
de viatgers de pagament del servei base” que és adequat i compleix l’article 145.5 de la LCSP
i indica que l’informe de necessitats inclou en l’apartat 7 la justificació d’aquest criteri per tal
de refutar la tesi de la recurrent relativa que el fet que hi hagi més o menys viatgers no depèn
directament d’ell.
Quant al retret que el paràmetre dels viatgers de pagament no estigui en poder del
contractista, fa esment que l’annex 1 del PPTE es detallen els viatgers totals, els viatgers
totals de pagament, distribució de viatgers totals per títols de transport, quilòmetres útils i hores
útils de les línies i indicadors de qualitat dels servei pel període 2013-2019 i que aquestes
dades han estat complementades amb les dades disponibles de 2020, havent estudiat
l’evolució de la demanda al llarg de tots aquests anys, analitzant el nivell d’oferta amb les
modificacions i creacions de línies que hagi comportat. Per això, defensa que es considera
que els licitadors disposen dels elements necessaris per realitzar una previsió a futura, així
com la determinació de l’objectiu de viatgers per a cada any de contracte.
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Pel que fa a l’al·legació relativa que aquest criteri no és objectiu perquè depén de l’estudi de
la demanda que es valora al sobre B, informa que l’apartat 11.2.7 del PCAP relatiu a la
“documentació addicional a aportar pels licitadors”, se sol·licita que es presenti una justificació
de l’objectiu de viatgers de pagament i estudi de demanda que no són objecte de valoració i
que es requereixen a efectes informatius i de verificació de la bondat de l’oferta. Afegeix que
no s’especifica una metodologia i procediments concrets atès que en l’actualitat hi ha diversos
enfocaments i metodologies que poden ser vàlids, a més de múltiples enfocaments i
metodologies que es poden tenir en compte que van més enllà d’indicadors de creixement
econòmic simplement
Respecte a les preteses similituds de la demanda a la què es fa esment al sobre B –demanda
del servei- i el criteri de valoració automàtic 2.1 “objectiu de viatgers de pagament”, defensa
que aquest darrer fa referència al nombre total de viatgers de pagament –que fan servir títols
de transport no gratuït- previstos per a cada exercici del contracte (anys 2021-2028) mentre
que “la demanda d’un servei”, es refereix a la totalitat de viatgers transportats i que se centren
en qüestions operatives que han de tenir en compte per a la seva definició aspectes parcials
i molt concrets de la caracterització de la demanda del servei, no es tracta d’informació sobre
el conjunt de la demanda diària, mensual o anual de cap línia, ni respecte dels viatgers totals
ni dels viatgers de pagament. Sobre aquesta base indica que de les informacions referents a
la demanda presentada pels licitadors al sobre B, no es poden extreure indicis de quin serà
l’objectiu de viatgers de pagament compromés pel licitador i així es reflectecteix a l’apartat 11
del PCAP de no figurar cap valor que es requereixi per a la valoració del sobre C.
Al respecte, sosté que el criteri “Objectiu de viatgers de pagament” no es valora prèviament al
sobre B, i es configura com un criteri corresponent al sobre C que és un criteri quantificable
de forma automàtica, i que no té relació ni es pot preveure el seu valor a partir dels elements
que es presenti que no té relació, ni es pot preveure el seu valor a partir dels elements que es
presentin per a la valoració del sobre B. Per tot això, considera adequat el criteri i que no
vulnera els preceptes al·legats per TUSGSAL.
Quant a la fòrmula, explica que aquest criteri que valora positivament el nombre de viatgers
de pagament, precisament és un dels aspectes determinants del càlcul de l’aportació
econòmica del contracte, base de la deteminació dels ingressos tarifaris del servei. Respecte
al possible sobredimensionament del criteri, sosté que comporta que a l’hora de determinar
els ingressos del servei, es considera un import major de l’ingrés real obtingut dels títols de
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transport dels viatgers de pagament, de manera que l’aportació econòmica a l’empresa
adjudicatària es veurà reduïda. I defensa que l’objectiu de viatgers de pagament és un
compromís que assumirà l’adjudicatari al llarg de la durada del contracte, actualitzat en funció
dels viatgers reals de pagament segons s’indica a l’apartat 18.2.1 del PPTE i que la revisió de
l’objectiu de viatgers de pagament només està prevista per ser executada mitjançant dues
modalitats diferenciades: en ocasió de la liquidació anual quan s’hagi produït un increment o
una disminució de l’oferta respecte del servei base, atès que l’objectiu de viatgers de
pagament es defineix pel servei base, i per tant, és imprescindible adequar la demanda
prevista a l’oferta reals –les regle d’aquesta revisió estan detallades al PPTE i són conegudes
per tots els licitadors en el moment de preparar l’oferta- o bé, en el cas de força major que es
demostri una variació substancial del nombre de viatgers en l’exercici i per causes totalment
alienes a l’execució del servei, l’AMB es reserva la possibilitat de modular de manera
proporcional el càlcul de l’objectiu anual de viatgers de pagament actualitzat.
Dit això, defensa que no és un criteri simplement formal, sinò que el PPTE estableix les
condicions d’aplicació d’aquesta revisió, que en la primera modalitat descrita respon a un
procediment de càlcul previament conegut pels licitadors, i en la segona modalitat té la
consideració totalment extraordinària, havent de quedar justificada per uns successos o
situacions excepcionals de força major. I, fins i tot en el cas que resulti d’aplicació algun dels
supòsits establerts per a l’actualització o revisió de l’objectiu dels viatgers de pagament,
aquesta variació de l’objectiu compromés pren en tot cas com a paràmetre principal el propi
compromís ofert i, en conseqüència, l’objectiu de viatgers de pagament presentat a l’oferta
pels licitadors continua sent un aspecte essencial en el càlcul de l’aportació econòmica del
contracte.
Exposa que l’AMB ha completat la informació prèviament presentada a l’annex 1.1 del PPTE
pel període 2013-2019 amb la disponible de 2020 a través de respostes a preguntes rebudes
durant el procés de licitació, inclosa tota la que fa referència a viatgers i viatgers de pagament
específicament, per tal de garantir la disponibilitat de la informació més actualitzada als
licitadors. Per tot això, conclou que aquest criteri recull un factor de manifesta importància en
un servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers: els viatgers transportats, en un marc
definit, transparent i verificable.
Per a l’enjudiciament d’aquest criteri d’adjudicació automàtic, cal estar, en primer lloc, a la
motivació donada en l’informe justificatiu (document núm. 6) a aquest criteri automàtic:
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D’acord amb aquesta justificació el que es vol valorar és l’efecte que la gestió diferencial de
l’operador tindrà respecte al número de viatgers transportats atesa la seva importància quant
a la determinació dels ingressos, per determinar l’aportació tarifària. Mentre que la redacció
del criteri controvertit és la següent:
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I la redacció del criteri 11.2 del PCAP és:

De l’exposat, i en la mesura que el criteri controvertit valora el número de viatgers de pagament
del servei base que fixen les pròpies empreses licitadores, resulta difícil, si més no, apreciar
cap lògica en la configuració i la procedència d’aquest criteri, que, pròpiament, valora les
hipòtesi que facin les empreses licitadores, al marge de cap compromís. En conseqüència,
tampoc s’aprecia que, tal i com està redactat el criteri, quedi justificada la seva vinculació a
l’objecte del contracte -tal i com exigeix l’article 145.5 a) de la LCSP-, ni que sigui el més idoni
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per a la correcta execució d’un contracte de tant significativa envergadura i complexitat com
aquest.
Tot això, juntament amb la manca de previsió de cap límit o topall en la redacció del criteri –
que, com a mínim, dificulta la preparació de les ofertes-, així com la manca de vinculació del
criteri amb l’apreciació de la possible presumpció d’anormalitat de les proposicions, duen a
concloure que aquesta redacció afavoreix la presentació de proposicions desmesurades, i
permet que s’atribueixi la màxima puntuació a aquelles ofertes que ofereixin un número
hipotètic i irreal de viatges.
Quant al retret efectuat per TUSGSAL del caràcter subjectiu del criteri respecte a la manca de
previsió del comitè d’experts, aquest Tribunal no comparteix la tesi que es tracti d’un criteri
subjecte a judici de valor, doncs si bé és cert que la seva formulació és eminentment subjectiva
i depèn del que estimin les empreses licitadores -i per això, els perills de la manca de
proporcionalitat o irrealitat de l’oferta a presentar-, la seva valoració no ho és, ateses les
particulars fórmules previstes en el PCAP. I, arribats en aquest punt, cal afegir que tampoc no
queden motivades en l’informe justificatiu les bondats i els escenaris de les fórmules tan
particulars establertes per a la valoració del criteri, ni l’operativa successiva prevista en les
clàusules 11.2 i 12.2.1 pel càlcul de la valoració.
Ultra això, i respecte a la possible confusió que pot comportar l’exigència de la demanda tant
en el sobre B i en el sobre C, tot i que AMB informa amb ocasió del recurs sobre l’abast de la
demanda indicada en el sobre B de caràcter operatiu, per una banda, i la sol·licitada en el
sobre C, per una altra, aquest Tribunal considera que haurien de quedar més detallades en
els plecs aquestes referències, tota vegada la demanda també és un paràmetre que consta
en el criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor.
En conclusió, aquest Tribunal també considera que s’ha d’estimar el recurs en aquest punt,
per tal que l’òrgan de contractació, si considera procedent la previsió del criteri com a
indicador de la gestió diferencial de l’operador, identifiqui exactament què és el que vol valorar
-extrems que han de ser objectius i factibles-, i motivi la configuració completa del mateix,
procurant la màxima claredat en la redacció dels plecs per evitar qualsevol confusió en la
presentació de la diversa documentació en els diferents sobres i fixant límits al criteri per evitar
la presentació d’ofertes irreals.
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DESÈ. En darrer terme, TUSGSAL al·lega la invalidesa del PCAP per incorrer en infracció
dels articles 1, 132 i 145.7 de la LCSP, atesa la manca de (i) ponderació de les millores
previstes a les clàusules 11.1.1.1 –d’horaris dels servei base establert al projecte de serveisi 11.1.1.2 del PCAP –equips i sistemes embarcats no recollits al PPTE-, i (ii) de la concreció
dels requisits, límits, modalitats, característiques i vinculació amb l’objecte del contracte tal i
com exigeix la doctrina tant dels tribunals resolutoris de recursos especials com de
determinats informes de les juntes de contractació (Informe 2/2015 de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa de Aragón i Informes 1/20 i 59/09 de la Junta Consultiva de
Consultiva de Contratación Pública del Estado).
D’acord amb això, vindica que la millora relativa a “assolir una major eficiència en l’atenció a
la demanda del servei i en l’aprofitament dels recursos humans i materials necessaris”, és una
millora indeterminada que no compleix amb les exigències de l’article 145.7 de la LCSP i que
és susceptible de ser valorada arbitràriament per l’òrgan de contractació, a més reivindica que
la configuració d’aquest criteri no distorsioni l’objecte del contracte i preservi la correcta
determinació del contracte –com és qualsevol ampliació dels horaris del servei que representa
una distorsió en el càlcul del valor estimat del contracte. Respecte a les millores relatives al
equips i sistemes embarcats no recollits en el PPTE, denuncia que donen una llibertat absoluta
per tal que els candidats presentin millores de manera oberta i sense paràmetres de
comparació que vulnera els principis d’igualtat, transparència i lliure competència establerts
en l’article 132 de la LCSP, sense complir amb els requisits de l’article 145.7 de la LCSP.
Per la seva banda, l’AMB informa que:
-

Respecte al subcriteri de valoració “Ajustos proposats al servei base” inclòs dins del
criteri “Operativa del servei”, defensa que no distorsiona l’objecte del contracte i no
altera la correcta determinació del VEC: atès que fa referència als ajustos sobre els
horaris del servei base establert al projecte de servei que els licitadors han de
presentar i que, d’acord amb els apartats 11.1.1 i 12.1.1 PCAP, no es pot donar una
alteració del volum de producció en les ofertes que presentin els licitadors, sinó que és
un exercici d’optimització del servei mantenint el volum.

-

Quant al subcriteri “Millores ofertes pels licitadors en relació amb equips i sistemes
embarcats no recollits al plec tècnic”, inclòs dins del criteri “Qualitat del servei”, sosté
que no es dona una llibertat absoluta a les empreses licitadores, atès que fa referència
als aspectes: funcionalitats, abast, consistència i detall de la millora proposada en
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relació amb el sistema WIFI, adequació de la millora proposada a les necessitats del
servei, calendari d’implantació de la millora proposada” i l’apartat 12.1.2 del PCAP
detalla el contingut a incloure de les ofertes: millores en relació amb les equipaments:
descripció i justificació del sistema WIFI a disposició de les persones usuàries proposat
per a equipar els vehicles del servei durant la durada del contracte, amb indicació del
nombre de vehicles equipats, les característiques del sistema i el calendari
d’implantació previst.
La redacció donada a aquests dos criteris d’adjudicació dependents d’un judici de valor de la
clàusula 11.1 del PCAP és:

(.../...)

(.../...)

(.../...)
I la clàusula 12.1 relativa al contingut del sobre B, quant al subcriteri relatiu als ajustos
proposats al servei base de l’operativa del servei, indica:
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Al respecte, valgui recordar que, la regulació jurídica de les millores, la jurisprudència europea
i la doctrina dels tribunals de recursos contractuals ha portat a què les millores han d’estar
previstes als plecs i a l’anunci de licitació, han de tenir relació amb l’objecte del contracte, se
n’ha de detallar amb precisió els requisits mínims, les modalitats de presentació i les
característiques, no admetent-se les millores genèriques, i han de tenir una proporcionalitat
respecte del contracte en què s’insereixen, atès el seu caràcter accessori (entre moltes altres,
les resolucions Tribunal 159/2021, 261/2018, 194/2018, 77/2018, 100/2017, 194/2016,
10/2016, 194/2015, 101/2015 i 220/2014).
En aquest sentit, l’article 145.7 de la LCSP disposa:
“7. En el caso de que se establezcan las mejoras como criterio de adjudicación, estas deberán estar
suficientemente especificadas. Se considerará que se cumple esta exigencia cuando se fijen, de
manera ponderada, con concreción: los requisitos, límites, modalidades y características de las
mismas, así como su necesaria vinculación con el objeto del contrato.
En todo caso, en los supuestos en que su valoración se efectúe de conformidad con lo establecido
en el apartado segundo, letra a) del artículo siguiente, no podrá asignársele una valoración superior
al 2,5 por ciento.
Se entiende por mejoras, a estos efectos, las prestaciones adicionales a las que figuraban definidas
en el proyecto y en el pliego de prescripciones técnicas, sin que aquellas puedan alterar la naturaleza
de dichas prestaciones, ni del objeto del contrato.
Las mejoras propuestas por el adjudicatario pasarán a formar parte del contrato y no podrán ser
objeto de modificación.”

La doctrina ha vingut definint les millores com a prestacions addicionals, complementàries i
vinculades amb la principal que conforma l’objecte del contracte, que, tenint la mateixa
naturalesa, suposa un avantatge per al poder adjudicador i que són, de fet, una submodalitat
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de criteri d’adjudicació (en aquest sentit, les resolucions d’aquest Tribunal 94/2018, 19/2018,
9/2018 i 100/2017, entre d’altres).
Una “millora” és tot allò que perfecciona la prestació del contracte, sense que vingui exigit o
determinat en les prestacions que defineixen l’objecte del mateix, però que estan vinculades
a ell. A més, com a tals criteris de valoració, són d’oferiment voluntari per les empreses, de
manera que, de fer-ho tindrien un cost per a les empreses, però no a càrrec de l’entitat
contractant en el preu del contracte –les conegudes com “millores gratuïtes”-, en tant que duen
implícit el caràcter de liberalitat, si més no, formal (per totes, les resolucions 170/2020,
12/2020, 215/2018 i 100/2017).
Per aquest motiu, tal com també ja s’ha indicat, les millores establertes com a criteri
d’adjudicació, per definició, no han de computar-se en la determinació del PBL i el VEC;
magnituds econòmiques que venen referides i comprenen únicament els costos associats a
la prestació definida com a estrictament necessària per satisfer l’objecte del contracte i els
altres conceptes i eventualitats que determina l’article 101.2 de la LCSP (en aquest sentit, a
més de les ja citades, les resolucions 279/2020 i 278/2018 d’aquest Tribunal i 1042/2018 del
TACRC).
Ultra això, cal tenir en compte l’efecte reflex que pot comportar, en detriment dels principis
d’eficiència i de selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa, el fet que les millores
estiguin incloses en el PBL i el VEC com a conceptes quantificats i assumits per l’òrgan de
contractació si l’empresa adjudicatària les ofereix, talment es tractés d’una modificació o
contractació addicional ja consensuada des de la mateixa oferta, ja que això no respon a les
característiques essencials de les millores com a criteris de valoració de les ofertes (en aquest
sentit, per totes, les resolucions 309/2020 i 12/2020) i propicia que esdevinguin un criteri
d’adjudicació neutre, transparent o, en definitiva, inexistent, dins del conjunt dels criteris
d’adjudicació, ja que impulsa totes les empreses a oferir-les, en no comportar-los cap esforç
econòmic, perquè els resultaran igualment retribuïdes amb independència de la resta de la
proposició (en aquest sentit, també, la Resolució 180/2020).
Com ja s’ha indicat anteriorment, és doctrina i jurisprudència consolidada que la concreció de
les millores és un requisit fonamental d’aquestes per respecte al principi d’igualtat i lliure
concurrència dels licitadores sense que puguin establir-se a posteriori subcriteris o nous
aspectes de valoració no indicats inicialment al plec. Així ho ha afirmat aquest Tribunal, entre
d’altres, en les resolucions 19/2018, 194/2016 i 193/2016, tot determinant la necessitat que
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els licitadors puguin efectuar una avaluació de la seva proposició sobre la base d’una certesa
raonable de les condicions de prestació de les millores (i també, entre d’altres, i per totes, les
resolucions 395/2015, 498/2015 i 390/2014 del TACRC). Això suposa que també els detalls
relatius a l’execució i l’exigibilitat de les millores han d’estar determinats, entre d’altres raons
a més de les ja exposades, per poder-les incorporar com a condicions d’execució del contracte
i controlar el seu compliment en la fase d’execució (en aquest sentit, l’Informe 4/2015, de 17
de març, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma
de Aragón i l’Informe 9/2012, de 20 de juliol, de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de la Generalitat de Catalunya, Comissió Permanent).
Doncs bé, en el cas examinat, en principi no es pot negar la vinculació dels millores
qüestionades amb l’objecte del contracte, ara bé, la legalitat de les millores no només passa
per la seva vinculació amb l’objecte del contracte, sinó que, com s’ha vist, l’article 145.7 de la
LCSP exigeix, a més, entre altres requisits, que se’n fixi la forma en què es valorarà, els
requisits mínims de les millores i els límits.
Així les coses, mentre que en la millora dels horaris relativa als “ajustos proposats al servei
base” no s’indiquen els requisits mínims, i com es procedirà a la valoració i atorgament dels 2
punts, ni els límits a oferir per part de les empreses licitadores, el mateix succeeix en el
subcriteri “millores ofertes en relació a equips i sistemes embarcats no recollits al plec tècnic”
doncs si bé indica el PCAP que fa referència al sistema WIFI, tampoc indica els límits, ni com
es procedirà a atorgar els 0,5 punts, sent la redacció d’aquest criteri molt genèrica i laxa. Ultra
això, en cap d’aquest dos subcriteris s’estableix cap topall, com tampoc cap proporcionalitat
en la puntuació assignable en funció del nombre d’equips i sistemes que puguin oferir les
empreses. Aquest plantejament propicia la formulació d’ofertes que puguin arribar a ser
desproporcionades, irracionals o, fins i tot, d’impossible compliment, no permetent tampoc
poder realitzar una anàlisi comparativa de les ofertes amb ple respecte als principis d’igualtat,
no discriminació, transparència, proporcionalitat i competència efectiva a què obliga el mateix
article 145.5 de la LCSP per a qualsevol criteri d’adjudicació.
Per aquestes raons, cal estimar també aquesta al·legació.
L’estimació dels diferents extrems impugnats per TUSGSAL comporta la retroacció de les
actuacions al moment de la configuració i redacció dels plecs, per tal que s’adeqüin a la
normativa tal i com s’ha exposat en la Resolució.
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Com a darrer extrem a tractar, la part actora en el segon sol·licito, demana l’obertura de
període de proba consistent en l’extrem de fet “falta de disponibilidad en el mercado de
vehículos de segunda mano en las condiciones exigides por las Cláusulas 12.2.2 y 12.2.3
PCAP. Y, para su acreditación, esta parte propone el siguiente medio de prueba: informe
técnico justificativa, que se anuncia en este momento para su aportación a la mayor
brevedad”. Al respecte, val a dir que no consta l’aportació d’aquest informe per part de
TUSGSAL, a més que no fa esment als extrem controvertits al llarg del recurs.
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 pel senyor C.F.A., en nom
i representació de l’empresa TRANSPORTES URBANOS Y SERVICIOS GENERALES, SAL
contra els plecs reguladors de la licitació del contracte del servei públic de transport col·lectiu
de viatgers entre L’Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat i altres municipis (9016182020) licitat per l’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA, en el sentit exposat als
fonaments jurídics.
2.- Aixecar la suspensió del procediment de contractació acordada per aquest Tribunal en
data 17 de febrer de 2021, a l’empara del que disposa l’article 57.3 de la LCSP.
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.- 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
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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 16 de juny de 2021.

Vist i plau

M. Àngels Alonso Rodríguez

Neus Colet i Arean

Secretària

Presidenta
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