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Barcelona, 27 de febrer de 2019 

Resolució núm. : 41/2019 (recurs N-2018-262) 

 

Vist el recurs especial en matèria de contractació presentat pel senyor J.A.M.F., en nom i 

representació de VODAFONE ESPAÑA, SAU, contra l’anunci i els plecs que regeixen la 

licitació del contracte de serveis de telecomunicacions de l’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ 

DE LLOBREGAT (exp. 17-047), a data d’avui, aquest Tribunal ha adoptat la resolució següent: 

 

ANTECEDENTS DE FET 

 

PRIMER. En data 17 d’agost de 2018 es va publicar la licitació en el perfil de contractant de 

l’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ, 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. Així mateix, es va publicar en el Diari Oficial de la Unió 

Europea (DOUE) S158, de 18 d’agost de 2018.  

El valor estimat del contracte es va fixar en 1.899.460,61 euros.  

 

SEGON. El 6 de setembre de 2018, VODAFONE ESPAÑA, SAU (en endavant, VODAFONE 

o la recurrent) va presentar al registre del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (en 

endavant, Tribunal) recurs especial en matèria de contractació contra l’anunci i els plecs de la 

licitació de referència sobre la base de les fonamentacions següents:  

1. Manca d’inclusió dels extrems necessaris per poder confeccionar de forma correcta 

una oferta, amb contravenció del principi de transparència.  
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2. L’exigència de determinades certificacions contravé les regles per a l’establiment de 

les prescripcions tècniques de la LCSP. 

3. L’exigència d’una marca concreta del dispositiu de seguretat contravé les regles per a 

l’establiment de prescripcions tècniques. 

4. La descripció relativa al punt d’accés i a la controladora Wifi contravé les regles per a 

l’establiment de les prescripcions tècniques de la legislació de contractes. 

5. El PPT conté prescripcions que infringeixen el principi de neutralitat tecnològica i el 

principi de concurrència.  

6. Els plecs contenen clàusules que estableixen un clar avantatge per al prestador actual 

del servei.  

Per tot això, la part recurrent sol·licita, prèvia suspensió cautelar del procediment, la declaració 

de nul·litat dels actes recorreguts, així com de l’expedient de contractació.  

 

TERCER.  En data 7 de setembre de 2018, 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 data 21 de setembre de 2018, va tenir entrada en el Tribunal l’expedient de contractació 

així com l’informe de l’òrgan de contractació oposant-se al recurs en base a l’al·legació única 

relativa al fet que el termini de resposta a les consultes plantejades en aquesta licitació, per 

previsió explícita del plec, és fins a tres dies abans de la finalització del termini de presentació 

d’ofertes, i adjuntant l’informe tècnic de l’àrea d’informàtica que recull les preguntes 
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plantejades per VODAFONE i les respostes corresponents, sense que consti l’efectiva 

tramesa i publicació dal perfil de contractant d’aquesta documentació.  

 

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-56/2018, de 

data 3 d’octubre de 2018.  

 

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. 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 es dirigeix contra l’anunci i els plecs que regeixen la licitació, que són 

actes expressament previstos per l’article 44.2.a) de la LCSP com susceptibles del recurs 

especial en matèria de contractació. 

 

QUART. El Tribunal aprecia que la recurrent, empresa del sector objecte de la contractació 

que s’analitza i que en el recurs se’n declara potencial licitadora, té drets i interessos afectats 

per les condicions de la licitació que impugna 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 
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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. L’empresa VODAFONE planteja en l’escrit de recurs, en síntesi, objeccions amb relació 

als continguts de les clàusules 7.1.2, 7.6 i a les especificacions tècniques del Wifi (pàgines 40, 

41 i 42) del PPT i als criteris d’adjudicació establerts en el PCAP.  

El recurs es basa, concretament, en les fonamentacions següents:  

1. Manca d’inclusió dels extrems necessaris per poder confeccionar de forma correcta 

una oferta, amb contravenció del principi de transparència. S’exposa haver presentat 

una consulta per a què es completés la informació, però no s’ha donat resposta. Així, 

es va demanar si és obligatori el lliurament de fibra òptica directa de l’operador o si pot 

oferir una solució tecnològica que permeti la utilització de fibra òptica llogada o un altre 

mètode alternatiu. En el moment de deduir el recurs no ha hagut resposta. Aquestes 

actuacions infringeixen l’article 138 de la LCSP i el principi de transparència.  

2. L’exigència de determinades certificacions contravé les regles per a l’establiment de 

les prescripcions tècniques de la LCSP. L’exigència que els CPD que s’incloguin en la 

solució tecnològica i el servei d’accés a Internet es trobin certificats, almenys, amb la 

certificació TIER III i es pugui valorar l’aportació de la TIER IV i l’exigència per als CPD 

de la certificació WMWare Hybrid Colud Powered, totes elles emeses per institucions 

privades, sense permetre’s aportar altre tipus de certificacions, documents o informes 

i sense haver-se detallat les característiques i requisits que es vol imposar amb la seva 

exigència, contravé clarament el contingut dels articles 127 i 128 de la LCSP i els 

principis informadors de la contractació pública.  
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En concret, en relació amb la certificació TIER realitzada per l’Uptime Institute, -que 

preveu quatre categories de CPD en funció de les garanties que ofereixen- es posa de 

manifest que l’extrem realment important a exigir és que el CPD ofert compleixi amb 

les característiques de disponibilitat i de redundància corresponent a les categories III 

i/o IV de la TIER. Altrament, l’exigència referida exclusivament a les certificacions TIER 

beneficia clarament a l’actual prestador del servei, TELEFÓNICA. En aquest sentit, se 

cita i reprodueix la Resolució 178/2018 d’aquest Tribunal.  

3. L’exigència d’una marca concreta del dispositiu de seguretat contravé les regles per a 

l’establiment de prescripcions tècniques. L’exigència relativa al talla-focs (Firewall), 

definit per la marca (FW vShield en alta disponibilitat) i sense especificació de les 

funcionalitats que s’exigeixen, a més de resultar injustificat, estableix novament un 

avantatge competitiu a favor de TELEFÓNICA i contravé l’article 126.8 de la LCSP. En 

aquest sentit, s’al·lega la doctrina dels tribunals de recursos i dels òrgans consultius 

en matèria de contractació al respecte.  

4. La descripció relativa al punt d’accés i a la controladora Wifi contravé les regles per a 

l’establiment de les prescripcions tècniques de la LCSP (clàusula 7.5, pàgines 40, 41 i 

42 del PPT), ja que es defineixen els equipaments mitjançant la transcripció de les 

característiques d’uns maquinaris (hardware) d’una determinada marca i model, sense 

indicar expressament la marca i el model. S’indiquen, en concret, el pes i les 

dimensions exigides en el PPT sense indicar funcionalitats mínimes, de manera que 

s’enfoquen les ofertes a una determinada marca i model. 

5. El PPT conté prescripcions que infringeixen el principi de neutralitat tecnològica i el 

principi de concurrència. Sobre la base del principi de neutralitat tecnològica establert 

en la Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions, s’indiquen les 

exigències contingudes en el PPT que infringirien dit principi en imposar-se, sense 

justificació, la necessitat que es presti el servei de comunicació de veu fixa amb línies 

analògiques sobre mitjà físic de fibra òptica i coure amb accés directe, impedint la 

prestació del servei amb línies mòbils (clàusula 7.1.2). Aquesta exigència torna a 

afavorir a l’operadora que ara presta el servei i suposa la impossibilitat d’oferir el servei 

amb altres tecnologies i amb els mateixos paràmetres de qualitat. I es citen i 

reprodueixen resolucions dels tribunals de recursos respecte de l’establiment de PPT. 
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6. Els plecs contenen clàusules que estableixen un clar avantatge per al prestador actual 

del servei. Causa de nul·litat prevista en l’article 40.b) de la LCSP. Es destaquen les 

previsions relatives al criteri d’adjudicació relatiu al pla de migració, que atribueix la 

màxima puntuació, 3 punts, a l’oferta amb un temps d’implantació inferior a 10 dies, 

termini aquest d’impossible realització per als licitadors que no presten actualment el 

servei.  

 

SETÈ.  L’òrgan de contractació, en l’informe sobre el recurs, que s’acompanya de l’informe 

tècnic respectiu, s’oposa a les pretensions de VODAFONE, defensant, en primer terme, que 

el termini per a la resolució de consultes que preveu el PCAP (clàusula 18) és fins a tres dies 

abans de la finalització del termini de presentació d’ofertes. Per tant, podien ser respostes fins 

al 18 de setembre de 2018 i no s’havia produït, en el moment de la interposició del recurs, la 

contravenció de l’article 138 de la LCSP. Així, l’informe tècnic annex inclou un primer apartat 

que, en resposta a aquesta al·legació, reprodueix les preguntes plantejades i les respostes 

acordades. Addicionalment, s’observa que en l’espai de licitació corresponent a la Plataforma 

de serveis de contractació pública, no hi figura el document de resposta a les qüestions 

plantejades. El Tribunal ha requerit a l’Ajuntament de Cornellà l’aportació de la documentació 

relativa a la tramesa i publicació d’aquesta publicació, si bé, a data de l’aprovació de la present 

resolució, no s’ha rebut resposta, per la qual cosa, en no quedar acreditada dita comunicació, 

cal procedir a l’estimació de l’al·legació de la part recurrent.  

En segon lloc, i sobre les qüestions tècniques plantejades en el recurs de VODAFONE, 

l’informe tècnic annex, indica: 

Respecte de les certificacions TIER dels CPD exigides pel PPT i les susceptibles de valoració, 

es respon: 
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Respecte de l’exigència de la marca concreta del dispositiu de seguretat, es respon:  

 

Respecte a la descripció del punt d’accés i a la controladora Wifi, consta:  

 

Sobre l’existència de prescripcions tècniques que infringeixen el principi de neutralitat, consta:  

 

I, finalment, pel que fa a l’eventual existència de clàusules que impliquen avantatges per al 

prestador actual del servei, es respon: 
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VUITÈ. Vist l’objecte de les al·legacions de les parts, abans exposats, aquest Tribunal ha 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 

241/2018, 233/2018, 183/2018, 128/2018, 102/2018, 82/2018, 21/2018, 15/2018, 14/2018, 

170/2017, 147/2017, 54/0217, 14/2017, 6/2017, 161/2016, 134/2016, 125/2016, 98/2016, 

82/2016, 201/2015, 123/2015, 36/2015, 33/2015, 53/2014, 39/2014 i 7/2014; Sentència del 

Tribunal de Justícia de la Unió Europea -TJUE- de 23 de novembre de 1978, Agence 

européenne d’intérims/Comissió, 56/77, Rec. P. 2215, apartat 20; sentències del Tribunal 

General de la Unió Europea -TGUE- de 24 de febrer de 2000, ADT Projekt/Comissió, T-

145/98, Rec. P. II-387, apartat 147, de 6 de juliol de 2005, TQ3 Travel Solutions 

Belgium/Comissió, T-148/04, Rec. P. II-2627, apartat 47, i de 9 de setembre de 2009, Brink’s 

Security Luxembourg S.A., apartat 193). 

D’aquesta manera, d’existir vicis o incompliments en l’acte impugnat d’acord amb la LCSP, 

aquest Tribunal ha de procedir a anul·lar l’acte o actes afectats i ordenar retrotraure les 

actuacions al moment anterior a aquell en què el vici es va produir, però sense que pugui 
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substituir els òrgans de contractació, que són els competents per dictar els actes 

corresponents en el decurs del procediment de contractació. 

En segon terme, com també ja ha indicat aquest Tribunal en nombroses resolucions, els actes 

dels poders adjudicadors disposen de la presumpció de validesa, certesa, encert i legalitat, 

tret de prova en contra. I, en concret, s’ha establert, entre moltes altres, en la Resolució 

170/2017, que: 

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

Per tant, atès que els informes tècnics estan dotats d’una presumpció de certesa i legalitat, en 

contra d’aquests només hi cap una prova suficient que demostri que són manifestament 

erronis o que s’hagin dictat en clara discriminació dels licitadors, i aquest Tribunal ha de limitar-

se a comprovar si s’ha seguit els tràmits procedimentals i de competència, si s’ha incorregut 

en error material i si s’han aplicat formulacions arbitràries o discriminatòries. 

Així mateix, cal recordar que és a l’òrgan de contractació, que és qui coneix les seves 

necessitats de contractació, a qui correspon la determinació dels requisits tècnics i 

característiques exigibles en la contractació per tal de garantir que la prestació que es vol 

contractar estigui en connexió amb l’objectiu d’objectivitat pressupostària, control de despresa 

i eficient utilització dels fons públics (com ja ho va indicar aquest Tribunal en les resolucions 

88/2018, 158/2017 i 196/2016). D’acord amb l’article 28 de la LCSP, sobre la necessitat i 

idoneïtat del contracte i l’eficiència en la contractació, cal partir 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 que correspon a l’òrgan de contractació definir les 
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necessitats a satisfer i determinar les característiques dels productes a subministrar o dels 

serveis a prestar o de les obres a realitzar.  

Ara bé, aquesta discrecionalitat no és absoluta, sinó que, tal com aquest Tribunal ha vingut 

indicant en la seva doctrina (resolucions 88/2018, 184/2016 i 155/2016, entre d’altres), troba 

el seu límit en el fet que la definició de les prescripcions i condicions de la licitació permeti 

l’accés en condicions d’igualtat dels licitadors, sense que puguin tenir per efecte la creació 

d’obstacles injustificats a l’obertura dels contractes públics a la competència, tal com 

preceptua ara l’article 126.1 de la LCSP.  

En el mateix sentit, la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de 

febrer de 2014, sobre contractació pública (Directiva 2014/24/UE), en el seu article 18.1, relatiu 

als principis de la contractació, disposa que:  

“Los poderes adjudicadores tratarán a los operadores económicos en pie de igualdad y sin 
discriminaciones, y actuarán de manera transparente y proporcionada. La contratación no será 
concebida con la intención de excluirla del ámbito de aplicación de la presente Directiva ni de 
restringir artificialmente la competencia. Se considerará que la competencia está artificialmente 
restringida cuando la contratación se haya concebido con la intención de favorecer o perjudicar 
indebidamente a determinados operadores económicos.” (el subratllat és nostre) 

Aquest principi ha d’inspirar tot el procediment i ha d’estar present en totes les fases de 

contracte: preparació, adjudicació i execució.  

D’altra banda, i de forma complementària, cal tenir en compte que la Directiva 2014/24/UE 

també inclou una novetat substancial en la forma de definir tant les prescripcions tècniques 

dels objectes contractuals com els criteris d’adjudicació de les licitacions. Efectivament, en 

ambdós casos la Directiva 2014/24/UE incideix en la necessitat de definir i mesurar per 

funcionalitats i/o rendiment, entenent que aquests mecanismes estan directament vinculats 

amb l’eficiència de les solucions que es proposin. En aquest mateix sentit, la Directiva 

2014/24/UE efectua una regulació ad hoc de les variants (article 45) i articula una regulació 

per al mecanisme de les consultes preliminars al mercat (article 40) com a sistema coadjuvant 

a la correcta definició de les contractacions.  

En particular, els articles 42 -prescripcions tècniques-, 43 -etiquetes-, 44 -informes de proves, 

certificació i altres mitjans de prova- i 67 -criteris d’adjudicació dels contractes- inclouen 
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sengles plantejaments en el sentit de tenir en compte les funcionalitats i/o el rendiment de les 

solucions.  

De fet, el considerant 74 de la Directiva 2014/24/UE exposa que:  

“Las especificaciones técnicas elaboradas por los compradores públicos tienen que permitir la 
apertura de la contratación pública a la competencia, así como la consecución de los objetivos 
de sostenibilidad. Para ello, tiene que ser posible presentar ofertas que reflejen la diversidad 
de las soluciones técnicas, las normas y las especificaciones técnicas existentes en el mercado, 
incluidas aquellas elaboradas sobre la base de criterios de rendimiento vinculados al ciclo de 
vida y a la sostenibilidad del proceso de producción de las obras, suministros y servicios. (…)”  

El considerant 90:  

“(…) Por otra parte conviene recordar que los poderes adjudicadores gozan de libertad para 
fijar normas de calidad adecuadas utilizando especificaciones técnicas o condiciones de 
rendimiento del contrato.”  

I el considerant 92:  

“Al evaluar la mejor relación calidad-precio, los poderes adjudicadores deberían determinar los 
criterios económicos y de calidad relacionados con el objeto del contrato que utilizarán a tal 
efecto. Estos criterios deben, pues, permitir efectuar una evaluación comparativa del nivel de 
rendimiento de cada oferta respecto del objeto del contrato tal como se define en las 
especificaciones técnicas. (…) 

Concretament, en matèria d’etiquetes, proves, certificació i altres mitjans de prova així com 

de normes d’assegurament de la qualitat, també la Directiva va establir, recollint la 

jurisprudència del TJUE, el marc normatiu en la seva exigència en els articles 43, 44 i 62, 

disposant, en particular que (el subratllat és nostre):  

“Artículo 43. Etiquetas 

1. (…) 

Los poderes adjudicadores que exijan una etiqueta específica deberán aceptar todas las etiquetas 
que confirmen que las obras, suministros o servicios cumplen requisitos equivalentes a efectos de 
la etiqueta.  

Si a un operador económico, por razones que no se le puedan atribuir, le hubiera resultado 
manifiestamente imposible obtener la etiqueta específica indicada por el poder adjudicador o una 
etiqueta equivalente dentro de los plazos aplicables, el poder adjudicador aceptará otros medios 
adecuados de prueba, como por ejemplo un expediente técnico del fabricante, a condición de que 
el operador económico interesado demuestre que las obras, suministros o servicios que ha de 
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prestar cumplen los requisitos de la etiqueta específica o los requisitos específicos indicados por el 
poder adjudicador.  

(…) 

Artículo 44. Informes de pruebas, certificación y otros medios de prueba 

1. Los poderes adjudicadores podrán exigir que los operadores económicos proporcionen un informe 
de pruebas de un organismo de evaluación de la conformidad o un certificado expedido por un 
organismo de ese tipo como medio de prueba de la conformidad con los requisitos o los criterios 
establecidos en las especificaciones técnicas, los criterios de adjudicación o las condiciones de 
ejecución del contrato.  

Cuando los poderes adjudicadores exijan la presentación de certificados establecidos por un 
organismo de evaluación de la conformidad determinado, los certificados de otros organismos de 
evaluación de la conformidad equivalentes también deberán ser aceptados por los poderes 
adjudicadores.  

A efectos de lo dispuesto en el presente apartado, se entenderá por organismo de evaluación de la 
conformidad un organismo que desempeña actividades de evaluación de la conformidad, que 
incluyen la calibración, el ensayo, la certificación y la inspección, acreditado de conformidad con el 
Reglamento (CE) n o 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.  

2. Los poderes adjudicadores deberán aceptar otros medios de prueba adecuados que no sean los 
contemplados en el apartado 1, como un expediente técnico del fabricante, cuando el operador 
económico de que se trate no tenga acceso a dichos certificados o informes de pruebas ni la 
posibilidad de obtenerlos en los plazos fijados, siempre que la falta de acceso no pueda atribuirse 
al operador económico de que se trate y que este demuestre que las obras, suministros o servicios 
que proporciona cumplen los requisitos o criterios fijados en las especificaciones técnicas, los 
criterios de adjudicación o las condiciones de ejecución del contrato.  

(…) 

Artículo 62. Normas de aseguramiento de la calidad y normas de gestión medioambiental 

1. Cuando los poderes adjudicadores exijan la presentación de certificados expedidos por 
organismos independientes que acrediten que el operador económico cumple determinadas normas 
de aseguramiento de la calidad, en particular en materia de accesibilidad para personas con 
discapacidad, harán referencia a los sistemas de aseguramiento de la calidad basados en la serie 
de normas europeas pertinente, certificados por organismos acreditados. Reconocerán los 
certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en otros Estados miembros. 
También aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de aseguramiento de la calidad cuando 
el operador económico afectado no haya tenido la posibilidad de obtener tales certificados en el 
plazo fijado por causas no atribuibles al operador económico, siempre que este demuestre que las 
medidas de aseguramiento de la calidad que propone se ajustan a las normas de aseguramiento de 
la calidad exigidas.” 

2. (...)  
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Si el operador económico puede demostrar que no tiene acceso a certificados de este tipo, o que 
no tiene la posibilidad de obtenerlos dentro del plazo fijado por causas que no le sean atribuibles, el 
poder adjudicador también aceptará otras pruebas de medidas de gestión medioambiental, a 
condición de que el operador económico demuestre que dichas medidas son equivalentes a las 
exigidas con arreglo al sistema o norma de gestión medioambiental aplicable (…).”  

(el subratllat és nostre) 

Finalment, en relació amb els criteris de valoració de les ofertes, la Directiva 2014/24/UE, en 

l’article 67, que regula els criteris d’adjudicació, admet, dintre dels possibles criteris, la qualitat, 

el valor tècnic, i les característiques estètiques i funcionals. En aquest àmbit, la discrecionalitat 

de què gaudeix l’òrgan de contractació en la definició dels criteris implica, també, la facultat 

d’assignació de les ponderacions o puntuacions que es consideren adequades per a cadascun 

d’ells d’acord amb les finalitats de la licitació (en aquest sentit, per totes, la Resolució 36/2016 

del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, l’Acord 98/2014 del Tribunal 

Administrativo de Contratación Pública de Aragón i la Sentència del Tribunal Suprem d’11 de 

juliol de 2007 -Roj. STS 4591/2006-), i 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 pels 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.  

I, per acabar, i respecte de la discrecionalitat de què disposa l’òrgan de contractació en el 

disseny i configuració de les contractacions, cal puntualitzar que aquesta potestat requereix 

la necessària justificació i motivació, si més no en relació amb els elements essencials del 

contracte (entre d’altres, resolucions 127/2018, 31/2018 i 18/2018), que haurà de conformar 

la preceptiva memòria justificativa de la contractació que ara requereix ser publicada en el 

perfil de contractant ex article 63.3 de la LCSP.  

En aquest sentit, val a dir que la LCSP estableix la necessitat de motivació, entre d’altres, en 

l’article 116 de la LCSP, que disposa en l’apartat 4:  

“4. En el expediente se justificará adecuadamente: 

a) La elección del procedimiento de licitación. 

b) La clasificación que se exija a los participantes. 
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c) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los criterios que se 
tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las condiciones especiales de 
ejecución del mismo. 

d) El valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos que lo integran, 
incluyendo siempre los costes laborales si existiesen. 

e) La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la contratación 
de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del contrato, que deberá ser 
directa, clara y proporcional. 

f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios. 

g) La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso.” 

Per tant, cal indicar que, per dur a terme la seva funció revisora, el Tribunal ha d’estar a les 

previsions dels plecs objecte del recurs i a allò que l’òrgan de contractació ha expressat a 

mode de motivació d’aquelles, ja des del moment inicial de la licitació, a més de les 

argumentacions de defensa esgrimides en l’informe emès amb ocasió del recurs. Això resulta 

particularment important en casos com el present, en el qual la recurrent fonamenta bona part 

de les seves pretensions en la manca de justificació de les previsions dels plecs.  

 

NOVÈ. Arribats a aquest punt, procedeix efectuar l’anàlisi de les clàusules objecte de 

controvèrsia i de la seva motivació, per tal de determinar-ne l’adequació a la normativa de 

contractació pública.  

En primer terme, pel que fa a les certificacions exigides i susceptibles de valoració, la clàusula 

7.6 del PPT, estableix (les fletxes d’indicació són nostres):  
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Com s’ha indicat anteriorment, el consistori ha confirmat en el seu informe l’exigència 

d’aquestes certificacions, sense admissió expressa d’equivalències, per la qual cosa, com 

aquest Tribunal ja ha tingut ocasió d’expressar en ocasions anteriors (per totes, la Resolució 

127/2018), s’ha d’apreciar que la clàusula recorreguda contravé allò que s’estableix en els 

articles 127 i 128 de la LCSP, els quals, alhora, transposen les previsions de la Directiva 

2014/24/UE, abans referides. En tot cas, si realment es vol demanar la disponibilitat equivalent 

a la qual aquesta certificació duu associada, resultaria necessari expressar-ho degudament i, 

per tant, modificar la dicció del primer punt d’aquesta clàusula. Escau, doncs, estimar 

l’al·legació precedent i declarar la nul·litat d’aquesta concreta previsió, que, en seu cas, l’òrgan 

de contractació haurà d’adequar a Dret per poder tramitar aquesta licitació. 

En relació amb aquesta mateixa exigència, el PCAP estableix, dintre dels criteris avaluables 

de forma automàtica:  

 

Aquesta previsió, per les mateixes raons indicades anteriorment, i per tenir relació directa amb 

la clàusula tècnica, també ha de ser objecte d’anul·lació. 

En segon terme, pel que fa al talla-focs, la mateixa clàusula 7.6 disposa:  

 

L’informe del consistori ha admès que es va introduir la marca per error, però s’infereix que 

admetran equips diferents amb presentació de la comparativa dels dos equips en la 

documentació del fabricant. Atesa la importància d’aquesta interpretació que, de fet, modifica 

la literalitat i també l’abast i els condicionant d’admissió de les proposicions, aquest Tribunal 

ha d’estimar el recurs en relació amb aquest punt del plec per tal que sigui objecte d’una nova 

redacció adequada al marc normatiu d’aplicació.  

I, en relació amb les característiques exigides als equipaments (punt d’accés i controladora 

Wifi), es disposa en: 



 

16 
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Al respecte, l’òrgan de contractació ha respost que el plec sí que estableix les característiques 

que es precisen, reproduint a continuació el quadre que fa referència als hardware de 

l’equipament.  

Aquesta defensa implica que, certament, en aquest cas, no s’ha inclòs la referència a una 

marca i model determinat, però no fa cap objecció a l’afirmació de la recurrent sobre que les 

característiques exigides es corresponen amb una marca i model determinats.  

Així les coses, aquest Tribunal, davant la impossibilitat de dur a terme la seva funció revisora, 

ha d’estimar el recurs també en aquest punt.  

Pel que fa a l’al·legació en relació amb la infracció del principi de neutralitat tecnològica, la 

clàusula 7.1.2 del PPT preveu:  
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De la resposta del consistori a les al·legacions del recurs s’infereix que, en definitiva, el canal 

de comunicacions pel qual es presta fins avui el servei de veu, dades, Internet, multimèdia, 

arxiu, etc., els vincula a l’hora de contractar ara els serveis.  

El nucli central de les al·legacions de la recurrent està referit a la pretesa vulneració del principi 

de neutralitat tecnològica establert per l’article 3 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, general de 

telecomunicacions, que preveu, com un dels seus objectius el de “Fomentar, en la medida de 

lo posible, la neutralidad tecnológica en la regulación”. Aquest principi, que implica la igualtat 

de concurrència de proveïdors i que ha d’inspirar l’actuació de les administracions públiques, 

no és incondicionat, sinó que cal tenir en compte en la seva aplicació les condicions i les 

justificacions objectives al respecte, de manera que resulta flexible en la seva aplicació. Així 

ho ha indicat el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en les resolucions 

682/2016 i 837/2015, amb cita de la Resolució de 29 d’abril de 2013 de l’aleshores Comisión 

del Mercado de las Telecomunicaciones (integrada actualment en la CNMC) i de la Sentència 

del Tribunal Suprem de 18 de novembre de 2009 (recurs contenciós administratiu 541/2006).  

Així mateix, l’article 126.6 de la LCSP i els preceptes de la Directiva 2014/24/UE de què porta 

causa, exigeixen que, excepte justificació, les especificacions tècniques no poden esmentar 

una fabricació o una procedència determinada o un procediment concret ni fer referència a 

una marca, patent o un tipus, un origen o una producció determinats, amb la finalitat d’afavorir 

o descartar a determinades empreses o determinats productes.  

La recurrent posa el focus en el fet que s’exigeix la prestació del servei de comunicació de 

veu fixa amb línies analògiques sobre medi físic de fibra òptica i coure amb accés directe, de 

forma que s’impedeix la prestació d’aquest servei amb línies mòbils.  

La lectura de les clàusules indicades per la recurrent com afectades per aquesta al·legació, 

que no s’acompanyen de cap motivació o justificació expressa en la respectiva memòria 

justificativa i de l’escassa i genèrica defensa de l’òrgan de contractació en el seu informe  

respecte del contingut dels plecs, aquest Tribunal, troba novament serioses dificultats per dur 

a terme la seva funció revisora. Així, si bé la memòria justificativa conté una justificació 

expressa amb relació a la no-divisió en lots del contracte i aquesta exposició fa referència, 

entre d’altres aspectes, al fet que es disposa d’una única xarxa i un únic canal de comunicació, 

i que totes les seus estan connectades a través d’una estructura NGN, aquest Tribunal ha 



 

23 
 

d’estar a allò argumentat per la recurrent i no refutat per l’òrgan de contractació en la defensa 

de les previsions dels plecs.  

Així les coses, aquest Tribunal ha d’estimar el recurs en aquest punt.  

Finalment, i sobre l’al·legació relativa a l’existència de clausulat als plecs que estableixen 

avantatges a favor de l’actual prestador del servei, i més concretament, en relació amb el 

criteri d’adjudicació relacionat amb el pla de migració, el PCAP preveu, com a criteri de 

valoració automàtica:  

 

Al respecte, l’Ajuntament només proveeix a aquest Tribunal del coneixement relatiu a la 

necessitat de disposar, quan abans, de les noves comunicacions minimitzant el temps de 

migració. Res no es diu sobre l’eventual impacte en la concurrència d’aquest plantejament, 

que, certament en termes relatius sobre el total de puntuació és de poc pes -per resultar 

pretesament discriminatori per a la resta de licitadors, tal i com apunta la recurrent- i tampoc 

no consta dita motivació en la preceptiva memòria justificativa de la contractació. 

Per tot això, el Tribunal, una vegada més, davant la manca de motivació del criteri que permeti 

refutar les al·legacions de la recurrent, també ha d’estimar el recurs en aquest punt.  

 

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 J.A.M.F., en 

nom i representació de VODAFONE ESPAÑA, SAU, contra l’anunci i els plecs que regeixen 
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la licitació del contracte de serveis de telecomunicacions l’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE 

LLOBREGAT (exp. 17-047), en el sentit indicat en el fonament jurídic novè.  

2.- Aixecar la suspensió del procediment de contractació acordada per aquest Tribunal en 

data 3 d’octubre de 2018, 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’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ que, d’acord amb l’article 57.4 de la LCSP, ha 

de donar coneixement a aquest Tribunal de les actuacions que adopti per complir aquesta 

resolució.  

5.- Notificar aquesta resolució a totes les parts. 

 

Aquesta resolució posa fi a la via administrativa i és directament executiva sense perjudici que 

es pugui interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 

del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des de 

l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, de conformitat amb el disposat en els articles 

10.1 k) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa, i en l’article 59 de la LCSP.  

 

Aprovat per unanimitat del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en la sessió de 27 

de febrer de 2019.  

 

       Vist i plau 

 

M. Àngels Alonso Rodríguez    Neus Colet i Arean 

Secretària      Presidenta 


