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Barcelona, 16 d’octubre de 2019  

Resolució núm. : 322/2019 (recurs N-2019-171) 

 

Vist el recurs especial en matèria de contractació presentat per la senyora A.M.C., en nom i 

representació de l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU, contra l’adjudicació del lot 1 del 

procediment de contractació dels serveis de telecomunicacions de la Diputació de Barcelona 

i el seu sector públic, Consorci Localret, ajuntaments, consells comarcals i altres ens adherits 

al procés de contractació agregada de la demarcació de Barcelona, licitat pel CONSORCI 

LOCALRET (expedient núm. 2018/001), a data d’avui, aquest Tribunal ha adoptat la resolució 

següent:  

 

ANTECEDENTS DE FET 

 

PRIMER. L’anunci de licitació es va publicar el 26 de febrer de 2018 al perfil de contractant 

del CONSORCI LOCALRET (en endavant, LOCALRET), inserit en la Plataforma de serveis 

de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, a través del qual va 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) S41, de 28 de febrer, en el DOGC de 13 de març de 2018 

i en el BOE de 5 de març de 2018.  

Es va fixar el valor total estimat del contracte en 58.204.931,43 euros, del qual, d’acord amb 

l’articulació de l’objecte en dos lots, en correspon al lot 1 (serveis de comunicacions fixes de 

veu i dades) afectat pel recurs, l’import de 48.620.931,43 euros.  
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SEGON. La tramitació d’un ampli procés d’aclariments sol·licitats pels operadors respecte del 

contingut de la documentació contractual va donar lloc a la publicació de correccions i 

aclariments, atorgant una ampliació del termini de presentació de proposicions.  

Nogensmenys, les consultes dels operadors van continuar produint-se, la qual cosa va donar 

lloc a noves correccions en els plecs i els annexos en data 16 d’abril de 2018, amb una nova 

ampliació del termini de presentació de proposicions.  

En paral·lel, l’anunci i els plecs de la licitació van ser objecte de recurs especial en matèria de 

contractació per part de l’empresa VODAFONE ESPAÑA, SAU (en endavant, VODAFONE), 

el qual va donar lloc a la suspensió cautelar del procediment mitjançant la Resolució S-

17/2018 d’aquest Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (en endavant, Tribunal) i, 

finalment, a la Resolució 127/2018, d’11 de juliol, per la qual es va estimar parcialment el 

recurs, únicament en el sentit de demanar la disponibilitat equivalent a la qual la certificació 

TIER III duu associada, enlloc de la seva exigència.  

En data 19 de juliol s’acordà modificar el punt del PPT afectat pel referit pronunciament del 

Tribunal (el 6.2.3.3.1), publicar l’anunci rectificatiu en el perfil i en tots els diaris oficials 

corresponents i ampliar novament el termini de presentació de proposicions –que va finalitzar 

el 22 d’octubre de 2018- i s’hi van presentar les empreses VODAFONE i TELEFÓNICA DE 

ESPAÑA, SAU (en endavant, TELEFÓNICA).  

 

TERCER. Un cop desenvolupats els tràmits de la licitació i la valoració de les ofertes, la mesa 

de contractació, d’acord amb els informes tècnics emesos, va proposar a l’òrgan de 

contractació l’adjudicació del lot 1 del contracte a l’oferta identificada com a econòmicament 

més avantatjosa, d’acord amb la classificació obtinguda de les proposicions: 
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QUART. En data 9 d’abril de 2019, l’òrgan de contractació va adjudicar el contracte a favor de 

l’oferta de VODAFONE, seguint la proposta de la mesa de contractació. L’adjudicació es va 

notificar l’11 d’abril de 2019, efectuant-se la preceptiva publicació al perfil de contractant el 

mateix dia.  

 

CINQUÈ. En data 3 de maig de 2019, TELEFÓNICA va presentar en el registre del Tribunal 

recurs especial en matèria de contractació contra l’adjudicació del lot 1 del contracte.  

En síntesi, el recurs es fonamenta en tres eixos argumentals:  

1) L’incompliment de la proposició de VODAFONE de les exigències dels plecs tècnics i 

administratius amb un consegüent abaratiment dels seus costos i, per tant, d’un 

avantatge competitiu improcedent.  

2) La dubtosa qualitat i viabilitat del servei ofert en la mesura que no compleix les 

exigències dels plecs en relació amb la qualitat i el servei.   

3) La vulneració dels principis fonamentals de la contractació pública en el procediment.  

Per aquests motius, TELEFÓNICA sol·licita que s’anul·li l’adjudicació i que s’adjudiqui el lot 1 

al seu favor. També sol·licita la suspensió de l’expedient.  

 

SISÈ. En data 6 de maig de 2019, la Secretaria Tècnica del Tribunal va notificar a l’òrgan de 

contractació, amb remissió de còpia del recurs interposat, i va sol·licitar-li la remissió de 

l’expedient de contractació i de l’informe corresponent, d’acord amb els articles 56.2 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), 22 del Decret 221/2013, de 3 de 

setembre, pel qual es regula el Tribunal i s’aprova la seva organització i el seu funcionament 

(des d’ara, Decret 221/2013), i preceptes concordants del Reial decret 814/2015, d’11 de 
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setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions 

en matèria contractual (en endavant, RD 814/2015).   

En dates 24 i 27 de maig de 2019, va tenir entrada en el Tribunal l’expedient de contractació 

així com l’informe de l’òrgan de contractació oposant-se al recurs presentat i demanant la seva 

completa desestimació.  

 

SETÈ. Obert el període d’al·legacions de cinc dies hàbils per aquest Tribunal a les parts 

interessades, d’acord amb les dades indicades per l’òrgan de contractació, per fer al·legacions 

si així ho consideraven oportú, cap ha fet ús d’aquest tràmit. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

PRIMER. Aquest Tribunal resulta competent per pronunciar-se sobre el recurs especial en 

matèria de contractació presentat de conformitat amb l’article 46.2 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 

espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 

de febrer de 2014 (LCSP), 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. 

Respecte a la normativa aplicable al contracte, de conformitat amb l’apartat 1 de la disposició 

transitòria primera de la LCSP, que va entrar en vigor el 9 de març de 2018, cal aclarir que 

aquesta licitació es regeix pel règim jurídic anterior (Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic -TRLCSP- 

i Directives de quarta generació), atès que es tracta d’un expedient de contractació iniciat 

abans de l’entrada en vigor de la LCSP. 

En canvi, quant a la normativa aplicable a la resolució del present recurs especial en matèria 

de contractació, aquesta es tramitarà d’acord amb el marc jurídic establert per la LCSP, atès 
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que l’acte impugnat és de data posterior a la seva entrada en vigor, d’acord amb l’apartat 4 de 

la disposició transitòria primera d’aquesta norma.  

 

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’adjudicació, que és un acte expressament previst per 

l’article 44.2 c) de la LCSP com susceptible del recurs especial en matèria de contractació. 

 

QUART. El recurs ha estat 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 els requisits 

establerts a l’article 51.1 de la LCSP. 

 

CINQUÈ. El Tribunal aprecia en la part recurrent drets i interessos afectats 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. 

 

SISÈ. Atesa la naturalesa i abast de les pretensions del recurs, a més del recordatori 

tradicional envers la funció revisora del Tribunal, cal tenir particularment present la presumpció 

de validesa, certesa, encert i legalitat dels actes i informes administratius, que aquest Tribunal 

ja va tenir ocasió d’exposar abastament en la Resolució 127/2018, dictada amb motiu del 

recurs presentat per VODAFONE contra els plecs de la contractació.  

Així mateix, per analitzar la qüestió controvertida cal partir del fet que, efectivament, els plecs 

rectors de la licitació van esdevenir lex inter partes, de manera que les seves previsions 

resulten vinculants per a totes les parts, tant les empreses licitadores que les van acceptar 
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incondicionadament en presentar-se a la licitació ex article 145.1 del TRLCSP, com a l’òrgan 

de contractació, qui ha de vetllar per adjudicar el contracte a qui compleixi les condicions 

establertes, com a lògic corol·lari de la garantia dels principis d’igualtat de tracte, no 

discriminació i transparència que proclamen els articles 1 i 139 del TRLCSP (per totes, les 

resolucions 218/2018, 107/2018, 99/2018, 32/2018, 102/2017, 91/2017, 54/2017, 14/2017, 

6/2017, 166/2016, 125/2016, 118/2016, 78/2016, 67/2016 i 52/2016, en consonància amb la 

jurisprudència -per totes, sentències del Tribunal Suprem de 27 de maig de 2009, 26 de 

desembre de 2007, 21 de març de 2007 i 28 de juny de 2004, i de l’Audiència Nacional de 17 

de febrer de 2016- i la doctrina dels tribunals de recursos contractuals, com ara, també per 

totes, les resolucions 43/2018, 8/2018, 5/2018, 1213/2017 i 1175/2017 del Tribunal 

Administrativo Central de Recursos Contractuales -TACRC-, que recullen i citen alhora el 

bagatge doctrinal fins aleshores). 

Ultra això, en tractar-se la qüestió de fons d’un supòsit d’apreciació de les característiques de 

les ofertes licitadores per determinar si compleixen les previsions dels plecs, cal tenir en 

compte que hi juga també el factor de la potestat d’interpretació dels plecs, que correspon a 

l’òrgan de contractació, la qual resta sotmesa al control dels tribunals en la mesura que s’hi 

adverteixi error, obscuritat o contradicció amb l’objecte i finalitat del contracte (per totes, 

resolucions 218/2018, 4/2018, 170/2017, 168/2017, 24/2017, 78/2016, 211/2015 i 115/2015).  

Davant això cal dir, d’una banda, que en la interpretació dels plecs és possible l’aplicació 

supletòria de les normes del Codi civil, l’article 1.281 del qual estableix que si el termes del 

contracte són clars i no deixen lloc a dubtes sobre la intenció dels contractants, caldrà estar 

al sentit literal de les seves clàusules, recollint així el principi in claris non fit interpretatio (a 

més de les ja citades, resolucions 78/2016, 29/2016, 1/2016, 78/2015, 53/2015, 179/2014 i 

1/2013, entre d’altres, i sentències del Tribunal Suprem de 13 de maig de 1982, de 8 de juny 

de 1984 i de 19 març de 2001). 

I, per acabar, a propòsit de les al·legacions suscitades pel recurs en ordre a que es rebutgi 

l’oferta de l’empresa adjudicatària i se l’exclogui del procediment, cal recordar que és doctrina 

reiterada aquella segons la qual resulta procedent l’exclusió d’una oferta quan presenti un 

incompliment exprés, clar i palmari de les clàusules dels plecs, de manera que no hi hagi cap 
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mena de dubte que l’oferta és incongruent o s’hi oposa obertament (per totes, les resolucions 

54/2017, 32/2016, 185/2015 i 20/2014 d’aquest Tribunal, i 480/2018 del TACRC 480/2018). 

Així, les exigències dels plecs han de ser interpretades de manera que no suposin obstacles 

injustificats als principis generals que guien la contractació pública recollits a l’article 1 del 

TRLCSP. En aquest mateix sentit es pronuncia l’article 139 del TRLCSP quan exigeix que els 

òrgans de contractació han de donar als candidats i licitadors un tractament igualitari i no 

discriminatori i han d’ajustar la seva actuació al principi de transparència.  

Per tant, no qualsevol incompliment ha de suposar automàticament l’exclusió, sinó que ha 

d’encabir-se en alguna de les causes recollides en la normativa, han d’interpretar-se d’acord 

amb els principis d’igualtat i concurrència, i sempre ha de suposar la impossibilitat de 

l’adequada execució de l’objecte del contracte (a més de les ja citades, resolucions 107/2018 

i 51/2018 del Tribunal i 898/2016, 815/2014 i 613/2014 del TACRC). 

 

SETÈ. Entrant a analitzar les al·legacions materials del recurs, el fons de l’assumpte rau a 

dilucidar si l’admissió i conseqüent valoració de l’oferta presentada per VODAFONE ha estat 

conforme a dret.  

Efectivament, seguint l’estructura del recurs presentat per TELEFÓNICA i les argumentacions 

esgrimides per l’òrgan de contractació en el seu informe sobre el recurs, es plantegen, en 

resum, en les al·legacions següents:  

1. L’incompliment de l’oferta de VODAFONE del que s ’estableix en els plecs i que 

implica un motiu d’exclusió (sobre 3).  

S’argumenta que, en virtut del considerant 101 in fine de la Directiva 2014/24/UE del 

Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre contractació pública (en 

endavant, Directiva 2014/24/UE), els motius d’exclusió han d’aplicar-se d’acord amb el 

principi de proporcionalitat, de manera que, si concorren irregularitats reiterades que 

duguin a l’òrgan de contractació a tenir dubtes sobre la fiabilitat de l’operador, s’ha d’aplicar 

dit principi. Així mateix, la recurrent defensa la necessària aplicació de les previsions dels 

plecs com a llei del contracte i recorda la doctrina que en resulta d’aplicació. S’indica, com 
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a un dels eixos centrals de les al·legacions, que el PCAP que regeix la contractació 

disposa que la documentació a incloure en el sobre 3 no és puntuable sinó que està 

referida a requisits exigits en relació amb la prestació del servei i, per tant, la no 

presentació té caràcter excloent, i així va ser confirmat per l’òrgan de contractació en la 

resposta a la pregunta 28 formulada al respecte de l’apartat 11.5 del PCAP.  

A continuació, es detallen els incompliments tècnics detectats per TELEFÓNICA en l’oferta 

presentada per VODAFONE a la qual es va tenir accés en el tràmit corresponent: 

1.1 Dues terminals per tipologia per centraleta en el núvol amb capacitat de xifrat 

(informació sobre 3).  

La recurrent planteja, en definitiva, que, per a aquesta funcionalitat exigida en el PPT–

que és una de les més costoses en termes econòmics i tècnics- i confirmada en la 

resposta donada als aclariments plantejats, l’oferta de VODAFONE inclou dues 

terminals de baix cost que incompleixen el requisit de capacitat de xifrat requerit. A 

aquests efectes, refereix que s’adjunta un certificat del fabricant.  

LOCALRET, en primer terme, exposa que, en efecte, l’apartat 6.2.2.1.1 del PPT 

(pàgina 1.383), requereix un servei de centraleta en xarxa o en el núvol per a la 

Diputació de Barcelona amb la funcionalitat de xifratge de converses, i que aquest 

servei s’ha de poder generalitzar a la resta d’entitats. Així mateix, s’indica que la 

proposta tècnica de VODAFONE ofereix el servei de xifratge de trucades amb una 

descripció exhaustiva de dita funcionalitat i fent-se constar que es tracta d’un servei 

que abasta tots els models IP oferts i disponible per a tots els usuaris que ho 

requereixin. Addicionalment es fa constar que l’escrit del fabricant aportat per 

TELEFÓNICA no és concloent perquè no avalua la solució aportada per telefònica. 

Per acabar, es remarca que serà en la fase d’execució del contracte on, arribat el cas, 

es detectarà qualsevol incompatibilitat que es pugui produir.  

En definitiva, l’oferta de VODAFONE per al lot 1 és, a parer de l’òrgan de contractació, 

ajustada al plec en aquest aspecte i no concorre cap causa d’exclusió. 

1.2 Incompliment de la capacitat de creixement NPAC fins als 700 M. 
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TELEFÓNICA vindica que l’oferta de VODAFONE en relació amb els nous punts d’alta 

capacitat (NPAC) tenen una velocitat màxima limitada a 600 Mbps, la qual cosa 

implicaria un incompliment d’allò previst en l’annex 9.7 del PPT. Aquesta afirmació de 

la recurrent es basa en el fet que, tal com indica l’adjudicatària, s’utilitzarà els serveis 

majoristes de la recurrent (NEBA), i aquesta diu no haver ofert aquesta tecnologia per 

la limitació esmentada.  

LOCALRET exposa que l’apartat corresponent de l’annex 9.7 en relació amb aquesta 

funcionalitat no té un comportament de requeriment obligatori, sinó que la casella 

corresponent a “solució tecnològica” permet que el licitador pugui omplir les caselles 

anteriors amb alternatives a la proposada. En aquest sentit, la columna relativa a la 

capacitat de creixement integra la solució proposada amb els equipaments electrònics 

oferts, i que, en el cas de VODAFONE, queda confirmat en l’apartat corresponent de 

l’oferta el compliment de l’equip proposat. I s’emfatitza que aquest plantejament és el 

més respectuós amb el principi de neutralitat tecnològica i, per tant, del de 

concurrència, mentre que la interpretació de TELEFÓNICA sobre el PPT resulta 

incorrecta en considerar que una fibra GPON no s’acceptaria a l’apartat C1 si estava 

afectada per la regulació NEBA.  
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1.3 Incompliment dels Routers Xarxa Multiservei amb capacitat d’encriptació del 20%: 

xarxes d’accés corporatives i xarxa multiservei. 

S’al·lega la manca de capacitat del routers per xifrar fins a un 20% del tràfic de línia, 

tal i com es requereix en els plecs, tot emfatitzant la previsió per la qual es considerarà 

motiu d’exclusió oferir un servei de menors prestacions que el requerit (6.2.3.5 del 

PPT). En concret, s’indica que els equips proposats per VODAFONE no compleixen 

dit requeriment. 

Al respecte, LOCALRET defensa que, una vegada més, TELEFÓNICA fa una errònia 

interpretació dels plecs perquè la clàusula esmentada refereix al router central de la 

xarxa multiservei i no a la totalitat dels equips de routing. En aquest sentit, s’afirma, 

amb les referències oportunes al contingut de l’oferta, que l’equip proposat per 

VODAFON un equip que compleix la capacitat d’encriptació requerida i, per tant, no 

concorre tampoc causa d’incompliment.  

1.4 Incompliment de la solució de seguretat perimetral al núvol (a la xarxa de l’operador). 

Aquest requeriment, que l’actora considera confirmat per l’òrgan de contractació arran 

dels aclariments sol·licitats (34), es considera incomplert per l’oferta de VODAFONE 

perquè no ofereix el servei al núvol sinó al domicili del client, amb la conseqüent 

translació a aquest del cost de l’alimentació elèctrica dels equips.  

LOCALRET defensa que la solució de seguretat perimetral definida en l’apartat 

6.2.3.6.1 del PPT suposa, efectivament, que tot l’equipament de seguretat perimetral 

haurà d’estar instal·lat a les dependències de l’operador, és a dir, al núvol. Però, 

contravenint les afirmacions de l’empresa TELEFÓNICA, es defensa que l’oferta de 

l’adjudicatària sí ofereix els serveis de seguretat perimetral en aquests termes en la 

seva oferta, i s’indica i reprodueix la part corresponent de dita oferta, en la qual, a més, 

es fa una al·lusió a una millora –que té com a destinatària la Diputació de Barcelona- i 

que no obsta la prestació principal. 

1.5 Incompliment en la inclusió de l’eina de gestió Arista CloudVision. 
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S’al·lega l’incompliment d’allò establert pels PPT (pàg. 39 i 117) en relació amb que el 

contractista ha d’assumir els costos de les llicències de les eines de gestió de què 

disposa actualment el client, que inclou la plataforma de gestió Arista CloudVision. En 

concret, s’indica que VODAFONE en la seva oferta no assumeix el manteniment i el 

suport d’aquesta eina perquè no s’hi inclou la menció corresponent.  

LOCALRET defensa que no concorre cap incompliment en aquest aspecte, ja que  

l’oferta de VODAFONE preveu la renovació i la gestió de la garantia i el suport amb el 

fabricant pel que fa als serveis de manteniment i suport de la xarxa local o LAN i, per 

tant, es compromet al manteniment de totes les eines de gestió recollides al PPT 

(s’indiquen les parts de l’oferta on es recullen aquestes afirmacions). 

1.6 Incompliment de la capacitat de la solució de seguretat perimetral DDoS del tipus 

Volumètric 

S’exposa que el plecs demanen ampliar la capacitat i les funcionalitats de la solució 

anti-DDoS per la connexió d’Internet Centralitzat (apartat 6.1.2.2). Al respecte, la 

solució de VODAFONE és només d’1 Gbps, solució  clarament insuficient per garantir 

el funcionament dels entorns demandats (Internet Centralitzat, descentralitzat i ampla 

banda per als serveis d’ens públics).  En tractar-se d’un aspecte molt costós en termes 

econòmics, TELEFÓNICA va plantejar un aclariment al qual se li va contestar, en 

definitiva, que el dimensionament adequat seria de 2 Gbps simètrics o fullduplex.  

L’òrgan de contractació, per la seva banda, indica que els plecs requereixen una 

solució anti-DDoS per a la Diputació de Barcelona, que és generalitzable als ens i un 

servei anti DDoS per als ens, no generalitzable. VODAFONE ha proposat la mateixa 

solució per a la Diputació i per als ens, basada en tecnologia Radware que s’ha 

dimensionat per entregar 8 Gbps de tràfic nets en cas d’atac, i el volum de tràfic que 

és capaç de mitigar és de 20 Gbps (s’indiquen les parts de l’oferta on es recullen 

aquests aspectes). Addicionalment, s’exposen millores també incloses en dita oferta.  
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En definitiva, LOCALRET defensa una incorrecta interpretació per part de l’empresa 

TELEFÓNICA de l’oferta de l’adjudicatària perquè confon una millora que s’ofereix com 

a prestació addicional amb el compliment del requeriment. 

2. Impacte econòmic dels incompliments dels requisi ts tècnics. 

S’al·lega un estalvi estimat a causa dels incompliments per l’import de 5.386.198 euros, 

reflectit al preu final de l’oferta de VODAFONE. D’acord amb això, la part actora vindica 

una desigualtat d’oportunitats.  

3. Incompliment del manteniment de les prestacions i les capacitats que ofereix la 

tecnologia que actualment proveeix el servei. Modif icació de l’oferta (seu del Palau 

Güell). 

La recurrent exposa que els plecs requereixen que l’adjudicatari mantingui tots els serveis 

instal·lats actualment –annexos 9.1 i 9.6 del PPT- amb les capacitats i les prestacions que 

actualment proveeix la tecnologia de cada servei (pàg. 54 PPT). I s’indica que el servei 

proposat per VODAFONE per a la seu Palau Güell no compleix les prestacions i capacitats 

corresponents a la tecnologia que actualment proveeix el servei. En aquest sentit, 

TELEFÓNICA advoca que la correcció de l’eventual error a la menció de la tecnologia 

XDSL es tractaria, de fet, d’una modificació de l’oferta i no d’un error de transcripció.  

LOCALRET exposa que aquesta seu és de la xarxa de la Diputació de Barcelona i el codi 

servei, d’acord amb l’esmentat annex 9.6 del PPT, és GPON d’alta velocitat. D’acord amb 

la resposta donada a la pregunta 51, aquest codi admet FTTH o HFC. L’annex H (Palau 

Güell) de l’oferta de VODAFONE indica un circuit GPON d’alta velocitat amb una XDSL, 

menció aquesta que resulta clarament improcedent perquè l’accés GPON alta velocitat no 

es pot oferir amb aquesta tecnologia. Justament per l’evidència de l’errada, es va sol·licitar 

a VODAFONE un aclariment al respecte i es va confirmar que es tractava d’un error o 

lapsus de transcripció i que havia de referir-se a FTTH 300M/300, tal i com s’indicava 

expressament en l’oferta que “garanteix les prestacions i capacitats que ofereix la 

tecnologia que actualment proveeix cada servei”. L’òrgan de contractació va apreciar 

l’error raonable de transcripció d’un dels 2700 punts que integren l’annex H, sense que 
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pugui considerar-se modificació o alteració de l’oferta. En definitiva, no procediria 

l’apreciació de cap incompliment en aquest aspecte.  

4. Incompliment de les generalitats dels plecs resp ecte de la documentació a 

presentar. Incompliment del percentatge de subcontr actació. 

S’al·lega que, sense indicar-ho en el DEUC, com resulta preceptiu, VODAFONE té 

prevista la subcontractació amb tercers d’una part superior al 60% de l’import 

d’adjudicació. S’exposa que la subcontractació indicada és en total d’un 26,73% però que, 

en fase de defensa de la seva oferta per presumpció d’anormalitat, es va indicar, amb 

ocasió d’exposar les diferents partides de despesa, una externalització dels serveis de 

DATACENTER i de serveis mitjançant la XOC (Xarxa Oberta de Catalunya) que no 

consten en el DEUC i que situarien la subcontractació entorn el 67,68% de l’import 

d’adjudicació. A parer de la recurrent, aquests fets constituirien dos incompliments del 

PCAP: l’omissió de les dues empreses subcontractades i la superació del percentatge 

màxim de subcontractació previst en l’article 227.e) del TRLCSP, que resulta d’aplicació.   

LOCALRET apunta, una vegada més, a la confusió de la recurrent, ja que l’acord a què 

s’al·ludeix no conforma una subcontractació en el sentit de l’article 227.e) del TRLCSP. El 

model plantejat és l’habitual en el sector de les telecomunicacions perquè els operadors 

tipus XOC, pel seu objecte social, són majoristes en la prestació d’una xarxa de 

telecomunicacions neutral i subjectes als principis de neutralitat, transparència i 

homogeneïtat d’acord amb la regulació de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (CNMC). D’acord amb això, l’oferta de l’adjudicatària complementa les seves 

xarxes amb la XOC i de la pròpia TELEFÓNICA per incrementar la capil·laritat a la 

província de Barcelona. En definitiva, l’òrgan de contractació defensa que aquest 

mecanisme no implica una externalització en el sentit de realització parcial de la prestació 

contractual, sinó d’un acord per a la utilització de la xarxa d’un altre operador –sigui 

majorista o no- amb l’objectiu de maximitzar la competència.  

En relació amb els serveis de DATACENTER, no consta en la documentació aportada cap 

externalització a l’empresa indicada per la recurrent.  
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VUITÈ.  Centrades les posicions de les parts, i atès que l’argument de la recurrent es basa en 

la concurrència de presumptes incompliments de les previsions dels plecs apreciats amb 

motiu de l’accés a la documentació que conforma el sobre 3 de l’oferta de VODAFONE, resulta 

necessari, en primer terme, analitzar el plantejament del PCAP respecte dels aspectes o 

criteris a què està referida la documentació del sobre 3 de la licitació. En la part que interessa, 

la clàusula onzena preveu al respecte: 
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(.../...)
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(.../...) 
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Així mateix, en les respostes als aclariments plantejats es va indicar, en definitiva, que el sobre 

3 ha de contenir una part de documentació –la relativa al pla d’implantació, al pla d’explotació 

i al pla de qualitat- que és obligatòria però no és avaluable, i que es demana amb la finalitat 

de verificar que les proposicions dels licitadors són admissibles d’acord amb el PPT. 

Sobre aquesta base, l’actora planteja, com s’ha vist, fins a sis incompliments tècnics de l’oferta 

de l’empresa VODAFONE i, per això, fonamenta la necessitat d’exclusió d’aquesta empresa 

en la concurrència d’irregularitats reiterades de les quals resultaria una patent manca de 

fiabilitat i de viabilitat de l’oferta, amb cita de doctrina sobre l’aplicació dels motius d’exclusió i 

del considerant 101 in fine de la Directiva 2014/24/UE.  

En el cas del primer incompliment al·legat, en el fonament anterior s’ha palesat, d’una banda, 

que, admesa implícitament la contravenció d’una funcionalitat –la de xifrat- en dues de les 

centraletes ofertes per VODAFONE, no s’aprecia per l’òrgan de contractació que quedi 

compromesa la funcionalitat de xifrat exigida a la solució global proposada. En efecte, tot i 

admetre implícitament aquesta circumstància, LOCALRET advoca per una interpretació global 
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del requeriment en relació amb la funcionalitat exigida, interpretació aquesta que es reforça 

amb el fet que el propi plec preveu el necessari vistiplau de l’Administració amb caràcter previ 

a la instal·lació de les diferents terminals.  

La resta dels incompliments al·legats estan referits, en síntesi, a tres requeriments respecte 

dels quals la recurrent ha interpretat o apreciat erròniament allò que s’inclou en l’oferta de 

VODAFONE (la solució de la seguretat perimetral al núvol, l’eina de gestió Arista CloudVision 

i la capacitat de la solució de seguretat perimetral DDoS); a un requeriment que fa referència 

a la capacitat de creixement NPAC fins els 700 M i que no està configurat com un requeriment, 

això és, no resulta obligatori en admetre’s alternatives a aquest aspecte dintre de la solució; i 

a un requeriment més que deriva de la diferent interpretació de les previsions dels plecs 

efectuada per la recurrent i per l’òrgan de contractació; cas aquest en el que, com s’ha exposat 

abastament en els fonaments anteriors, sempre que no es conculquin els principis informadors 

de la contractació, ha de prevaldre la interpretació, sempre motivada, efectuada per aquest 

darrer.  

En definitiva, els incompliments queden circumscrits a la contravenció d’una funcionalitat per 

dues de les centraletes ofertes, sense afectació a la solució. Asseverat això, esdevé 

innecessària l’anàlisi de l’aplicació de la doctrina dels incompliments reiterats i cal recordar 

que, amb caràcter general, l’exclusió de les proposicions de la licitació, que és la pretensió 

principal del litigi, s’han d’aplicar amb absolut respecte als principis de proporcionalitat i de 

concurrència (en aquest sentit, per totes, la Resolució 211/2019 d’aquest Tribunal, amb cita 

de la Sentència 160/2018, de 26 de febrer, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya), 

d’acord amb el dret comunitari de contractes, tal i com indica el tercer paràgraf del considerant 

101 de la Directiva 2014/24/UE:   

“Al aplicar motivos de exclusión facultativos, los poderes adjudicadores deben prestar especial 
atención al principio de proporcionalidad. Irregularidades leves deberían llevar a la exclusión del 
operador económico únicamente en circunstancias excepcionales. Con todo, casos reiterados de 
irregularidades leves pueden dar lugar a dudas acerca de la fiabilidad de un operador económico, 
lo que puede justificar su exclusión.” 

En conclusió, la contravenció de la funcionalitat en dues de les centraletes de les que 

conformaran la xarxa resultaria, per si mateixa considerada, suposa una causa 
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desproporcionada d’exclusió, tenint en compte la doctrina que resulta d’aplicació a aquest 

aspecte. 

Addicionalment, la segona de les qüestions plantejades per TELEFÓNICA està directament 

vinculada als incompliments al·legats i analitzats. Efectivament, la valoració econòmica que 

duu a terme el recurs sobre el pretès impacte dels incompliments de l’oferta l’adjudicatària i, 

en conseqüència, l’afectació de les condicions d’igualtat, no poden prosperar per les raons 

exposades. 

 

NOVÈ. Pel que fa a l’eventual incompliment produït per l’error d’indicació de la tecnologia 

XDSL associada al circuit GPON, i que va ser objecte d’aclariment per part de VODAFONE a 

requeriment de l’òrgan de contractació, cal tenir en compte, certament, com apunta la part 

recurrent, la doctrina d’aplicació als aclariments de les proposicions, que és molt més 

restrictiva que la referida als aclariments de la documentació general de capacitat i solvència.  

En aquest sentit, valgui assenyalar que aquesta és una potestat de l’òrgan de contractació 

que, tot conjuminant ex article 139 del TRLCSP els principis bàsics d’igualtat de tracte i no-

discriminació que ha de donar a les empreses licitadores i de transparència i proporcionalitat 

a què ha d’ajustar la seva actuació, està sotmesa als requisits conformats per la jurisprudència 

europea i la doctrina emanada al respecte (entre d’altres, sentències del Tribunal de Justícia 

de la Unió Europea -TJUE- d’11 de maig de 2017, assumpte C-131/16, Archus, de 7 d’abril de 

2016, assumpte C-324/14, PARTNER Apelski Dariusz/Zarz ąd Oczyszczania Miasta, i de 29 

de març de 2012, assumpte C-599/10, SAG ELV Slovensko a.s. et al., i les resolucions 

266/2019, 162/2018, 107/2018, 51/2018, 41/2018, 170/2017, 160/2017, 14/2017, 134/2016, 

53/2015 i 128/2014 d’aquest Tribunal). 

Tal com resulta d’aquesta jurisprudència i doctrina, els requisits i límits de la potestat 

excepcional d’aclariment de les ofertes són, en síntesi, els següents: 

- El tràmit d’aclariment ha de ser excepcional, les dades relatives a l’oferta poden corregir-

se o esmenar-se de manera puntual, principalment perquè sigui evident que requereixen 

un simple aclariment o per a esmenar errors materials manifestos sempre que no suposi 

una nova oferta. 
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- Que en l’exercici de la facultat d’apreciació de que disposa el poder adjudicador tracti als 

diferents candidats de la mateixa manera i amb lleialtat. 

- La petició d’aclariment no pot formular-se fins que el poder adjudicador hagi pres 

coneixement de la totalitat de les ofertes (en el mateix sentit, sentència Lombardini i 

Mantovani, de 27 de novembre de 2001, C-285/99 i C-286/99). 

- Que la petició d’aclariment es formuli de manera equivalent, és a dir, per a totes les 

empreses que es trobin en la mateixa situació. 

- I que la petició dels aclariments faci referència a tots els punts de l’oferta que siguin 

imprecisos o no s’ajustin a les especificacions tècniques del plec de condicions, sense 

que el poder adjudicador pugui rebutjar una oferta per la manca de claredat d’un aspecte 

d’aquest que no hagi estat mencionat en aquesta petició. 

Justament per aplicació d’aquesta doctrina, cal concloure que, en el cas plantejat, tal i com 

evidencia l’òrgan de contractació, resultaria desproporcionat i, per tant, contrari als principis 

informadors de la contractació pública, en particular, al principi de concurrència, no permetre 

l’aclariment d’una menció errònia a una tecnologia que, d’acord amb el normal coneixement 

dels tècnics del sector, resulta improcedent per als circuits GPON, a la vista, a més, que es 

tracta d’una indicació sobre un total de 2.700 posicions en l’annex a complimentar pels 

licitadors en les seves ofertes.  

 

DESÈ. En darrer terme, l’al·legació relativa a l’incompliment de les generalitats dels plecs i, 

més concretament, respecte de la subcontractació, requereix una anàlisi de la qüestió tenint 

en compte que el règim substantiu del contracte es regeix pel TRLCSP. I, certament, l’article 

277 d’aquest text normatiu, ara derogat, preveia, entre d’altres extrems, el següent:  

“e) Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrán exceder del 
porcentaje que se fije en el pliego de cláusulas administrativas particulares. En el supuesto de que 
no figure en el pliego un límite especial, el contratista podrá subcontratar hasta un porcentaje que 
no exceda del 60 por 100 del importe de adjudicación. 

Para el cómputo de este porcentaje máximo, no se tendrán en cuenta los subcontratos concluidos 
con empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por tales las que se encuentren en 
algunos de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio.” 
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Per tant, a manca d’indicació d’un altre percentatge limitatiu de la subcontractació, el TRLCSP 

l’establia en un 60%. Ara bé, la qüestió que es planteja no és la procedència o la 

improcedència de l’aplicació d’aquest límit en aquesta contractació, sinó si la provisió de les 

infraestructures de telecomunicacions per a la prestació del servei objecte del contracte per 

part de terceres operadores, han de ser considerades com a subcontractació, la qual cosa 

implicaria la necessitat d’acompliment dels requeriments formals exigits en el PCAP (clàusula 

trenta-setena).  

Dit això, seguint els pronunciaments de la CNMC (Informe INF/CNMC/136/18) i en relació amb 

la qüestió nuclear del tema, cal partir de la base que el nivell de concentració existent, situa al 

sector en una situació especialment vulnerable per a nous operadors i el manteniment de la 

competència efectiva. De fet, es vincula aquesta competència efectiva a l’obligació dels 

majoristes regulats a permetre l’ús de les infraestructures als operadors alternatius i a fer 

factible que aquests puguin replicar les seves ofertes. Així, tal i com argumenta l’òrgan de 

contractació en el seu informe, les relacions –convenis en aquest cas- entre VODAFONE i 

terceres empreses, inclosa TELEFÓNICA, que són majoristes per a la posta a disposició 

d’infraestructures o xarxes de telecomunicacions no es consideren externalitzacions d’una 

part dels serveis de telecomunicacions oferts ni, per tant, constitueixen subcontractacions en 

el sentit tècnic jurídic de la normativa de contractació. Així, la noció de subcontractació de la 

pròpia normativa de contractació –tant en el TRLCSP com en la vigent LCSP- està referida a 

l’externalització de prestacions parcials de les constitueixen l’objecte del contracte, de manera 

que no totes les operacions del contractista que impliquen l’ús de mitjans aliens són 

qualificables com de subcontractació.  

En aquest sentit, encara sota la vigència del TRLCSP, en la Resolució 92/2016 de l’Órgano 

Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi s’estableix 

(el subratllat és nostre):  

“Por lo que se refiere a la alegación del recurso, es relevante destacar de esta definición que la 
subcontratación es solo una de las modalidades de externalización de su actividad a las que puede 
acudir una empresa; dicho de otro modo, no siempre el uso de medios ajenos para realizar una 
actividad industrial o comercial es subcontratación. Así, no se da esta figura jurídica cuando el 
contratista adquiere a otras empresas suministros o servicios auxiliares o instrumentales que no 
constituyen una parte autónoma y diferenciable de la prestación principal, aunque sean parte del 
proceso necesario para producir dicha prestación.” 
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Des d’aquesta perspectiva i als efectes plantejats, no poden qualificar-se com subcontractació 

aquells esquemes relacionals que permeten el desenvolupament de l’activitat global de 

l’operador (en aquest sentit, també, les resolucions 133/2018 del Tribunal Administrativo de 

Contratación Pública de la Comunidad de Madrid i 10/2018 del Tribunal Administrativo de 

Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía). 

Arribats a aquest punt, i en no procedir la qualificació de subcontractacions per a aquests 

models relacionals en la provisió d’infraestructures o xarxes, han de decaure també les 

al·legacions relatives als eventuals incompliments formals (DEUC i còmput als efectes del 

percentatge limitatiu) al·legats per l’actora.  

 

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

Tribunal 

 

ACORDA  

 

1.- Desestimar el recurs especial en matèria de contractació presentat per la senyora A.M.C., 

en nom i representació de l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU, contra l’adjudicació 

del lot 1 del procediment de contractació dels serveis de telecomunicacions de la Diputació de 

Barcelona i el seu sector públic, Consorci Localret, ajuntaments, consells comarcals i altres 

ens adherits al procés de contractació agregada de la demarcació de Barcelona, licitat pel 

CONSORCI LOCALRET (expedient núm. 2018/001). 

2.- Aixecar la suspensió automàtica de l’adjudicació prevista en l’article 53 de la LCSP, a 

l’empara del que disposa l’article 57.3 del mateix cos legal. 

3.- Declarar que no s’aprecia la concurrència de mala fe o temeritat en la interposició del 

recurs, per la qual cosa no escau la imposició de la sanció prevista en l’article 58.2 de la LCSP. 

4.- Notificar aquesta resolució a totes les parts. 
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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 16 

d’octubre de 2019. 

 

       Vist i plau 

 

 

M. Àngels Alonso Rodríguez              Neus Colet i Arean 

Secretària      Presidenta 


