Via Laietana, 14
08003 Barcelona
Tel. 93 567 63 00

Barcelona, 19 de setembre de 2015
Resolució: 186/2015
Vist el recurs interposat pel senyor R.B.M. en nom i representació de l’empresa GAUDIUM
SERHS, SL. contra la resolució d’adjudicació del contracte del servei integral de restauració
incloent servei de cuina i explotació de la cafeteria del Centre Integral de Salut Cotxeres
(CISC) per encàrrec de CSC Vitae, SA, a data d’avui, aquest Tribunal ha adoptat la
Resolució següent:

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. En data 5 d’agost de 2015 l’òrgan de contractació del CSC Vitae, SA va resoldre
adjudicar el contracte referenciat a favor de l’empresa licitadora ARAMARK, SERVICIOS DE
CATERING, SL (en endavant, ARAMARK). En data 7 d’agost de 2015 es va remetre la
notificació de l’acord d’adjudicació a l’empresa licitadora GAUDIUM SERHS, SL (en
endavant, GAUDIUM).

SEGON. En data 20 d’agost de 2015, l’empresa licitadora GAUDIUM va anunciar davant
l’òrgan de contractació i, en data 21 d’agost de 2015 va interposar recurs especial en
matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
L’empresa recurrent fonamenta el recurs sobre la base de les al·legacions següents:
a) Infracció dels preceptes que regulen el procediment d’adjudicació, causa de nul·litat
de l’article 62.e) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i el procediment administratiu comú (en endavant, Llei
30/1992), de l’acord d’adjudicació i de tot el procés. Defectuosa composició de la
Mesa de contractació. Manca d’encàrrec de cap informe per part de la mesa. Manca
de motivació de la valoració dels criteris subjectius. Manca de proposta de resolució.
b) Infracció dels preceptes que regulen el procediment d’adjudicació. Infracció del
principi de transparència en relació als principis d’igualtat de tracte i no discriminació,
i d’objectivitat en la valoració de les ofertes. Incorrecta regulació dels criteris de
valoració i de l’assignació del sistema de puntuació, que vicia de nul·litat l’acord
d’adjudicació.

c) Infracció dels preceptes que regulen el procediment d’adjudicació. Infracció del
principi de transparència en relació amb els principis d’igualtat de tracte i no
discriminació, i d’objectivitat en la valoració de les ofertes. Incorrecta valoració de les
propostes formulades pels licitadors, amb clar perjudici per la recurrent, la qual cosa
vicia de nul·litat l’acord d’adjudicació: Criteris avaluables de forma automàtica –sobre
C- fins a 65 punts-, Criteris susceptibles d’un judici de valor –Sobre B- (fins a 35
punts): Proposta d’organització del servei (fins a 15 punts) 1.1 Organització de la
cuina i sistema de recollida de peticions (fins a 3 punts), 1.2. Organització de
menjadors i distribució d’àpats (fins a 2 punts), 1.4 Pla de qualitat i seguretat higiènicalimentària (fins a 4 punts), 1.5 Organització del servei de dietètica i nutrició (fins a 4
punts), B.2 Pla de menús (fins a 9 punts) 2.3 Matèria prima (fins a 3 punts), B.4
Plantilla (fins a 5 punts), 4.1 Dimensionament i estudi organitzatiu, 4.2 Definicions de
les funcions de cada categoria i 4.4. Pla de formació i reciclatge.

I sol·licita la nul·litat del procediment de licitació en base a les dues primeres al·legacions i
subsidiàriament que es declari l’anul·lació de la proposta de classificació realitzada per la
Mesa de contractació i l’anul·lació, en conseqüència, de la posterior resolució d’adjudicació a
favor d’ARAMARK acordant retrotraure les actuacions fins al moment previ de la valoració
de les ofertes per tal que es tornin a valorar i es procedeixi a adjudicar a GAUDIUM el
contracte en ser l’oferta més avantatjosa. Així mateix, sol·licita la suspensió automàtica de
l’expedient de contractació.

TERCER. En data 27 d’agost de 2015 l’òrgan de contractació va remetre el recurs juntament
amb l’expedient a aquest Tribunal, en resposta de la reclamació per part d’aquest Tribunal
efectuada en data 24 d’agost de 2015 de la resta de documentació a què fa referència
l’article 46 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) i article 22.4 del
Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic i s’aprova la seva organització i el seu funcionament.

QUART. En data 3 de setembre de 2015 es va donar tràmit d’al·legacions a la resta
d’interessats, atorgant-los un termini de cinc dies hàbils per a formular les al·legacions que
consideressin oportunes. En data 9 de setembre de 2015, l’empresa ARAMARK va
presentar escrit oposant-se al recurs.
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CINQUÈ. En data 15 d’octubre de 2015, el Tribuna va sol·licitar al Consorci de Salut i
d’Atenció Social de Catalunya (en endavant, CSC) que especifiqués la naturalesa jurídica i
el règim jurídic del Consorci i de CSC Vitae, SA. En data 16 d’octubre de 2015 va tenir
entrada davant del Tribunal la documentació requerida.

FONAMENTS JURÍDICS

PRIMER. El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (en endavant, el Tribunal) és
l’òrgan competent per resoldre el recurs especial en matèria de contractació de conformitat
amb l’article 41.3 del TRLCSP, 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, de
3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal i s’aprova la seva organització i el seu
funcionament.
SEGON. Aquest Tribunal és competent per conèixer d’aquest contracte atès que es tracta
d’un supòsit dels previstos en l’article 40.1.b) del TRLCSP: poder adjudicador no
administració pública, categoria 17 de l’Annex II (CPV és de 55100000-1) i que el seu valor
estimat és de 4.783.934 euros.
D’acord amb els plecs i de la documentació aportada pel Consorci, CSC Vitae, SA el règim
jurídic que li és aplicable:

TERCER. El recurs especial en matèria de contractació s’ha presentat dins del termini de
quinze dies previst a l’article 44.2 del TRLCSP. El recurs també s’ha presentat en forma, ja
que compleix amb els requisits establerts a l’article 44.4 del TRLCSP.
QUART. El recurs s’ha interposat contra l’adjudicació del contracte que és susceptible de
recurs especial d’acord amb l’article 40.2.c) del TRLCSP.
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CINQUÈ. Ha quedat acreditada la legitimació de l’empresa recurrent en tant que és
licitadora en el procediment i titular d’uns drets que es poden veure afectats per la resolució
– la diferència entre l’adjudicatària i GAUDIUM és de tant sols 3,77 punts- i també ha quedat
acreditada la seva representació, d’acord amb els articles 42 i 44.4 del TRLCSP i 16 del
Decret 221/2013, de 3 de setembre.
SISÈ. Abans de procedir a l’examen dels fons de l’assumpte, cal assenyalar respecte a la
sol·licitud de la recurrent relativa que aquest Tribunal declari adjudicatària a la recurrent, i a
la vista de les pretensions realitzades en el recurs especial en matèria de contractació,
aquest Tribunal recorda el criteri assentat segons el qual aquest òrgan té exclusivament una
funció revisora dels actes impugnats per tal de determinar si s'ha produït un vici de nul·litat o
anul·labilitat, conformement amb l'establert, per al conjunt dels recursos administratius, a
l'article 107.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú (entre moltes d'altres, Resolucions núm.
35/2012, 1/2013, 24/2013, 7/2014, 39/2014, 53/2014, 33/2015, 36/2015, 123/2015 i
130/2015).
Així, d'existir els esmentats vicis o incompliments de la normativa o els principis rectors en
matèria de contractació pública, d'acord amb l'article 47 del TRLCSP aquest òrgan ha de
procedir a anul·lar l'acte o actes afectats i ordenar retrotraure les actuacions al moment
anterior al moment en què el vici es va produir, però sense que pugui substituir la
competència dels òrgans de contractació, que són els competents per dictar els actes
corresponents en el decurs del procediment de contractació. Altrament, s'estaria davant un
supòsit d'incompetència material sancionada amb nul·litat radical (article 62.1.b) de la Llei
30/1992 abans citada).

SETÈ. En primer lloc, al·lega la infracció dels preceptes que regulen el procediment
d’adjudicació, en concret l’article 62.1. e) de la Llei 30/1992, ja que la resolució d’adjudicació
no conté cap motivació de la resolució que s’adopta, i afegeix:
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A més, manté que si bé d’acord amb el quadre de característiques específiques del concurs
la Mesa havia d’estar formada per determinades persones, en l’acta del dia 14 d’abril de
2015 van observar que tant la presidenta com la secretària i una vocal no coincidien amb les
inicialment previstes, sense que constés cap delegació. En tot cas, afegeix que en casos de
substitució s’ha de realitzar per persones membres del propi òrgan i al·lega que la legislació
reguladora de contractes del sector públic, exigeix que el secretari hagi de ser
necessàriament funcionari o depenent de l’òrgan de contractació, cosa que, al produir-se la
substitució tampoc s’ha acomplert i cita l’article 320 del TRLCSP.
Al respecte, com sigui que aquesta al·legació denuncia molts aspectes formals, aquest
Tribunal considera avinent seguir el següent ordre d’anàlisi.
En primer lloc, quant a la manca de motivació al·legada per la recurrent -ja que recorda
l’acord d’adjudicació únicament fa referència a l’informe tècnic elaborat per la coordinadora
d’Hoteleria del CIS Cotxeres-, cal dir que va ser la pròpia Mesa de contractació qui va
assumir com a propi en la seva proposta d’adjudicació l’informe on queden especificats i
justificats els punts atorgats en tots els apartats en qüestió, que fan referència a aspectes
concrets de cada oferta, per tant no es pot dir que no s’hagi pogut preparar un recurs
fonamentat –precisament en el fonament jurídic 11 s’analitzaran les qüestions debatudes per
la recurrent respecte a determinades puntuacions. D’acord amb això, cal entendre que s’ha
produït una motivació in aliunde permesa i reconeguda per la normativa del procediment
administratiu comú, jurisprudència i doctrina (per totes, Resolució núm. 786/2015 del
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales).
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En efecte, l’article 89 de la Llei 30/1992 disposa que: “L’acceptació d’informes o dictàmens
serveix de motivació de la resolució quan s’incorporin al text d’aquesta”. El Tribunal Suprem
considera vàlida aquesta forma de motivació, així en la Sentència de 11 de febrer de 2011
Recurs núm. 161/2009 va afirmar que: “Siguiendo con las exigencias propias de la
motivación, debemos añadir que la motivación puede contenerse en el propio acto, o bien
puede realizarse por referencia a informes o dictámenes, ex articulo 89.5 de la Ley 30/1992,
cuando se incorporen al texto de la misma. Ahora bien, esta exigencia de la incorporación
de los informes, contenida en el mentado articulo 89.5 “in fine”, ha sido matizada por la
jurisprudencia de este Tribunal Supremo –Sentencias de 21 de novembre de 2005, 12 de
julio de 2004, 7 de julio de 2003, 16 de abril de 2001, 14 de marzo de 2000 y 31 de julio de
1990- en el sentido de considerar que si tales informes constan en el expediente
administrativo y el destinatario ha tenido cumplido acceso al mismo, la motivación mediante
esta técnica ·in aliunde” satisfaci las exigències de la motivación, pues permite el
conocimiento por el receptor del acto de la justificació de lo decidido por la Administración”.
En segon lloc, respecte a la manca de còpies de l’expedient, l’òrgan de contractació afirma
que en data 20 d’agost de 2015 l’empresa recurrent va tenir accés a l’expedient i a tots els
documents, mentre que les còpies s’havien de sol·licitar formalment i no de forma verbal:

Com sigui que el recurs no aporta cap més dada ni prova en contra, aquest Tribunal s’ha
d’atenir a allò afirmat per l’òrgan de contractació –puix els actes dels quals gaudeixen de
presumpció de veracitat (Resolució núm. 189/2015)- en el sentit que no només va tenir
accés a l’expedient sinó que se li van facilitar les dues còpies sol·licitades: les dues actes de
la Mesa de contractació i els dos informes de la senyora X.[...] omissió expressa del Tribunal
(consta com a document núm. 29 de l’expedient correu electrònic comunicant a la recurrent
l’horari per recollir la documentació requerida).
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En tercer lloc, quant a la composició de la Mesa de contractació la recurrent afirma que va
ser defectuosa ja que en l’acta consta un altre nom com a presidenta, secretària, i una de les
vocals sense que constés cap delegació. Al·lega els articles 16 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya en
relació amb l’article 23.2 de la Llei 30/92, i l’article 320 del TRLCSP. Per aquestes raons
sosté que:

I afegeix que les delegacions han de ser realitzades de manera expressa d’acord amb els
articles 14 i 16 de la Llei 26/2010 i esmenta la Resolució núm. 67/2013, de 2 d‘agost de
2012 de l’Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.
Per donar resposta a aquesta al·legació, és important tenir en compte el que ja s’ha avançat
en el fonament jurídic segon: el CSC Vitae és poder adjudicador no administració pública.
Aquest fet és important, tant bon punt determina el règim jurídic que li és d’aplicació del
TRLCSP: Secció 1 relativa a les normes aplicables pels poders adjudicadors que no tinguin
el caràcter d’administracions públiques del Capítol II relatiu a l’adjudicació d’altres contractes
del sector públic dins del Llibre III relatiu a l’adjudicació dels contractes.
Atès que aquest contracte no és harmonitzat (categoria 17 de l’Annex II del TRLCPS, CPV
55100000-1) i el seu valor estimat és de 4.783.934 euros, haurà de subjectar-se al que
prescriu l’article 191 del TRLCSP sobre l’adjudicació dels contractes que no estiguin
subjectes a regulació harmonitzada:
“En l’adjudicació de contractes no subjectes a regulació harmonitzada són aplicables les
disposicions següents:
a) L’adjudicació està sotmesa, en tot cas, als principis de publicitat, concurrència,
transparència, confidencialitat, igualtat i no-discriminació.
b) Els òrgans competents de les entitats a què es refereix aquesta secció han d’aprovar
unes instruccions, de compliment obligatori en l’àmbit intern d’aquestes, en les quals es
regulin els procediments de contractació de forma que quedi garantida l’efectivitat dels
principis enunciats a la lletra anterior i que el contracte és adjudicat a qui presenti l’oferta
econòmicament més avantatjosa. Aquestes instruccions s’han de posar a disposició de tots
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els interessats a participar en els procediments d’adjudicació de contractes regulats per
elles, i publicar-se en el perfil de contractant de l’entitat.
En l’àmbit del sector públic estatal, l’aprovació de les instruccions requereix l’informe previ
de l’Advocacia de l’Estat.
c) S’entenen complertes les exigències derivades del principi de publicitat amb la inserció de
la informació relativa a la licitació dels contractes l’import dels quals superi els 50.000 euros
en el perfil del contractant de l’entitat, sense perjudici que les instruccions internes de
contractació puguin arbitrar altres modalitats, alternatives o addicionals, de difusió.”
D’acord amb les instruccions internes de CSC Vitae, SAU aprovades el 6 d’octubre de 2014,
la regulació de la Mesa de contractació s’ha de subjectar al següent:

De la lectura d’aquesta redacció, es comprova que no s’especifica cap règim de la delegació
ni composició de la Mesa.
L’informe de l’òrgan de contractació emès el 25 d’agost de 2015 afirma que:
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Atesa la regulació específica de la Mesa de contractació del CSC Vitae, SAU, cal desestimar
aquestes al·legacions. Pel que fa a la Resolució de l’Organo Administrativo de Recursos
Contractuales de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco al·legada per la recurrent, cal dir
que no és extrapolable a aquest supòsit ja que tant bon punt en aquella ocasió l’òrgan de
contractació era la Consejera de Seguridad de l’administració de la Comunitat Autonòmica
del País Basc i, que té la consideració als efectes del TRLCSP d’administració pública, és
d’aplicació tota la normativa al·legada, esdevenint un supòsit diferent del que ens ocupa.
En quart lloc, GAUDIUM manifesta que manca l’encàrrec de cap informe per part de la Mesa
en base a l’article 82 de la Llei 30/1992, i conclou que la manca d’acte exprés o formal
suposa un vici de nul·litat en la formació de la voluntat de l’òrgan d’acord amb la doctrina
ressenyada.
Aquesta al·legació, en la línia de l’anterior, igualment cal ser desestimada pels mateixos
motius. El propi article 19 de les normes internes estableixen que la Mesa o tècnics
encarregats de la valoració podran sol·licitar tots els informes que necessiti per a la
realització de les seves funcions a tècnics i experts en la matèria objecte de la contractació
i/o pel responsable del contracte, sense especificar res més.
I l’òrgan de contractació afirma:
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En cinquè lloc, sosté la recurrent que la manca de motivació de la valoració dels criteris
subjectius, en limitar-se la Mesa a transcriure a les actes les puntuacions atorgades, és
constitutiu d’un nou vici de nul·litat de ple dret de la pròpia resolució. Al respecte, a més de
la doctrina abans estudiada sobre la motivació in aliunde, cal també tenir en compte
l’esmentat règim d’aplicació a aquests tipus de contractes.
Al seu torn, l’òrgan de contractació al·lega que:
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En sisè lloc, GAUDIUM denuncia la manca d’encàrrec d’un segon informe tècnic per valorar
les propostes de naturalesa econòmica i el fet que a l’acta de la Mesa de 27 de juliol no hi
consta cap proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació, fet que vulnera l’article 160 del
TRLCSP.
Per les raons abans exposades, tampoc pot prosperar aquesta al·legació. Un cop més, cal
recordar a la recurrent que l’article 160 del TRLCSP regulat en la Secció 2 del Procediment
obert del Capítol 1 relatiu a l’Adjudicació dels contractes de les administracions públiques del
Títol I sobre adjudicació de contractes, fa referència -com diu el capítol- a les
administracions públiques, supòsit diferent del que ens ocupa, poders adjudicadors no
administració pública.
De tot l’anterior, cal concloure amb la desestimació d’aquestes al·legacions.

VUITÈ. A continuació, la recurrent qualifica l’informe tècnic com tendenciós i acusa l’òrgan
de contractació que en el moment de valorar ofertes tècniques ja coneixia ofertes
econòmiques, i afegeix que aquesta conducta contrària a dret és com a conseqüència de la
manca de delimitació prèvia dels criteris recollits en els plecs:
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La recurrent invoca tota la normativa, doctrina i jurisprudència existent sobre aquesta qüestió
i, en aquest sentit, fonamenta extensament la seva pretensió en l’article 150.1 del TRLCSP,
quant als requisits amb què s’han de delimitar els criteris de valoració de les ofertes; els
principis d’igualtat de tracte i no discriminació entre els candidats i licitadors i la correlativa
obligació de transparència que han d’acomplir els òrgans de contractació ex articles 1 i 139
del TRLCSP; la jurisprudència plasmada en la Resolució núm. 30/2014 del Tribunal que
recull les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 4 de desembre de 2003
(assumpte C-448/01, EVN AG i Wienstrom GmbH contra República d’Àustria) i de 24 de
gener de 2008 (assumpte Alexandroupolis); la doctrina d’òrgans resolutoris de recursos
contractuals amb cita de resolucions del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de
Aragón.
En definitiva, la recurrent coneix perfectament l’ordenament jurídic d’aplicació al supòsit
plantejat. Tant és així que, en canvi, com a tal empresa avesada a participar en licitacions i
també a ser part en procediments de recurs en els quals es discuteix precisament el que
al·lega la recurrent en el present, també se li suposa el coneixement a la perfecció del
moment procedimental en què ha de fer ús del recurs especial en matèria de contractació
per atacar contra els plecs rectors de la licitació, que no és precisament el moment actual en
què els critica i posa en qüestió aprofitant la impugnació d’un acte posterior derivat de
l’aplicació d’aquells plecs: l’adjudicació del contracte.
En efecte, tal com aquest Tribunal ja va afirmar en la Resolució núm. 76/2015, per citar-ne
de recent, que resulta plenament d’aplicació al recurs ara interposat
“VUITÈ. En el present cas, la recurrent (empresa especialista en l’àmbit objecte del
contracte de referència, avesada a participar en licitacions públiques i, fins i tot, part
interessada en procediments de recurs que han analitzat la doctrina que al·lega en el
present per sol·licitar l’anul·lació de tot el procediment de contractació) coneix
perfectament que els plecs que regeixen aquest licitació, tal com estava plantejat el criteri
de valoració dependent d’un judici de valor i els seus subcriteris de valoració, amb la
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ponderació relativa assignada a cadascun d’ells, podien ser objecte de consulta,
aclariment o, fins i tot, d’impugnació en temps i forma.
De l’examen de l’expedient de contractació, però, aquest Tribunal comprova que no es
van sol·licitar aclariments ni es van plantejar impugnacions sobre els extrems que la
recurrent considera controvertits en aquest recurs, a diferència d’altres qüestions que sí
es van consultar prudentment i oportunament.
En conseqüència, els plecs van esdevenir lex inter partes, és a dir, la llei del contracte per
a totes les parts, tant les empreses licitadores com l’òrgan de contractació (entre moltes
altres, Resolucions núm. 79/2013, 4/2014, 40/2014, 127/2014 i 36/2015, recollint la
doctrina del Tribunal Suprem –també entre d’altres, Sentència de 27 de maig de 2009- i
d’altres tribunals de recursos contractuals, com ara la Resolució del Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales núm. 270/2012).
Per a les empreses licitadores, aquesta vinculació deriva de l’article 145.1 del TRLCSP,
segons el qual: “Les proposicions dels interessats s’han d’ajustar al que preveu el plec de
clàusules administratives particulars, i la seva presentació suposa l’acceptació
incondicionada per l’empresari del contingut de la totalitat de les clàusules o condicions,
sense cap excepció o reserva”.
I respecte a l’òrgan de contractació, aquest resulta igualment vinculat pels plecs que ell
mateix s’ha disposat per a regir la licitació, qui no se’n pot desvincular unilateralment en el
decurs del procediment de contractació ja que, altrament, comportaria atemptar contra els
principis rectors d’igualtat de tracte i no discriminació i la correlativa obligació de
transparència, tots ells proclamats en els articles 1 i 139 del TRLCSP, circumstàncies
que, a la vista de tot l’exposat en aquesta Resolució, aquest Tribunal aprecia que no es
donen en el cas plantejat.
Arribats a aquest punt, convé afegir que el recurs especial en matèria de contractació
contra l’adjudicació no es pot concebre com una via d’impugnació de les adjudicacions
sobre la base d’al·legacions genèriques a mode d’acció popular en defensa de la legalitat
per part de qui, com la recurrent, no ha obtingut l’adjudicació al seu favor o li pugui
interessar el manteniment de l’status quo durant el temps que mitjança entre la
interposició del recurs –amb la correlativa suspensió ope legis de l’adjudicació
impugnada- i la resolució del recurs especial, si no s’acompanya d’arguments sòlids i
demostrats dels efectes que hagi pogut comportar la suposada vulneració dels principis
de l’article 1 del TRLCSP que al·lega la recurrent en el procés de formació o de valoració
de la seva oferta (per citar les més recents, Resolucions núm. 36/2015 i 39/2015).”
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Aprofundint més en aquesta qüestió, el Tribunal Suprem té assentat en les sentències de 26
de desembre de 2007, que remet a d’altres anteriors com la de 21 de març de 2007, de 28
de juny de 2004 o de 4 de novembre de 1997, que:
"(…) la naturaleza contractual, y no reglamentaria, de los Pliegos de cláusulas explica y
justifica que la falta de impugnación convalide sus posibles vicios, a menos que se trate
de vicios de nulidad de pleno derecho; e, incluso, en este caso en que puede entenderse
que la denuncia no está sujeta a plazo preclusivo, habría de seguirse una acción de
nulidad con sujeción a los criterios generales de ésta, siempre que resulta a salvo el
indicado principio de buena fe y la seguridad jurídica, a cuya preservación tiende la
firmeza de los actos para quienes los han consentido, aspirando incluso, en su día a la
adjudicación.”
“(…) puede resultar contrario a la buena fe, que debe presidir la vida del contrato, el que
se consienta una o varias cláusulas o prescripciones técnicas, aceptando el
procedimiento de contratación pública mediante la propia participación y luego, al no
resultar adjudicatario, impugnar la adjudicación argumentando que los actos de
preparación consentidos son contrarios al ordenamiento jurídico."

Les premisses que el Tribunal Suprem assenta al respecte, reflectides en l’esmentada
Sentència de 26 de desembre de 2007, són prou il·lustratives del que aquest Tribunal de
recursos contractuals aprecia en el supòsit analitzat:
“1º Los criterios de selección contenidos en los Pliegos de las cláusulas de explotación
del contrato constituyen la ley del concurso por lo que si no fueron impugnadas al
convocarse no cabe su cuestionamiento en el momento de la adjudicación.
2º Cuestión distinta constituye la atribución de puntuación por la Mesa de Contratación
respecto de los distintos criterios mediante la fijación de baremos respecto de los distintos
aspectos que entienda comprendidos en cada uno de los criterios. Una cosa es la fijación
de criterios de selección en el Pliego de cláusulas y otra distinta es la facultad derivada
de fijar puntuación respecto de aquellos.
El examen de la puntuación prevista para cada uno de los conceptos y la subsiguiente
división atribuida a cada uno de los puntos solo es impugnable si se acredita
irracionalidad o arbitrariedad sin que pueda sustituirse el criterio de valoración de la
Administración por el reputado correcto por un licitador. Tampoco cabe que los Tribunales
de Justicia se conviertan en Mesa de Contratación pues implica incidir en la
discrecionalidad técnica que ampara la citada actividad.
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3º Solo si se justifica error en la atribución de puntuación cuyos criterios sean
contrastables podrán entrar los tribunales de justicia en su enjuiciamiento o en el caso de
que se evidencie irracionalidad. Todo ello tras justificar su incidencia en la valoración
final.”
Dit tot això, en el present supòsit, aquest Tribunal no pot estimar la dràstica pretensió
anul·latòria de tot el procediment de contractació articulada per la recurrent, per imperatiu
dels principis de bona fe i seguretat jurídica en el procediment de contractació.
Quan a l’ordre d’obertura de les Meses de contractació, d’acord amb el quadre de
característiques:

En l’informe emès per l’òrgan de contractació el 25 d’agost de 2015 de conformitat amb
l’article 46 del TRLCSP:
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I de l’examen de l’expedient consta l’acta B de la sessió d’obertura tècnica de les
proposicions del dia 14 d’abril de 2015 a les 11:00 hores (document núm. 19) i acta B
econòmica de l’obertura de proposicions econòmiques del dia 27 de juliol de 2015
(document núm. 27 de juliol de 2015).
Així les coses, si bé la recurrent afirma que en el moment de la valoració tècnica ja l’òrgan
de contractació ja sabia les ofertes econòmiques, en tant no aporta cap prova que permeti
demostrar el contrari, cal desestimar aquesta pretensió.

NOVÈ. En tercer lloc, la recurrent afirma que no està d’acord amb una sèrie de puntuacions,
tant la puntuació atorgada en la valoració automàtica com en la tècnica.
Respecte a la valoració dels criteris avaluables de forma automàtica –sobre C- GAUDIUM
manifesta l’existència d’error flagrant en la puntuació de l’apartat “A.1.1 a) Preu unitari
primeres 71.000 pensions” ja que en el plec s’assigna a la millor de les ofertes un total de 54
punts, i en canvi en l’informe se n’assignen 59, el que fa trontollar tota la puntuació.
L’òrgan de contractació al seu torn reconeix aquesta errada i l’estima:
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D’acord amb l’anterior, aquest Tribunal apreciant que no es vulneren drets de tercers, estima
aquesta al·legació.

DESÈ. L’empresa recurrent GAUDIUM també qüestiona determinades puntuacions
atorgades en els criteris susceptibles d’un judici de valor. En aquest punt, aquest Tribunal ha
examinat les puntuacions qüestionades i ha fet la necessària comparativa entre els plecs –
que han esdevingut lex inter partes-, l’informe tècnic de 27 de juliol de 2015 i l’informe de
l’òrgan de contractació emès el 25 d’agost de 2015, i ha arribat a les següents conclusions.
De l’anàlisi del recurs, dels informes tècnics de valoració de les ofertes, de l’informe de
l’òrgan de contractació aportat al procediment de recurs, i sobretot tal i com estan redactats
els plecs que han esdevingut lex inter partes, el Tribunal comprova que les qüestions
controvertides en la pretensió de la recurrent són d’apreciació eminentment tècnica i
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s’emmarquen dins de l’anomenada discrecionalitat tècnica de l’administració, que
sobrepassa l’àmbit de revisió d’aquest Tribunal amb certs límits.
En efecte, seguint la doctrina i jurisprudència imperants (entre d’altres, Resolucions núm.
47/2013, 132/2013, 133/2013, 141/2013, 78/2014, 125/2014, 66/2015 i 82/2015 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 anar
més enllà per determinar si en l’apreciació i valoració d’aquests extrems s’ha actuat amb
discriminació entre el licitadors, de tal forma que els criteris de valoració aplicats a uns siguin
diferents dels aplicats a altres, que s’hagi incorregut en un error patent en l’apreciació de les
característiques tècniques valorades o que s’hagi pogut produir cap infracció legal en el
compliment dels requisits i tràmits del procediment de valoració.
En aquest àmbit, si no hi ha cap indici d’arbitrarietat, error o manca de força en les
argumentacions, l’anàlisi i valoració de les ofertes queden emparades per la discrecionalitat
tècnica de l’administració sense que aquest Tribunal no pugui entrar a substituir els criteris
tècnics amb criteris jurídics, sempre que es compleixin amb les formalitats jurídiques i la
valoració de la proposta tècnica estigui motivada i resulti racional i raonable (Sentència del
Tribunal Suprem de 2 de gener de 2003).
El propi Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en la Resolució núm.
139/2011 –com aquest Tribunal ja va recollir en la Resolució núm. 66/2015, va assenyalar
que:
“A juicio del Tribunal, los criterios evaluables en función de juicios de valor tienen la
peculiaridad de que se refieren en todo caso a cuestiones que por sus características no
pueden ser evaluadas aplicando procesos que den resultados precisos predeterminables.
Por el contrario, aun cuando se valoren en términos absolutamente objetivos no es posible
prever de antemano con certeza cuál será el resultado de la valoración. Básicamente los
elementos de juicio a considerar para establecer la puntuación que procede asignar por
tales criterios a cada proposición descansan sobre cuestiones de carácter técnico.
Este Tribunal viene considerando de plena aplicación a tales casos la doctrina
reiteradamente sostenida por nuestro Tribunal Supremo con respecto de la denominada
discrecionalidad técnica de la Administración. Ello supone que tratándose de cuestiones que
se evalúan aplicando criterios estrictamente técnicos, el Tribunal no puede corregirlos
aplicando criterios jurídicos. No se quiere decir con ello, sin embargo, que el resultado de

19

estas valoraciones no pueda ser objeto de análisis por parte de este Tribunal sino que este
análisis debe quedar limitado de forma exclusiva a los aspectos formales de la valoración,
tales como las normas de competencia o de procedimiento, a que en la valoración no se
hayan aplicado criterios de arbitrariedad o discriminatorios o que finalmente no se haya
incurrido en error material al efectuarla. Fuera de estos aspectos, el Tribunal debe respetar
los resultados de dicha valoración”. (el subratllat és nostre).
En la mateixa línia, la Sentència del Tribunal Suprem de 15 de setembre de 2009 estableix
que “la discrecionalidad técnica parte de una presunción de certeza o de razonabilidad de la
actuación administrativa, apoyada en la especialización y la imparcialidad de los órganos
establecidos para realizar la calificación. De modo que dicha presunción "iuris tantum" sólo
puede desvirtuarse si se acredita la infracción o el desconocimiento del proceder razonable
que se presume en el órgano calificador, bien por desviación de poder, arbitrariedad o
ausencia de toda posible justificación del criterio adoptado, bien por fundarse en patente
error, debidamente acreditado por la parte que lo alega. Por ello, la discrecionalidad técnica
reduce las posibilidades de control jurisdiccional sobre la actividad evaluadora de los
órganos de la Administración prácticamente a los supuestos de inobservancia de los
elementos reglados del ejercicio de la potestad administrativa y de error ostensible o
manifiesto, quedando fuera de ese limitado control aquelles pretensiones de los interesados
que sólo postulen una evaluación alternativa a la del órgano calificador, moviéndose dentro
del aceptado espacio de libre apreciación, y no estén sustentadas con un posible error
manifiesto". (el subratllat és nostre).
De la lectura detallada de l’informe tècnic, el primer que hi comprova el Tribunal és que, per
a cada criteri de valoració s’hi explica el contingut de les ofertes licitadores en allò pres en
consideració per l’òrgan de valoració i s’emet la valoració resultant del judici de valor tot
ponderant les ofertes “en relació a les altres presentades”, segons ha informat l’òrgan de
contractació, i aplicant, allà on vénen previstos en els plecs, els paràmetres de puntuació
predefinits acceptats pels licitadors.
La recurrent discuteix la valoració, però al respecte convé també assenyalar tres qüestions
que aquest Tribunal considera cabdals en el cas examinat.
D’una banda, en el cas examinat concorre motivació: s’han exposat les raons de les
puntuacions, aplicant-se la deguda proporcionalitat entre ambdues ofertes, exterioritzant les
diferències entre aquestes i els motius de la superioritat de la puntuació obtinguda per
ARAMARK. Qüestió diferent és que no agradi a la recurrent o no sigui la que esperava.
En segon lloc, la motivació suficient i raonable de la valoració de les ofertes en el cas
examinat també s’aprecia amb el propi recurs ja que està ben articulat i suficientment
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fonamentat, la qual cosa fa dissipar qualsevol indici que propiciés l’estimació de la seva
pretensió de retroacció.
Per altra banda, la tercera qüestió que, a criteri d’aquest Tribunal, no es pot obviar en la
resolució d’aquest recurs és que, en el cas examinat, la motivació està avalada per les
possibilitats de valoració que permetien els plecs rectors de la licitació i que, sense que
s’hagi plantejat cap dubtes ni aclariments al respecte, com queda acreditat en l’expedient de
contractació, no va ser objecte d’impugnació en el moment procedimental que determina
l’article 44.2 a) del TRLCSP. En conseqüència, tal com també és doctrina assentada, els
plecs van esdevenir lex inter partes per a totes les parts. Aquesta doctrina, a mode de
resum, ha estat exposada pel TACRC en la Resolució núm. 272/2012 (igualment cal
destacar les recents Resolucions d’aquest Tribunal núm. 20/2015, 25/2015 i 26/2015 entre
d’altres; Resolucions núm. 225/2012, 22/2012 i 212/2012, 17/2013 del TACRC, la Resolució
núm. 16/2012 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma
de Madrid):
“En este sentido, hemos de advertir que los pliegos que elabora la Administración y que
acepta expresamente el licitador al hacer su proposición constituyen la ley del contrato y
vinculan, según reiterada y constante Jurisprudencia del Tribunal Supremo, tanto a la
Administración contratante como a los participantes en la licitación. En cuanto a la
Administración, la vinculación supone que no es possible alterar unilateralmente las
clausulas contenidas en los pliegos en perjudicio de los licitadores, y por lo tanto la
valoración realitzada por la misma ha de ajustarse a los previsto en los pliegos. Respecto a
éstos últimos supone que deben complir las condiciones previamente establecidas en los
pliegos, en este caso realitzar la oferta con sujección a los criterios de valoración contenidos
en los pliegos (articulo 145 TRLCSP)”.
D’aquest manera, un dels focus d’anàlisi d’aquest Tribunal, per determinar si la valoració
rebuda per la recurrent ha estat errònia o arbitrària fins al punt de quedar desvirtuada la
discrecionalitat tècnica de l’òrgan de valoració, és la subjecció de les valoracions als criteris,
paràmetres i ponderacions establerts en els plecs. I l’apreciació d’aquest Tribunal en aquest
sentit és que la valoració realitzada en tots els criteris posats en qüestió per la recurrent va
ser ajustada a les previsions dels plecs consentits per totes les parts.
En aquest punt convé portar a col·lació la jurisprudència del Tribunal Suprem, com la
plasmada en la Sentència de 26 de desembre de 2007 prou il·lustrativa del que aquest
Tribunal de recursos contractuals aprecia en el supòsit analitzat:
“Solo si se justifica error en la atribución de puntuación cuyos criterios sean
contrastables podrán entrar los tribunales de justicia en su enjuiciamiento o en el caso
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de que se evidencie irracionalidad. Todo ello tras justificar su incidencia en la
valoración final.”
Dit això, de la lectura del recurs el Tribunal percep que les argumentacions de la recurrent
es basen en al·legacions genèriques i apreciacions subjectives que no desvirtuen les
valoracions realitzades en l’informe tècnic, i amb les quals no es pot justificar que la seva
oferta sigui mereixedora d’una puntuació major a l’obtinguda ni de quina manera aquella
puntuació atorgada l’ha pogut perjudicar. En d’altres criteris la recurrent fa una lectura
interessada i parcial d’allò exigit en els plecs que no s’adequa al sentit de les pròpies
paraules dels plecs que regeixen el contracte tal i com apunta l’òrgan de contractació,
arribant en ocasions a substituir al que ha de ser pròpiament el parer de l’òrgan de
contractació.
En el que sí vol aturar-se aquest Tribunal és en l’abast de les clàusules dels plecs que els
òrgans de contractació redacten i aproven. En concret, respecte a l’al·legació relativa al fet
que ARAMARK no compleix amb la clàusula 1.3 del plecs de prescripcions tècniques (en
endavant, PPT), cal incidir en dues qüestions cabdals. La primera, tenir en compte que és
una prescripció que afecta a l’adjudicatària pròpiament, per tant serà en fase d’execució
quan l’òrgan de contractació haurà de vetllar pel seu efectiu compliment. La segona,
recordar als òrgans de contractació que quan exigeixen algun extrem en els plecs, s’ha de
pressuposar que està justificat en ares a la bona realització del contracte per tal de donar
resposta a una necessitat d’interès públic. Per tant, si es demana en la clàusula 1.3 dels
PPT “el compromís a dur a terme les gestions pertinents per tal que, en el termini d’1 any es
pugui implementar i obtenir una certificació de qualitat tipus ISO 9001:2008 i ISO
22000:2005 o altra més específica” ha de ser pacífic que aquesta exigència neix per alguna
raó i que no és capritxosa i, en tot cas, ha de ser realista amb l’experiència que ha tingut el
propi òrgan de contractació. Per aquestes raons, la defensa que realitza CSC Vitae respecte
a la valoració de l’oferta d’ARAMARK en afirmar que: “es posa com a termini desitjable”,
“aquest element no és considera essencial”, “en cap cas en el plec s’exigeix com a
imprescindible la obtenció de ISO en el termini d’un any” reflecteix una relativització
desmesurada d’un requisit que ha estat el propi òrgan de contractació qui ho ha exigit.
Tampoc es justifica aquesta interpretació tan laxa de la clàusula 1.3 dels PPT sobre la base
que aquest compromís i acreditació de la ISO no ha estat acreditada durant els 4 anys del
contracte per la pròpia actual adjudicatària –que és precisament GAUDIUM. En definitiva, es
barreja i vehicula indegudament aquesta exigència en diferents moments procedimentals
amb conseqüències diferents. En tot cas, com sigui que és un aspecte que afectarà a
l’execució del contracte, pertoca al propi òrgan de contractació vetllar per l’efectiu
compliment dels plecs que ell ha redactat.
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En l’informe emès en data 25 d’agost de 2015, l’òrgan de contractació dóna resposta a les
discrepàncies de GAUDIUM en tots i cadascun dels extrems dirimits:
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Des del punt de vista de la discrecionalitat tècnica dels òrgans de contractació, de la lectura
de l’informe tècnic i el de l’article 46 del TRCLSP versus el recurs especial en matèria de
contractació es posa de manifest el que ja s’ha apuntat en l’inici d’aquest fonament jurídic
sobre la impossibilitat que aquest Tribunal pugui substituir a l’òrgan de contractació en la
valoració de les ofertes tret la concurrència de determinades circumstàncies que no es
donen en aquest supòsit.
Arribats a aquest punt, resulta palès a aquest Tribunal que les qüestions controvertides, tal
com s’ha indicat a l’inici d’aquest fonament jurídic, són eminentment tècniques i sobrepassen
l’àmbit d’actuació d’aquest Tribunal, quedant incloses dins el nucli de la discrecionalitat
tècnica de l’administració, que en aquest supòsit s’aprecia exercida dins de les possibilitats
de valoració permeses pels plecs consentits per totes les parts, que han esdevingut lex
contractus.
No havent quedat acreditat, doncs, a aquest Tribunal manca de motivació ni els errors
al·legats per la recurrent respecte als criteris subjectius, ni havent quedat desvirtuades les
puntuacions de l’informe tècnic que tenen reconeguda la presumpció de certesa (entre
d’altres, Resolució del TACRC núm. 355/2015), correspon desestimar aquesta al·legació.

D’acord amb l’exposat, i vistos els preceptes legals d’aplicació, reunits en sessió i per
unanimitat, aquest Tribunal,

HA ACORDAT
1.- Estimar parcialment el recurs especial en matèria de contractació interposat pel senyor
R.B.M. en nom i representació de l’empresa GAUDIUM SERHS, SL. contra La resolució
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d’adjudicació del contracte del servei integral de restauració incloent servei de cuina i
explotació de la cafeteria del Centre Integral de Salut Cotxeres (CISC) per encàrrec de CSC
Vitae, SA, pel que fa a l’esmena de la puntuació atorgada en la valoració de tipus econòmic.
2.- Aixecar la suspensió automàtica de l’adjudicació prevista en l’article 45 del TRLCSP, a
l’empara del que disposa l’article 47.4 del TRLCSP.
3.- Declarar que no s’aprecia la concurrència de mala fe o temeritat en la interposició del
recurs, pel que no procedeix la imposició de la sanció prevista en l’article 47.5 del TRLCSP.
4.- Notificar aquesta Resolució a l’òrgan de contractació.

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 l’article 49 del TRLCSP, en els termes establerts en
l’article 21.3 de la Llei 29/1998: “En els recursos contra les decisions adoptades pels òrgans
administratius als quals correspon resoldre els recursos especials i les reclamacions en
matèria de contractació a què es refereix la legislació de contractes del sector públic, els
esmentats òrgans no tindran la consideració de part demandada, i sí que en tindran les
persones o administracions afavorides per l’acte objecte del recurs, o que es personin en tal
concepte, d’acord amb el que disposa l’article 49”.

El president
CPISR-1 C Juan
Antonio Gallo Sallent

Juan Antonio Gallo Sallent
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