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

Barcelona, 11 de juliol de 2018
Resolució: 133/2018 (recurs N-2018-015)
Vista la reclamació presentada pel senyor M.A.M.L., en nom i representació de l’empresa
ALSTOM TRANSPORTE, SAU, i el senyor J.E.A. en nom i representació de l’empresa
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, SA contra l’adjudicació del
contracte de la construcció i subministrament de 15 unitats de tren (UT 115) amb les
corresponents peces de parc i recanvi per a servei en línia amb estacions de 80 metres de
longitud, equivalent a una UT de 4 cotxes d’ample de via internacional i circulació a la Línia
Barcelona-Vallès del FGC licitat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref.
PO15/17), a data d’avui, aquest Tribunal ha adoptat la Resolució següent:

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. La licitació de referència licitada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
(FGC), es va publicar en data 17 de maig de 2017 en el perfil de contractant inserit en la
Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, en data 20 de
maig de 2017 en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i en data 25 de maig de 2017 en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
El valor estimat del contracte és de 128.000.000,00 euros.
A aquesta licitació es van presentar les empreses següents: CONSORCI ALSTOM-CAF (en
endavant, ALSTOM-CAF), PATENTES TALGO, SLU (en endavant, TALGO) i STADLER RAIL
VALENCIA, SAU (en endavant, STADLER).
Consta en l’expedient que es va publicar en el perfil de contractant inserit en la Plataforma de
serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, en data 26 de maig de 2017,
la publicació dels annexes del plec de prescripcions tècniques (PPT); en data 13 de juny de
2017, l’esmena del plec de clàusules administratives particulars (PCAP); en data 20 de juny
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de 2017, publicació de les respostes de la primera ronda de preguntes relacionades amb la
licitació i, en data 22 de juny de 2017, publicació de les respostes de la segona ronda de
preguntes relacionades amb la licitació.

SEGON. Desenvolupats els tràmits de la licitació, i una vegada efectuada l’obertura del sobre
núm.2, en data 20 d’octubre de 2017, FGC va demanar aclariments a l’oferta tècnica
presentada per ALSTOM-CAF.

TERCER. D’acord amb l’informe de valoració econòmica i proposta d’adjudicació de data 2
de novembre de 2017 (document núm. 44 de l’expedient), el resultat de la puntuació total va
ser la següent:

QUART. En data 7 de novembre de 2017 va tenir entrada davant el registre de FGC escrit
d’ALSTOM-CAF sol·licitant l’accés a l’informe de la puntuació assignada a les ofertes
tècniques. En data 10 de novembre de 2017, va tenir resposta per part d’FGC, adjuntant còpia
de l’informe sol·licitat.

CINQUÈ. En data 22 de desembre de 2017 es va publicar l’adjudicació del contracte a favor
d’STADLER a la Plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya amb
l’informe d’avaluació tècnica i informe d’avaluació econòmica i proposta d’adjudicació. Consta
en l’expedient (document núm. 55) les cartes de notificació del resultat de la licitació a les
empreses licitadores.
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SISÈ. En data 2 de gener de 2018, ALSTOM-CAF va sol·licitar l’accés a determinada
documentació de la licitació.
En data 4 de gener de 2018 va tenir resposta per part d’FGC, en el sentit d’indicar el
procediment de consulta que s’havia de seguir.

SETÈ. En data 8 de gener de 2018 FGC va comunicar a STADLER la petició d’accés a
l’expedient per part d’ALSTOM-CAF i la necessitat de la declaració de la confidencialitat de la
documentació presentada.
En la mateixa data, FGC va comunicar a TALGO la petició d’accés a l’expedient per part
d’ALSTOM-CAF.

VUITÈ. En data 9 de gener de 2018, va tenir entrada davant del registre d’FGC escrit de
TALGO donant-se per assabentada de l’accés a la documentació.
En la mateixa data, va tenir entrada davant del registre d’FGC escrit d’STADLER confirmant
en document adjunt els documents que no haurien de divulgar-se per tractar-se de secrets
tècnics i comercials.

NOVÈ. Consta en l’expedient (document núm. 63) l’acta de data 10 de gener de 2018 de
compareixença dels representants d’ALSTOM-CAF de revisió de l’expedient de licitació.
També consten els escrits de comunicació a STADLER i TALGO de la documentació a la que
va tenir accés ALSTOM-CAF, escrit d’aclariment d’STADLER sobre la documentació
declarada confidencial i escrit d’FGC a ALSTOM-CAF sobre determinats aspectes de l’informe
de valoració tècnica.
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DESÈ. En data 16 de gener de 2018, l’empresa ALSTOM-CAF va presentar, prèvia
presentació de l’anunci a l’òrgan de contractació, reclamació davant del Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic (en endavant, Tribunal) contra l’adjudicació del contracte,
fonamentada, en síntesi, sobre la base de les al·legacions següents:
a) Las ofertes d’STADLER i TALGO incorren en causes d’exclusió, havien de ser
“desestimades” respecte respecte als criteris “m”, “i”, “d” i ”a” i no arriben a tenir la
puntuació mínima per “compliment de prescripcions tècniques” establerta en el PCAP.
b) Nul·litat de ple dret del procediment de licitació per vulneració del deure de
confidencialitat per part de l’òrgan de contractació.
I sol·licita la nul·litat de la resolució d’adjudicació, i s’ordeni a l’òrgan de contractació la
retroacció de les actuacions a la fase de valoració de l’oferta tècnica per tal que es procedeixi
a l’exclusió de les ofertes presentades per STADLER i TALGO i es dicti una nova resolució
d’adjudicació per la qual s’atorgui el contracte a l’únic licitador quina oferta pot ser admesa:
ALSTOM-CAF. Subsidiàriament, que es declari la nul·litat del procediment de licitació per
causa de flagant vulneració del deure de confidencialitat.

ONZÈ. El 17 de gener de 2018, aquest Tribunal va sol·licitar a l’òrgan de contractació la
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 (des d’ara,
TRLCSP) i article 22.4 del Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal
i s’aprova la seva organització i el seu funcionament (en endavant, Decret 221/2013), així com
els 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 dates 26 de gener de 2018, es va trametre la documentació. Addicionalment, previ
requeriment efectuat per aquest Tribunal, va ser completada en data 31 de maig de 2018.

DOTZÈ. En data 19 de gener de 2018, l’empresa recurrent va esmenar el pagament de la taxa
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d’acord amb el requeriment d’aquest Tribunal de data 19 de gener de 2017.

TRETZÈ. En dates 13 de febrer de 2018, 18 i 19 d’abril de 2018, FGC va sol·licitar a aquest
Tribunal l’aixecament de la suspensió automàtica de la licitació, tot invocant la concurrència
de mala fe i temeritat i l’afectació de l’interès públic de en la reclamació presentada per
ALSTOM-CAF.

CATORZÈ. Es va donar tràmit a la resta d’interessats, atorgant-los un termini de cinc dies
hàbils per a formular les al·legacions que consideressin oportunes. En data 6 de juny de 2018,
l’empresa licitadora TALGO va presentar escrit d’al·legacions en contra del recurs. En síntesi,
aquesta empresa exposa que no concorre cap de les causes d’exclusió invocades per
ALSTOM-CAF. Respecte a l’obtenció de la puntuació mínima que sosté ALSTOM-CAF s’havia
d’assolir, retreu el fet que la puntuació de TALGO havia de ser major i que tampoc la reclamant
hauria obtingut els 30 punts que al·lega. Finalment, sosté que, en cap moment, la reclamant
ha acreditat que els plànols controvertits siguin “secrets comercials” d’ALSTOM-CAF.
En data 7 de juny de 2018 va presentar escrit d’al·legacions STADLER sol·licitant la
desestimació del recurs, sobre la base de les al·legacions següents:
-

Inexistència d’incompliments dels criteris d’exclusió “m”, “i”, “d” i “a”.

-

La manca d’error manifest en la valoració tècnica o inviabilitat de l’oferta, havent
de prevaldre la valoració tècnica continguda en l’informe de 27 d’octubre de 2017.

-

D’aplicar-se els criteris d’exclusió a l’oferta d’ALSTOM-CAF, tenint en compte
l’informe de valoració, també procediria la seva exclusió.

-

L’oferta d’STADLER obté la puntuació mínima establerta pel plec i, en
conseqüència, no procedeix de cap manera l’exclusió de la seva oferta per aquest
motiu.

-

No existeix vulneració del deure de confidencialitat per part de l’òrgan de
contractació.
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FONAMENTS JURÍDICS

PRIMER. En primer lloc, abans de procedir a l’anàlisi de la resta d’aspectes formals i de fons,
cal examinar si aquest Tribunal és competent per tal de resoldre la reclamació de conformitat
amb l’article 101 de la Llei 31/2007, 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,
resulta necessari examinar si el contracte de referència és susceptible del recurs especial en
matèria de contractació.
El contracte objecte de la reclamació presenta les següents particularitats: en primer lloc, FGC,
és una entitat contractant del sector del servei de ferrocarril (punt 6 de la disposició addicional
2 de la Llei 31/2007).
En segon lloc, l’objecte del contracte és la construcció i subministrament de 15 unitats de tren
(UT 15) amb un CPV 34600000-3 i amb un valor estimat, segons s’indica en l’anunci de la
licitació publicat en el perfil de contractant de 128.000.000,00 euros.
Per a l’anàlisi del marc normatiu aplicable, cal tenir en compte la Directiva 2014/25/UE, abans
esmentada, la qual encara es troba pendent de transposició a l’ordenament espanyol i, per
aquest motiu, resulta d’aplicació directa en aquells preceptes que compleixin amb els
paràmetres determinats per la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea
(TJUE) -en síntesi, si es tracta de disposicions incondicionals i prou clares i precises-. Aquest
efecte directe només pot ser de caràcter “vertical”, atès que són els països de la UE els que
estan obligats a aplicar-la, i de caràcter “ascendent”, de manera que intervé en les relacions
entre els particulars i l’Estat, podent ser invocada pels particulars davant les autoritats d’un
estat membre, però no per un estat contra un particular, ni per un particular enfront d’un altre
particular –l’anomenat efecte directe horitzontal, predicable, en canvi, d’altres actes jurídics
de la Unió Europea (en aquest sentit, l’Informe 1/2016, de 6 d’abril, de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya).
Així mateix, cal recordar que, en virtut del principi de primacia del dret comunitari sobre els
drets nacionals dels estats membres, a partir del 19 d’abril de 2016 s’han de deixar d’aplicar
les disposicions del dret intern de contractes que siguin contràries al dret comunitari
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directament aplicable i, a més, cal interpretar conforme al dret comunitari totes les disposicions
del dret nacional, tant les anteriors com les posteriors a la Directiva, en la mesura que resulti
possible i d’acord amb les finalitats comunitàries (en aquest sentit, la Sentència del TJUE de
5 d’octubre de 2004 -assumpte C-397/01).
D’acord amb aquest escenari, cal posar en relleu els preceptes de la Llei 31/2007. L’article 1
d’aquest cos legal estableix que:
“La presente ley tiene como objeto la regulación del procedimiento de adjudicación de los
contratos de obras, suministro y servicios cuando contraten las entidades públicas y privadas
que se recogen en el artículo 3.1 que operen en los sectores de actividad relacionados con el
agua, la energía, los transportes y los servicios postales, tal como se concreta en los artículos
7 a 12, cuando su importe sea igual o superior al que se establece, respecto de cada tipo de
contrato, en el artículo 16.”

D’altra banda, l’article 3 de la Llei 31/2007 estableix que:
“1. Quedarán sujetas a la presente ley, siempre que realicen alguna de las actividades
enumeradas en los artículos 7 a 12, las entidades contratantes que sean organismos de
derecho público o empresas públicas y las entidades contratantes que sin ser organismos de
derecho público o empresas públicas, tengan derechos especiales o exclusivos según se
establece en el artículo 4.
Asimismo quedarán sujetas a la presente ley las asociaciones formadas por varias entidades
contratantes.
2. Se entenderá por:
a) Organismo de derecho público: cualquier entidad que reúna los siguientes requisitos: 1.º
Creada específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter
industrial o mercantil, 2.º dotada de personalidad jurídica propia y 3.º cuya actividad esté
financiada mayoritariamente por la Administración General del Estado, las Administraciones de
las Comunidades Autónomas, las entidades que integran la Administración Local, u otros
organismos de Derecho público, o cuya gestión esté sujeta a un control por parte de estos
últimos, o que cuenten con un órgano de administración, de dirección o de vigilancia más de la
mitad de cuyos miembros sean nombrados por la Administración General del Estado, las
Comunidades Autónomas, las entidades que integran la Administración Local u otros
organismos de Derecho público.
b) Empresa pública: las entidades públicas empresariales de la Administración General del
Estado así como las entidades de igual carácter de las Comunidades Autónomas y de las
entidades que integran la Administración Local, las sociedades mercantiles de carácter público
y toda aquella entidad u organismo sobre la que los poderes adjudicadores puedan ejercer,
directa o indirectamente, una influencia dominante por el hecho de tener la propiedad o una
participación financiera en las mismas, o en virtud de las normas que las rigen. Se considerará
que los poderes adjudicadores ejercen una influencia dominante, directa o indirecta, sobre una
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empresa, cuando: 1.º Tengan la mayoría del capital suscrito de la empresa, o 2.º dispongan de
la mayoría de los votos correspondientes a las participaciones emitidas por la empresa, o 3.º
puedan designar a más de la mitad de los miembros del órgano de administración, de dirección
o de vigilancia de la empresa.
c) Entidades contratantes que tengan derechos especiales o exclusivos: aquellas entidades
que sin ser poderes adjudicadores ni empresas públicas, ejerzan, entre sus actividades, alguna
de las contempladas en los artículos 7 a 12 o varias de estas actividades y tengan derechos
especiales o exclusivos concedidos por un órgano competente de una Administración Pública,
de un organismo de derecho público o de una entidad pública empresarial.”

La mateixa Llei 31/2007, al seu article 16, estableix la seva aplicació als contractes amb un
VEC igual o superior als llindars determinats, els quals, en el moment de la licitació del
contracte, se situaven en les quantitats següents:
a) 418.000 euros en els contractes de subministraments i serveis
b) 5.225.000 euros en els contractes d’obres

D’acord amb el VEC estipulat per al contracte, cal concloure que aquest contracte es regeix
per la Llei 31/2007 i que, per tant, aquest Tribunal, d’acord amb l’article 101 de la Llei 31/2007,
és competent per a la seva resolució.
Finalment, i per tot això, tot i que l’empresa ALSTOM-CAF diu presentar recurs especial en
matèria de contractació i això no és rebatut ni per FGC ni tampoc per STADLER, cal qualificar
el contracte com a reclamació en els procediments d’adjudicació dels sectors especials dels
articles 101 i següents de la Llei 31/2007, per aplicació del que preveu l’article 115.2 de la Llei
39/2015, tal i com encertadament fa TALGO.

SEGON. La reclamació s’ha interposat contra l’adjudicació del contracte, acte que és
susceptible de reclamació d’acord amb l’article 101 i article 106.2 de la Llei 31/2007 i la
Directiva 92/13/CEE del Consell, de 25 de febrer de 1992, relativa a la coordinació de
disposicions legals, reglamentàries i administratives referents a l’aplicació de les normes
comunitàries en els procediments de formalització dels contractes de les entitats que operen
en els sectors de l’aigua, de l’energia, dels transports i de les telecomunicacions.
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TERCER. La reclamació s’ha interposat dins del termini legalment establert, computat en els
termes previstos en l’article 104.2 de la Llei 31/2007. També s’ha presentat en forma, ja que
compleix amb els requisits establerts a l’article 104.4 de la Llei 31/2007.

QUART. La legitimació de l’empresa ALSTOM-CAF, que es dirigeix contra les dues empreses
licitadores que han quedat classificades immediatament abans que ella, ha quedat acreditada
així com la seva representació per a la presentació de la reclamació, d’acord amb els articles
102 i 104 de la Llei 31/2007, l’article 16 del Decret 221/2013, i l’article 24.3 del RD 814/2015.

CINQUÈ. Abans d’entrar en les qüestions de fons de l’assumpte, resulta cabdal fer referència
al disseny d’aquesta licitació, que contempla Paràmetres de valoració d’ofertes, per una
banda, i Criteris d’adjudicació, per una altra.
El punt H del Quadre de Característiques Tècniques (QCT) estableix uns Paràmetres de
valoració d’ofertes (6.1.1), configurat per 17 criteris, que l’incompliment de qualsevol d’aquests
suposa l’exclusió de l‘empresa licitadora en qüestió de la valoració i la desestimació de l’oferta,
esdevenint, per tant, prescripcions tècniques reals que han de complir les empreses
licitadores. En concret, s’ha de fer especial referència, per la seva repercussió, al darrer
paràmetre previst a la lletra “q” relatiu a què l’oferta s’ha de presentar en format “clause by
clause”. El document “clause by clause”, mitjançant el qual les empreses licitadores fan
constar en el sobre número 2 la conformitat a tots i cadascun dels requeriments tècnics del
PPT mitjançant l’expressió “ok”, permet a FGC afirmar que les tres empreses licitadores
compleixen amb els plecs i, alhora, comporta que l’empresa licitadora que resulti adjudicatària
estigui obligada a complir aquestes prescripcions durant l’execució del contracte.
L’annex 5 del PCAP regula els Criteris d’adjudicació (50 punts), que es distribueixen en els
blocs de criteris següents: “Metodologia de treball”, “Serveis post venda” i “Millores addicionals
a l’execució del contracte”. Al respecte, cal apuntar que el primer criteri, “Metodologia de
treball” (41,5 punts), es divideix en 21 subcriteris, els aspectes a valorar dels quals són, bé el
“compliment de les prescripcions tècniques del PPT” en els dos primers subcriteris juntament
amb determinats “punts addicionals”, i l’”adequació a les prescripcions tècniques del PPT”
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únicament o bé juntament amb “punts addicionals”. La valoració dels punts addicionals en
aquests criteris és d’11,50 punts.
El segon criteri és el relatiu al “Servei post venda” que representa fins a 1,50 punts, en funció
dels “punts addicionals” que conté. Finalment, quant al criteri relatiu a les “Millores addicionals
a l’execució del contracte” (7 punts), cal indicar que aquest bloc està subdividit en dos
subcriteris i es valora segons la reducció dels mesos de lliurament amb un màxim de 5 punts
i, amb un màxim de 2 punts les millores tècniques respecte a les especificacions definides en
el PPT.
Aquest annex 5 del PCAP, també indica que la qualitat tècnica acceptable igual o superior a
30 punts sobre la proposta tècnica, que l’adequació estricta al PPT implica aconseguir la
puntuació mínima acceptable de 30 punts i preveu expressament en l’apartat “nota”, que per
a poder optar als punts addicionals és imprescindible haver obtingut la puntuació per
l’adequació a les prescripcions tècniques.
Exposat aquest plantejament de la licitació, aquest Tribunal pot avançar ja, d’entrada, que
gran part de la controvèrsia plantejada per ALSTOM-CAF en la reclamació pot tenir el seu
origen en la confusió generada per la referència que fan els criteris d’adjudicació poc precisa
juntament amb la diferent alternança dels conceptes utilitzats, sense que estiguin utilitzats
amb precisió tècnica.
En efecte, per una banda, com ja s’ha evidenciat, la licitació té en compte els “Paràmetres de
valoració d’ofertes” i els “Criteris d’adjudicació”, esdevenint els primers prescripcions
tècniques reals que han de complir les empreses adjudicatàries si no volen ser excloses,
mentre que els “Criteris d’adjudicació” fan referència també a l’adequació a les prescripcions
tècniques del PPT, i això pot induir a entendre que, de nou, FGC valora el compliment de les
propostes tècniques al PPT. En aquest sentit, cal indicar que aquesta redacció poc precisa ha
pogut induir a confusió a la part actora ja que cal recordar que, si bé certament la relació entre
les prescripcions tècniques i els criteris d’adjudicació pot ser particularment estreta, la finalitat
d’uns i altres és substancialment diferent -perquè mentre les primeres defineixen les
característiques tècniques que resulten exigibles a totes les propostes presentades, els criteris
d’adjudicació tenen com a finalitat principal la determinació de la proposició més avantatjosa
en el seu conjunt d’entre les presentades que compleixen amb els requisits mínims establert, sense que, en cap cas, cap d’elles pot suposar en la seva aplicació una contravenció dels
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principis rectors de la contractació pública ni per sí mateix ni pel resultat a què porti l’aplicació
d’alguns d’ells.
Ara bé, tenint en compte el plantejament de la licitació, cal afegir que no es pot entendre d’altra
manera que aquests criteris d’adjudicació tinguin per finalitat valorar la superioritat de les
propostes tècniques presentades respecte a allò indicat en el PPT.
Per una altra banda, es detecten imprecisions en relació amb la previsió del llindar mínim de
puntuació obtinguda en la proposta tècnica: puntuació mínima tècnica en la clàusula 6.1.1 i
puntuació mínima acceptable en la nota de l’annex 5 del PCAP, així com per la indicació
expressa en el QCT punt A que no s’admeten variants, quan a posteriori, FGC explica que
mitjançant el document “clause by clause” els ofertants poden confirmar l’adequació total al
PPT o bé poden indicar alternatives tècniques que igualen o milloren el que es demana en el
PPT i informa sobre les propostes alternatives d’ALSTOM-CAF.
Tanmateix, aquests aspectes no van ser qüestionats per cap de les empreses licitadores,
acceptant la redacció dels plecs i aquesta configuració. Tampoc ALSTOM-CAF ho addueix en
la reclamació, focalitzant-se en la valoració de determinats criteris i en la no-procedència de
la puntuació del “punts addicionals” respecte a TALGO i a STADLER, per les raons que
s’analitzaran més endavant.

SISÈ. Entrant pròpiament en el fons de l’assumpte, cal analitzar, en primer terme, l’al·legació
de la part actora relativa al fet que les empreses STADLER i TALGO incorren en causes de
nul·litat i haurien de ser “desestimades”. Atesa l’amplitud d’aquestes al·legacions, resulta
convenient tractar separadament les relatives a les causes d’exclusió, de les relatives a la
manca de puntuació mínima del compliment de les prescripcions tècniques establerta en el
PCAP.
Començant per les primeres al·legacions, la part reclamant manifesta:
a) En primer lloc, sosté que tant STADLER com TALGO “incompleixen” el criteri
d’exclusió “m” del PCAP relatiu que “els trens disposaran d’una xarxa de dades per a
prestacions de servei a bord conforme al recollit a l’apartat 4.4.5.3. del ple de
prescripcions tècniques”, perquè en la valoració tècnica d’ambdues empreses consta
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que “no s’ha documentat degudament l’existència d’un servidor, tal i com es demana
al PPT, per a implementar la xarxa de dades (Wifi) per a clients”. Per això, afirma que,
d’acord amb la doctrina i la jurisprudència invocades, aquest incompliment del PPT
comporta la causa d’exclusió de les empreses licitadores.
b) Respecte al criteri “i” afirma que TALGO “incompleix” clarament el criteri d’exclusió “i”
perquè, segons l’informe tècnic, no indica la data (experiència) del compressor, equip
principal del sistema de producció d’aire, fet que fa impossible valorar el rendiment
d’un dels equips qualificats pels plecs com a fonamental per a una prestació del servei
adequada, comportant, així, la seva exclusió. Respecte a STADLER, afirma que també
incorre de forma patent en l’incompliment del criteri “i” perquè no identifica ni detalla
l’experiència dels equips principals del sistema de producció d’aire de la seva oferta i
per tant, concorre un vici de nul·litat de la resolució de 22 de desembre de 2017 en
atorgar el contracte a STADLER, licitadora que incompleix varis criteris d’exclusió i que
amb aquesta oferta es compromet la seguretat del servei i els usuaris.
c) Respecte al criteri “d” afirma que STADLER incompleix el criteri d’exclusió sobre la
base que l’informe de valoració tècnica d’FGC indica en el punt 2.3.2 que aquesta
empresa ha presentat un disseny “monobloc” del pupitre del maquinista que no s’ajusta
al punt d) del punt H del QCT del PCAP “Paràmetres de valoració de les ofertes
(6.1.1)”, l’apartat 4.1.4 del PPT i l’annex 4 del PPT. Per això, sosté que se li està
atorgant a STADLER un avantatge doble i exclusiu. Sosté que la clàusula 4.3 del PCAP
estableix que serà rebutjada qualsevol proposta que suposi una modificació de les
condicions previstes en el plec tècnic que no estigui expressament autoritzada per
FGC.
d) Respecte al criteri d’exclusió “a” previst pel PCAP, estableix que l’informe de valoració
tècnic d’FGC indica en el punt 2.1.1 que STADLER, en un dels plànols exigits en el
PPT, no ha tingut en compte la hipòtesi de desgast de roda de 30 mm i no ha inclòs
diverses quotes verticals en una de les seccions transversals de l’estudi de gàlib.
Al·lega que, tenint en compte la clàusula 6.1.1 lletra a) del QCT, el fet que STADLER
no faciliti les dades del cas en què la unitat circula més baixa (rodes desgastades),
impedeix avaluar si la unitat té interferències amb els elements instal·lats en via, i el
compliment d’aquesta circumstància excloent, esdevenint necessari excloure l’oferta.
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Per la seva part, l’òrgan de contractació inicia la seva defensa exposant de manera prèvia el
plantejament d’aquesta licitació. Així, argumenta que el PPT fa una descripció de les unitats
de tren desitjades per FGC, amb les seves característiques generals i prestacions, però que
aquesta descripció no pot arribar a un nivell de detall mínim i exhaustiu ja que no permetria
cap marge de maniobra per les ofertes dels licitadors, la qual cosa comportaria, d’una banda,
que FGC estigués descrivint un tren concret, que només fabrica o pot fabricar una empresa
concreta i, per tant, es vulneraria el principi de concurrència, i d’altra banda, que els licitadors
no podrien proposar les seves millors propostes tecnològiques, sempre dins del marc fixat en
el PPT, en detriment de la utilització de la millor tècnica disponible en el mercat per a la
prestació dels serveis públics.
Per tal d’assegurar la qualitat i la seguretat del producte ofertat, el PPT enumera un total de
17 criteris, que defineix com a excloents, en el sentit que l’incompliment de qualsevol d’aquests
comporta automàticament l’exclusió de la valoració tècnica i el consegüent rebuig de l’oferta.
Explica que aquests 17 criteris excloents són els que venen recollits en les lletres “a” a “q” de
l’apartat “Paràmetres de valoració de les ofertes (6.1.1)”, dintre del punt H del QCT, a la pàgina
8 del PCAP. En concret, informa que el criteri excloent “q” consisteix en què cal presentar
l’oferta en format “clause by clause”, format que recull de manera exhaustiva la totalitat dels
requeriments tècnics del PPT, inclosos aquells que formen part dels referits criteris excloents.
Mitjançant el format de l’oferta “clause by clause” els ofertants poden confirmar l’adequació
total al PPT o bé poden indicar alternatives tècniques que equivalen o milloren el demanat en
el PPT.
Al respecte, destaca el caràcter contractual del document “clause by clause”, de manera que
l’acceptació de cadascun dels seus punts garanteix que el producte ofertat compleix el PPT i
respon a les expectatives tècniques i funcionals d’FGC; en particular, l’acceptació expressa
en el document “clause by clause” de tots els punts relacionats amb els criteris excloents,
assegura l’acompliment d’aquests.
Dit això, explica que una vegada verificat el document “clause by clause”, es realitza la
puntuació tècnica dels 21 criteris de la valoració de la “Metodologia de treball” de l’annex 5 del
PCAP (pàgs. 46 a 48) on es té en consideració allò aportat documentalment a les ofertes, i
que qualsevol manca d’evidència documental suposarà una penalització respecte a la
puntuació màxima de cada punt.
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Informa que, d’acord amb la resposta donada a la pregunta 69 de la segona ronda de
consultes, és possible obtenir un alguns dels 21 apartats, la totalitat dels punts d’adequació al
PPT ja que el que es valora és l’evidència documental d’allò que en el document “clause by
clause” es va confirmar l’acompliment.
D’aquesta manera, explica que s’ha realitzat una valoració tècnica desglossada en 21
apartats, en la que bàsicament s’analitza l’evidència documental de la proposta (descripció,
càlculs, plànols, esquemes, referències...) i que la manca d’algunes d’aquestes evidències fa
que, per aquell ítem concret, es minori la puntuació màxima atorgable. En aquest sentit,
aclareix que la possible minoració no suposa que la proposta no sigui acceptable, atès que
FGC ja ha verificat en la fase inicial l’acompliment dels criteris excloents i mitjançant el
document “clause by clause” garanteix l’acompliment del requeriment tècnic específic.
FGC defensa aquest sistema de valoració sobre la base que, en el cas d’aplicar-se únicament
el document “clause by clause”, es perdrien els matisos que diferencien les ofertes entre sí,
esdevenint l’anàlisi tècnica merament binària.
Seguint aquesta línia argumental, defensa que en un producte de la complexitat d’un tren, és
quasi impossible que els licitadors puguin documentar cadascun dels ítems –que són 21- amb
un nivell d’exhaustivitat i d’excel·lència tal que permeti atorgar la puntuació màxima. Així, en
aquesta licitació les propostes han assolit la puntuació màxima 10 dels 21 criteris (ALSTOMCAF), 7 de 21 (TALGO) i 6 de 21 (STADLER), concloent que cap d’elles ha obtingut la
puntuació màxima per l’adequació documental total al PPT.
Ultra això, reitera que una descripció exhaustiva que no permetés marge de maniobra
comportaria que, a la pràctica, FGC estigués descrivint un tren concret que només pot fabricar
una empresa concreta, i per tant, es vulneraria el principi de concurrència, a més que, a nivell
procedimental, perdria el sentit fer una avaluació tècnica.
Dit això, respecte al suposat incompliment del criteri d’exclusió “m”, relatiu que “Els trens
disposaran d’una xarxa de dades per a prestacions de servei a bord conforme al recollit a
l’apartat 4.4.5.3 del plec de prescripcions tècniques” en relació amb les al·legacions
efectuades per la part actora, afirma que les ofertes d’STADLER i de TALGO inclouen aquesta
connectivitat i xarxa de dades (WIFI clients) de conformitat amb les seves ofertes “clause by
clause” i per la documentació tècnica aportada en l’oferta. Informa que, verificat el compliment,
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en la valoració del criteri “Metodologia del Treball” -que reitera, no té per objecte valorar
l’adequació sinó la mesura en què la documentació tècnica aportada s’ajusta al detall
especificat en el PPT-, es va detreure unes dècimes perquè la documentació aportada no
descrivia amb tot el detall el sistema ofertat. Però insisteix que el fet que no s’hagi documentat
degudament l’existència del servidor, no significa que s’oferti el sistema WIFI sense aquest
equip, sinó que no es descriu explícitament
En relació amb el suposat incompliment del criteri d’exclusió “i” dels “Paràmetres de valoració
de les ofertes (6.1.1)” relatiu a la “Relació d’en quines unitats de tren estan instal·lats i des de
quina data estan funcionant el equips relacionats a l’annex 2 de l’apartat 1.4 “Composició de
los documentos técnicos de la oferta” del plec de prescripcions tècniques-primera part”, sobre
la base que de l’informe de valoració tècnica infereix que TALGO incompleix aquest criteri
perquè no indica la data (experiència) del compressor i que STADLER perquè no identifica ni
detalla l’experiència dels equips principals del sistema de producció d’aire, FGC rebutja aquest
plantejament d’acord amb la fonamentació següent. Exposa que la finalitat d’aquest criteri és
tenir constància que els equips que s’oferten ja han estat provats i utilitzats en altres serveis
de ferrocarrils, però la part actora tergiversa aquest sentit del criteri d’exclusió “i” per donar-li
un abast i un significat que no té, ja que ALSTOM-CAF sosté que aquestes referències
exigides per aquest criteri no són les referents a l’existència i funcionament dels equips
principals en altres serveis preexistents, sinó les referents als requeriments tècnics d’aquests
equips, el que no té res a veure amb el sentit i fonament d’aquest criteri d’exclusió. Defensa
que bona prova que no ha incorregut en causa d’exclusió és que la proposta de TALGO és el
mateix sistema, del mateix fabricant amb prestacions actualitzades que la proposta de la
reclamant ALSTOM-CAF i, per tant, les diferències en la puntuació són merament
documentals i no tècniques, mentre que la d’STADLER, que és un equip àmpliament conegut
i que funciona per tot el món, és del mateix fabricant que la segona proposta alternativa de la
pròpia recurrent.
En tot cas, reitera que el document “clause by clause” tant de TALGO com d’STADLER i la
reclamant, incorporen aquelles referències de manera que les tres empreses superen aquest
criteri d’exclusió i les tres han presentat documentació que acredita aquestes referències
d’experiència en servei comercial dels equips principals ofertats, esdevenint la d’STADLER la
més àmplia i detallada, mentre que la de la part actora no incorpora referències, però, tot i
així, no se li ha exclòs pel document “clause by clause”. Afegeix que és temerari i de mala fe

15

pretendre associar mancances en la documentació aportada pels ofertants en l’apartat
d’avaluació de l’equip de producció d’aire amb l’incompliment de no haver aportat el document
de referències d’experiència en servei comercial dels equips principals ofertats.
Addicionalment, quant a l’afirmació de la reclamant que l’oferta d’STADLER compromet la
seguretat dels serveis i dels usuaris, afirma que també és de mala fe, perquè, per una banda,
la seguretat queda garantida per l’acompliment del document “clause by clause” i perquè la
proposta d’STADLER és un equip àmpliament conegut i que funciona en molts trens del món,
i, per una altra, perquè és funcionalment idèntica a la proposta alternativa d’ALSTOM-CAF,
essent aquesta al·legació ofensiva envers la professionalitat dels tècnics de FGC que han
avaluat les ofertes.
Sobre el suposat incompliment del criteri d’exclusió “d”, relatiu que “El pupitre de la cabina de
conducció haurà de ser conforme a les especificacions d’FGC” perquè al parer de la part
actora incompleix no és monobloc, FGC informa que el disseny del pupitre del maquinista
respon a criteris de funcionalitat i ergonomia tenint en compte l’estudi ergonòmic exhaustiu
efectuat i especialment el col·lectiu de maquinistes i corrobora que el pupitre ofertat per
STADLER s’ajusta plenament al disseny del PPT ja que és idèntic funcionalment i
ergonòmicament al del PPT i introdueix millores quant al muntatge i manteniment, aspectes
tècnics que no afecten a la conducció pels maquinistes. Addicionalment, informa que demanar
la identitat absoluta en aspectes constructius i de manteniment vulneraria el principi de
concurrència i que, d’exigir que el pupitre fos idèntic a l’actual en els aspectes constructius,
provocaria l’exclusió de qualsevol altre licitador que no fos el mateix de la UT-113 que és
ALSTOM-CAF actual prestatari del servei des de fa molts anys. Afegeix que fins i tot la
reclamant valida aquest criteri en acusar a FGC d’haver revelat secrets professionals per
haver inclòs en el PPT i en les respostes a les dues rondes de preguntes els croquis no acotats
del pupitre –que recorda, provenen de l’estudi ergonòmic dut a terme per FGC).
Respecte al suposat incompliment del criteri d’exclusió “a”, relatiu al requeriment que les
empreses licitadores proposin un tren que sigui capaç de circular per les línies d’FGC, defensa
que aquesta al·legació està mancada de fonament. Primer perquè l’exigència que els trens
ofertats siguin capaços de circular per les línies de FGC, ve garantit pel document “clause by
clause” d’STADLER on aquest licitador dona conformitat al requeriment de compatibilitat amb
la línia. Segon, perquè en el document descriptiu de bogie, sobre 2, formula expressament la
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conformitat al requeriment de compatibilitat dels trens ofertats amb les línies d’FGC i indica
específicament com resoldrà la hipòtesi de les rodes de 30mm.
També en aquest criteri, FGC explica que l’informe de valoració tècnic el que fa és minorar
unes dècimes la puntuació per adequació al PPT per manca del detall documental d’aquesta
hipòtesi.

SETÈ. Centrades les postures de les parts comparegudes, correspon al Tribunal determinar
si pot prosperar la pretensió de la part actora d’exclusió de les empreses STADLER i TALGO
sol·licitada per ALSTOM-CAF pels motius exposats.
Abans d’entrar en el fons de l’assumpte, cal recordar, com a qüestió prèvia, una vegada més,
que la funció d’aquest Tribunal no és fiscalitzadora, qualificadora de documentació, valorativa
d’ofertes ni adjudicadora del contracte, funcions que corresponen únicament a l’òrgan de
contractació, sinó 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

128/2018,

118/2018, 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 de Primera Instància 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).
De manera que, d'existir vicis o incompliments en l’acte impugnat, d'acord amb l'article 47.2
del TRLCSP, aquest Tribunal 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.
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Altrament, s'estaria davant un supòsit d'incompetència material sancionada amb nul·litat
radical ex article 47.1.b) de la LPAC.
Ultra això, de la lectura contraposada de totes les partes, aquest Tribunal recorda que els
òrgans tècnics de valoració de les ofertes disposen d’una discrecionalitat en l’apreciació de
les qüestions de caràcter tècnic que no és controlable des del punt de vista jurídic, és el que
la jurisprudència ha denominat “nucli material de la decisió” (en aquest sentit, per totes, les
resolucions 91/2018, 58/2018, 106/2017, 91/2017, 27/2016, 123/2015, 122/2015 i 88/2015).
Això no significa que aquestes qüestions de caràcter tècnic restin fora del control de legalitat
ni que la discrecionalitat tècnica de l’administració sigui absoluta. Ara bé, la funció revisora del
Tribunal queda circumscrita als aspectes formals de la valoració tals com les normes de
competència o de procediment, determinar si en l’apreciació i valoració d’aquests extrems s’ha
actuat amb discriminació entre els licitadors de tal forma que els criteris de valoració aplicats
a uns hagin estat 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 produït alguna infracció
legal en el compliment dels requisits i tràmits del procediment de valoració (entre d’altres, les
resolucions 98/2018, 186/2017, 106/2017, 190/2015 i 121/2015 del Tribunal, i 911/2017,
694/2017 i 848/2015 del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals -TACRC-).
Per tant, si bé la discrecionalitat tècnica no és absoluta i podrà ser controlada, correspon a qui
pretén corregir-la provar de forma clara i evident que efectivament les conclusions de la
valoració tècnica eren arbitràries o errònies. Fora d’aquests límits, en cap cas és possible la
substitució del judici tècnic de qui valora els diferents criteris d’adjudicació pel criteri de la
recurrent o el d’aquest Tribunal (en aquest sentit, les resolucions 98/2018, 91/2018, 58/2018
i 145/2015 del Tribunal).
El propi Tribunal Suprem en la Sentència 813/2017, de 10 de maig, ha anat reduint aquest
marge d’apreciació que tenen els òrgans de contractació, reconeixent la discrecionalitat en els
assumptes que precisen un judici pròpiament tècnic en el què és necessari coneixements
especialitzats:
“(...) la discrecionalidad técnica de la que, ciertamente, están dotados los órganos de
contratación para resolver cuál es la oferta más ventajosa no ampara cualquier decisión que
pretenda fundarse en ella ni se proyecta sobre todos los elementos en cuya virtud deba
producirse la adjudicación. Jugará, por el contrario, solamente en aquellos que, por su
naturaleza, requieran un juicio propiamente técnico para el cual sean necesarios conocimientos
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especializados. Por lo demás, la jurisprudencia insiste en que la discrecionalidad, incluida la
discrecionalidad técnica, no equivale a arbitrariedad y en que pueden ser perfectamente
cuestionadas las decisiones que la invoquen como todas las que supongan el ejercicio de
cualquier potestad discrecional. En el control judicial de esa discrecionalidad, son revisables
los hechos determinantes de la decisión administrativa además de que su ejercicio deba
respetar los principios generales del Derecho, entre ellos el de interdicción de la arbitrariedad
de los poderes públicos.”

I respecte de la perícia de les empreses licitadores per actuar en contra dels judicis tècnics
dels òrgans de contractació, cal destacar que en l’anàlisi dels aspectes tècnics aquest Tribunal
ha d’estar a allò constatat per l’òrgan de contractació atès que els actes dels òrgans de
contractació disposen de la presumpció de validesa, certesa i legalitat, tret de prova en contra,
com ha indicat aquest Tribunal en nombroses resolucions (per totes, les resolucions 74/2018,
186/2017, 161/2017, 153/2017 i 152/2017 del Tribunal). En aquesta mateixa línia, la Sentència
de l’Audiència Nacional de 30 de maig de 2013 (Roj. SAN 2420/2013) va afirmar que:
“(...) a falta de una prueba técnica independiente, aportada o suscitada en su práctica por aquel
en quien recae la carga probatoria, y dado la falta de conocimiento “ad hoc” del tribunal, ha de
resolverse a favor de la Administración por la presunción de imparcialidad que merece tal
criterio ya que gozaba de la imparcialidad que le confiere su naturaleza y la condición de los
funcionarios que lo emiten, frente del perito de parte.”

Per tant, tenint en compte que en contra del criteri tècnic de l’òrgan de contractació només hi
cap una prova suficient que demostri que és manifestament erroni o que s’ha dictat en clara
discriminació dels licitadors, aquest Tribunal ha de limitar-se a comprovar si s’han seguit els
tràmits procedimentals i de competència, si s’ha incorregut en error material i si s’han aplicat
formulacions arbitràries o discriminatòries.
En el supòsit objecte de controvèrsia, com s’ha posat de manifest, el plantejament de la
licitació està estructurat en un examen previ de la possible concurrència de causes d’exclusió
i en la valoració d’uns criteris d’adjudicació. En aquest sentit, FGC posa especial èmfasi en el
fet que, l’incompliment dels primers comporta l’exclusió de l’empresa licitadora en qüestió.
Aquests criteris d’exclusió estan establerts en el punt Paràmetres de valoració de les ofertes
(6.1.1) del QCT:
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Paràmetres de valoració de les ofertes (6.1.1)
Quedaran excloses de la valoració i per tant desestimades les ofertes que incompleixin algun dels
criteris excloents definits tot seguit:
a. Les unitats de tren seran capaces de circular per les línies de les que es recullen les
característiques a l’apartat 2 del plec de prescripcions tècniques.
b. Es disposarà de fre d’estacionament a tots els eixos.
c. El fre elèctric serà del tipus mixt, es a dir, reostàtic i per recuperació, utilitzant-se el segon
amb preferència sobre el primer.
d. El pupitre de la cabina de conducció haurà de ser conforme a les especificacions d’FGC.
e. El número mínim de places assegudes serà de 192.
f. L’altura del pis serà de 1050 (+10 -0 mm).
g. La posició de les portes d’accés serà conforme al requerit per FGC.
h. Acomplir amb els requeriments d’accessibilitat indicats al “Mapa d’accessibilitat en Funcio
de bretxa Desenvolupat per FGC i TMB al 2007”.
i. Relació d’en quines unitats de tren estan instal・lats i des de quina data estan funcionant el
equips relacionats a l’annex 2 de l’apartat 1.4 “Composición de los documentos técnicos
de la oferta” del plec de prescripcions tècniques - primera part.
j. Les unitats de tren aniran equipades amb els sistemes de senyalització i comunicacions
descrits a l’apartat 2.6 del plec de prescripcions tècniques.
k. Superar els valors de sorolls definits a l’apartat 3.7.1 “Sostenibilitat - Soroll” del capítol III
“Característiques generals de les unitats de tren”.
l. Superar el valor de consum màxim definits a l’apartat 3.7.2 “Sostenibilitat - Consum” del
capítol III “Característiques generals de les unitats de tren”.
m. Els trens disposaran d’una xarxa de dades per a prestacions de servei a bord conforme al
recollit a l’apartat 4.4.5.3 del plec de prescripcions tècniques.
n. Iniciar el procés de desaparició del fre elèctric per sobre dels valors de velocitat definits a
l’apartat 4.5.3.2.5 “Conjugació dels frens elèctric i pneumàtic” del capítol IV
“Especificacions tècniques particulars”.
o. Compromís del lliurament de la documentació necessària per al manteniment.
p. Lliurament de compromís exprés dels tecnòlegs de subministrar la formació requerida per
FGC.
q. Presentar l’oferta en format “clause by clause”.

Al respecte, FGC afirma que les tres empreses licitadores que s’han presentat compleixen
amb aquests paràmetres relatius als criteris d’exclusió que tenen per finalitat assegurar la
qualitat i la seguretat del producte ofertat, i que totes tres han presentat l’oferta en format
“clause by clause” confirmant l’adequació total al PPT sense que sigui procedent l’exclusió
d’aquestes empreses licitadores, mentre que els comentaris tècnics que la part actora utilitza
per a fonamentar l’incompliment d’STADLER i de TALGO afecten pròpiament a la
documentació aportada que no al compliment tècnic de les propostes.
D’acord amb l’anterior, cal portar a col·lació la doctrina emesa per aquest Tribunal amb ocasió
de l’estudi del compliment de les propostes tècniques als plecs (Resolució núm. 157/2016, per
totes) distingint el que són incompliments del que són ofertes incompletes. Així, un escenari
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és quan una empresa licitadora incompleix d’una manera palmària i evident els plecs o la
normativa de contractació pública (resolucions 67/2015, 52/2015 i 51/2015); un altre escenari
és quan l’oferta no incorpori un determinat extrem per resultar “redundant” d’acord amb els
plecs (resolució núm. 200/2015) o, com aquesta licitació, en la que es puntuava el nivell de la
documentació tècnica aportada per justificar els criteris d’adjudicació. Ni és el mateix ni tenen
les mateixes conseqüències. En el primer escenari, la conseqüència ineludible és l’exclusió.
En aquesta licitació en concret, seria el cas de l’incompliment dels paràmetres de valoració de
les ofertes (punt 6.1.1 apartat H del QCT). En el segon escenari, la conseqüència no és tan
greu i es materialitza via no puntuació o menor puntuació d’aquell aspecte concret de l’oferta,
i sempre tenint en compte en els dos escenaris allò establert en els plecs així com els marges
que s’hi permeten. En aquest supòsit, com sosté FGC, la major o menor evidència documental
s’ha reflectit en la puntuació atorgada, sense que signifiqui que la proposta no sigui
acceptable. Així, FGC reitera que la puntuació donada en els criteris d’adjudicació ha estat
determinada per les diferències documentals que no tècniques de les propostes.
Així les coses, a la vista de les al·legacions d’ALSTOM-CAF sense que s’hagi aportat cap
element de prova que permeti contradir allò constatat per FGC, porta a aquest Tribunal a
desestimar aquesta al·legació, i estar a la valoració realitzada per FGC, sense que els motius
adduïts per la part actora hagin de comportar l’exclusió d’STADLER i de TALGO en la licitació
referenciada.

VUITÈ. En segon lloc, ALSTOM-CAF manifesta que ni STANDLER ni TALGO tenen la
puntuació mínima per “compliment de prescripcions tècniques” establerta pel PCAP.
Argumenta que, de conformitat amb la clàusula 6.1.1 del PCAP “Paràmetres de valoració de
les ofertes”, les ofertes presentades poden situar-se en dos escenaris: les que no arriben a la
qualitat tècnica mínima i les que arriben a aquesta qualitat. En el primer supòsit, hauran de
ser rebutjades sense que sigui conegut el contingut del sobre de l’oferta econòmica.
Partint d’això, sosté que les puntuacions de les empreses licitadores TALGO (28,82) i
STADLER (27,05) en l’avaluació del compliment de les prescripcions tècniques tenen uns
resultats inferiors al requerit, que és d’una puntuació de 30 punts, i afegeix que STADLER –
que és l’empresa que ha resultat adjudicatària- és la licitadora que obté la puntuació més baixa
quant al grau de compliment del PPT, mentre que la reclamant és la que obté major puntuació.
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Al seu parer, es produeix un atac frontal a l’esperit dels plecs, de manera que només si una
empresa licitadora compleix amb els requisits tècnics del PPT, pot aspirar a percebre la resta
de 20 punts que conforma la puntuació de les ofertes tècniques en el procediment, fet que
determina que la puntuació tècnica atribuïda a STADLER i TALGO en l’informe de valoració
tècnica no és ajustada als plecs. Sosté que aquestes dues empreses, malgrat la puntuació
obtinguda, no han aconseguit la totalitat dels punts per compliment de prescripcions tècniques
i no havien de ser puntuades en concepte de “punts addicionals”, esdevenint aquesta
puntuació incorrecta i nul·la per adjudicar el contracte a STADLER mentre que no va superat
el llindar mínim de puntuació i que no està en condicions d’executar correctament el contracte.
Considera que la resposta que es va donar a la consulta 69 efectuada a FGC mitjançant la
qual es va indicar que els punts poden ser atorgats parcialment en funció del compliment
incomplet del plec en cada apartat, no modifica ni altera l’existència d’un requeriment sobre la
puntuació igual o superior a 30 punts de qualitat tècnica mínima acceptable, ni altera la regla
que estableix que, per a poder optar a punts addicionals és imprescindible haver obtingut 30
punts per adequació a les prescripcions tècniques, afecta únicament i exclusivament al
nombre de punts que es poden obtenir però no al criteri de punts mínims exigits.
Per això, afirma que si FGC volia modificar aquesta exigència, ho havia d’haver indicat de
forma expressa, i que, en no fer-ho, la redacció és confusa i obscura i no pot perjudicar als
licitadors. La potestat d’interpretar els plecs no és tan àmplia com per modificar els plecs sense
altres exigències.
Addicionalment, indica que succeeix no només en els supòsits examinats en els que l’òrgan
de contractació ha fet una aplicació incorrecta dels plecs, sinó també en el criteri relatiu a la
“Memòria descriptiva específica de l’apartat 4.1 “Caixa” del capítol 4 “Especificacions
tècniques particulars” ja que, al marge de la resposta donada per l’òrgan de contractació a la
consulta realitzada respecte a la puntuació, es va atorgar un punt independentment del
nombre exacte de seients que oferten. El mateix també succeeix en la valoració de l’apartat
del “Capítol IX “Mantenibilitat” , tenint en compte la interpretació donada del concepte “major
estadia” en la que l’òrgan de contractació no ha fet una qualificació acord amb la informació
proporcionada durant la fase de consultes.
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Per tot això, sosté que l’òrgan de contractació ha ignorat de forma sistemàtica allò previst en
els plecs i ha aplicat criteris desconeguts per als licitadors vulnerant la qualitat i la doctrina lex
contractus dels plecs.
Respecte a l’al·legació de no-obtenció de la puntuació mínima requerides en el “compliment
de prescripcions tècniques” establertes en el PCAP, en el sentit que les ofertes de STADLER
i TALGO havien d’haver quedat excloses perquè la valoració a les prescripcions tècniques de
27,05 i 28,8 punts, respectivament, no arriben al mínim exigit de 30 punts requerit en el PCAP,
FGC afirma que és un intent d’engany al Tribunal totalment inadmissible i que desvetlla la
mala fe del recurs i la temeritat i sol·licita la imposició de la sanció legal de l’article 47.3 del
TRLCSP.
Al·lega també l’òrgan de contractació, que si fos veritat que el mínim exigit en les prescripcions
tècniques fos 30 punts, també l’oferta d’ALSTOM-CAF hauria d’haver estat exclosa perquè
tampoc va obtenir els 30 punts, sinó 29,39 punts.
Dit això, s’oposa a la interpretació efectuada per ALSTOM-CAF en el sentit que el PCAP
exigeixi una puntuació mínima de 30 punts. D’acord amb el plantejament de la licitació ja
exposat amb anterioritat, destaca que els “Paràmetres de valoració de les ofertes” continguts
en la clàusula 6.1.1 del PCAP es valoraran d’acord amb els criteris de puntuació o
d’adjudicació de l’annex 5 del PCAP, que també s’apliquen a les millores atès que l’apartat H
del QCT torna a remetre a l’annex 5 del PCAP. I afegeix que, aquest apartat 6.1.1 del PCAP
s’ha de posar en connexió amb els criteris d’exclusió de les ofertes establertes en el QCT i
que d’acord amb l’annex 5 del PCAP, la puntuació total de les ofertes s’obtindrà del sumatori
de la puntuació relativa a l’oferta tècnica més la puntuació obtinguda en l’oferta econòmica.
D’acord amb això, exposa que hi ha dues regles per valorar les propostes tècniques:
a) Els criteris de puntuació o d’adjudicació: la proposta tècnica es valora fins a un màxim
de 50 punts dels quals:
1. 41,5 punts1 corresponen a l’apartat de “Metodologia de treball”.
2. 1,5 punts corresponen a l’apartat de “Valoració de servei post venda”;
3. 7 punts corresponen a l’apartat de “Millores addicionals a l’execució del contracte”.

1

Esmenat el 13 de juny de 2017 (document núm. 12 de l’expedient).
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Respecte al primer criteri “Metodologia de treball” informa que els 41,5 punts es distribueixen
entre 21 criteris de valoració i que cada un d’aquests 21 apartats estableix una puntuació per
l’adequació de les prescripcions del plec tècnic, la suma dels quals és 30 punts. Afegeix que
en la majoria d’aquests apartats, en concret, en 14 dels 21, es contemplen un o més criteris
que estableixen uns “punts addicionals” per a les propostes que incorporin determinades
millores tècniques respecte dels requeriments del plec tècnic, la suma dels quals és 11,5 punts
i els 7 restants criteris de valoració de l’apartat “Metodologia de treball”, només contenen una
puntuació per l’adequació del plec de prescripcions tècniques. De manera que dels 41,5 totals
corresponents a l’apartat “Metodologia de treball”: 30 punts corresponen a la suma de les
puntuacions per l’adequació de les prescripcions del plec tècnic i 11,5 punts corresponen a la
suma dels “punts addicionals”, per determinades millores respecte dels requeriments del plec
tècnic.
Quant al criteri “Valoració dels servei post venda”, indica que només conté un únic criteri de
valoració amb una puntuació màxima d’1,5 punt.
I pel que fa al criteri “Millores addicionals a l’execució del contracte” amb una puntuació
màxima de 7 punts, conté dos criteris de valoració, dels quals un d’ells es divideix en 4
subcriteris.
b) L’exigència de la qualitat tècnica mínima igual o superior a 30 punts que, d’acord amb
de l’annex 5 i del punt “I. Valoració de l’oferta tècnica” de l’apartat 6.1.1. “Paràmetres
de valoració de les ofertes” del PCAP, les propostes tècniques que no arribin a la
quantitat tècnica igual o superior als 30 punts seran rebutjades i respecte de les
mateixes no s’obrirà el sobre núm. 3.
D’acord amb això, sosté que l’al·legació d’ALSTOM-CAF no és certa. Per una banda, informa
que en data 20 d’octubre de 2017 es va conferir a aquesta empresa un termini de 3 dies per
esmenar les deficiències observades per tal de poder continuar valorant la seva oferta.
FGC explica que a la segona ronda de consultes, respecte a la qüestió 69 en relació als punts
pel compliment de les prescripcions del plec tècnic corresponents als criteris de valoració de
la proposta tècnica en l’apartat “Metodologia de treball”, es va plantejar la consulta següent:
“En el Anexo 5 Criterios de Adjudicación-sección 1 se indica, en los criterios de valoración, los
puntós atribuidos para el cumplimiento de las prescripciones del pliego técnico. Se sol·licita
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aclaración sobre si los puntos de cada apartado pueden ser otorgados parcialmente en función
de un cumplimiento incompleto en cada apartado”.

I la resposta va ser:
“Los puntos de cada apartado pueden ser otorgados parcialmente en función de un
cumplimiento incompleto del pliego en cada apartado”.

Amb aquesta explicació, aquesta entitat contractant defensa la interpretació que la puntuació
dels criteris i/o subcriteris de compliment de les prescripcions tècniques es pugui atorgar
parcialment.
En relació a l’apartat “Metodologia de treball”, defensa que l’informe de valoració tècnica no
només valora de manera parcial o gradual la puntuació per l’adequació a les prescripcions del
PPT sinó que, a més, també valora els punts addicionals i les millores pròpiament dites sense
exigir l’adequació absoluta de la proposta tècnica a les prescripcions del PPT.
D’acord amb l’anterior, FGC sosté que aquesta interpretació i aplicació del PCAP i de l’annex
5, l’informe de valoració tècnica arriba a la conclusió que les tres empreses licitadores superen
la puntuació tècnica mínima exigida de 30 punts (ALSTOM –CAF amb 41,89 punts, TALGO
amb 42,07 i STADLER amb 46,15 punts, respectivament) i, per tant, es considera que tenen
la qualitat tècnica suficient per procedir a l’obertura dels sobre núm. 3 relatiu a l’oferta
econòmica.
Per tot això, conclou que la condició “d’obtenir una puntuació mínima acceptable igual o
superior a 30 punts” apartat “1. Proposta Tècnica” de l’annex 5 final, s’ha d’interpretar com un
criteri per avaluar el conjunt de les puntuacions obtingudes pels diferents mèrits tècnics de les
ofertes i no només d’un de sol dels apartats de “Metodologia de treball”.
Afegeix que la referència “si és igual o superior a 30 punts”, vol dir que necessàriament i en
tot cas, han d’incloure totes les valoracions dels criteris i subcriteris de la “Metodologia de
treball” inclosos els punts addicionals, ja que del contrari, la puntuació no seria mai superior a
30 punts i l’enunciat expressa “igual o superior a 30 punts”. De manera que només si es sumen
els punts dels criteris “per l’adequació de les prescripcions del Plec Tècnic (que com a màxim
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són 30 punts) amb els “punts addicionals” (que com a màxim són 11,5 punts), hi ha la
possibilitat de ser “igual o superior a 30 punts”, que és el que exigeix l’enunciat transcrit.
D’altra banda també defensa que l’enunciat expressa que la puntuació mínima “igual o
superior a 30 punts” ha de ser sobre la “Proposta tècnica”.
Quant a l’expressió “l’adequació estricta del Plec de Prescripcions Tècniques implica assolir
la puntuació mínima acceptable de 30 punts” afirma que necessàriament s’ha d’entendre que
es refereix als criteris i subcriteris continguts en la “Metodologia de Treball”, inclosos els
addicionals i això perquè resulta de la consulta de la pregunta 69, en el sentit que és vàlida
una oferta tècnica que obtingui menys de 30 punts sense considerar els punts addicionals per
així, juntament amb els punts obtinguts d’aquests criteris addicionals, es pugui superar el límit
de 30 punts establert com a mínim acceptable.
Amb això, manté que l’expressió dels “punts addicionals” de la nota, lògicament només pot
referir-se a les “Millores addicionals a l’execució del contracte” i a la “Valoració del servei post
venda” i afegeix que no es pot entendre que “punts addicionals” són els referits a l’apartat
“Metodologia de Treball” tenint en compte l’aclariment de la consulta 69 i d’acord amb una
interpretació lògica, sistemàtica i integradora que la puntuació de l’apartat “Metodologia de
treball” s’exigeix respecte al conjunt de les mateixes.
Reitera que el PCAP regula els paràmetres de valoració de les ofertes tècniques de forma
general en l’apartat 6.1.1, que les millores seran valorades segon la distribució establerta a
l’apartat H del QCT que es remet a l’annex 5 i que, a efectes de determinar la qualitat mínima
exigible, computen tots els subcriteris de les propostes tècniques, sense que es pugui oposar
una interpretació segons la qual es condiciona la suma dels punts addicionals dels subcriteris
continguts en l’apartat “Metodologia de treball” al fet d’haver obtingut 30 punts en els
prescripcions del PPT sobre la base de la nota de l’annex 5, atès que aquesta nota no pot
alterar ni modificar els paràmetres de valoració de les ofertes tècniques regulades en l’apartat
6.1.1 del PCAP.
En darrer lloc, invoca la prerrogativa d’interpretació legal i unilateral de l’òrgan de contractació
d’FGC per interpretar l’annex 5 en la fase d’adjudicació del concurs ajustada als criteris
hermenèutics del Tribunal Suprem (TS) i del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales (TACRC) tot afirmant que la interpretació del PCAP i de l’annex 5 ha de partir
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de la premissa bàsica que és la satisfacció de l’interès públic implícit en la licitació referenciada
per a la millor prestació del servei públic de transport per ferrocarril en la línia Barcelona-Vallès
d’FGC i que, per això, és inevitable conferir un cert marge de legítima discrecionalitat a FGC
per determinar si les ofertes presentades satisfan o no les necessitats de l’interès públic a què
respon aquesta licitació.
En definitiva, conclou que cal rebutjar tota interpretació del PCAP i de l’annex 5 que condueixi
a impedir l’assoliment de la satisfacció de l’interès públic atès que les interpretacions literals
possibles comporten un greu perjudici per l’interès públic que es persegueixi amb la licitació,
essent il·legal una interpretació excessivament estricta i literal a més de comportar un greu
perjudici per l’interès públic.

NOVÈ. Per tal d’analitzar aquesta segona qüestió, cal recordar, que d’acord amb l’article 106.2
de la Llei 31/2007, les resolucions d’aquest Tribunal han de ser congruents amb les
pretensions i les al·legacions de la part actora (en aquest sentit, la recent Resolució 122/2018
per totes). En aquest assumpte, ALSTOM-CAF sol·licita l’exclusió d’STADLER i de TALGO
per no complir amb la nota mínima indicada en la nota de l’annex 5 del PCAP ja que entén
que FGC no hauria d’haver puntuat els “punts addicionals” per no haver superat aquelles
empreses els 30 punts que exigeix l’annex 5 del PCAP.
Al respecte, cal tenir en compte la redacció exacta de les clàusules al·legades per les parts.
Per una banda, la clàusula 6.1.1 del PCAP disposa:
“6.1.1. Paràmetres de valoració de les ofertes.
El director de l’area valorara les ofertes presentades tenint en compte l’informe tecnic elaborat i
elevara la proposta d’adjudicacio per a la seva aprovacio per l’organ de contractacio.
Els criteris de valoracio que s’aplicaran en la present adjudicacio, figuren en l’annex 5 del present
plec.
I. Valoració de l’oferta tècnica
La puntuació de les proposicions tècniques serà la suma de les puntuacions obtingudes per
cadascun dels subcriteris enumerats. La puntuacio total s’arrodonira a dos decimals.
Les millores que formuli el licitador seran valorades segons la distribucio establerta a l’apartat
H del quadre de característiques tècniques.
Les ofertes presentades es repartiran en dos grups segons la suma total de punts que obtinguin en
la seva valoració tècnica:
- Ofertes que no arriben a la qualitat tècnica mínima: les que hagin obtingut una puntuació en
les proposicions tècniques, inferior a 18 punts o alternativament la xifra que figuri amb els criteris
d’adjudicacio.
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- Ofertes que arriben a la qualitat tècnica mínima: les que hagin obtingut una puntuació en les
proposicions tècniques, igual o superior a 18 punts o alternativament la xifra que figuri amb els
criteris d’adjudicacio.
Les empreses amb ofertes tècniques que arriben a la qualitat tècnica mínima, seran les úniques que
es tindran en compte per a l’obertura del sobre num.3 corresponents a l’oferta economica.
Les empreses que presentin ofertes que no arriben a la qualitat tècnica mínima, seran rebutjades,
i, per tant, la seva oferta econòmica continguda al sobre núm. 3 no serà coneguda. Si totes les
empreses presentades al procediment es troben en aquesta situació, es procedirà a declarar desert
el procediment.
No seran tingudes en compte a efectes de valoració, les millores consistents en l’oferiment d’hores
complementaries sense cost.”

Mentre que a la part final de l’annex 5 del PCAP relatiu a la valoració tècnica dels criteris
d’adjudicació, una vegada especificats els criteris de valoració subjectiva: “Metodologia de
treball” configurat per 21 subcriteris que es puntuen segons l’adequació de les prescripcions
del PPT (que representen 30 punts) i d’acord amb “punts addicionals” (que representen 11,50
punts); la “Valoració del servei post venda” que es puntua amb 1,50 “punts addicionals” i les
“Millores addicionals a l’execució del contracte” que representen 7 punts, s’indica:

“CALIDAD TÉCNICA MÍNIMA ACEPTABLE IGUAL O SUPERIOR A 30 PUNTOS SOBRE
PROPUESTA TÉCNICA
La adecuación estricta al pliego de prescripciones técnicas implica alcanzar la puntuación mínima
aceptable de 30 puntos.
Nota: para poder optar a los puntos adicionales es imprescindible haber obtenido la puntuación por la
adecuación a las prescripciones técnicas”.

La part actora al·lega la resposta 69 donada per FGC a la qüestió plantejada en la segona
ronda de preguntes, consistent en el reconeixement de la possibilitat d’atorgar els punts de
manera parcial, en funció d’un compliment incomplet del plec en cada apartat. Aquesta
resposta, que reconeix la possibilitat de puntuar parcialment les ofertes sempre que es
compleixi els plecs, però d’una manera parcial –coherent amb la naturalesa del criteris
d’adjudicació, sempre que no tinguin un caràcter dicotòmic, però no amb la naturalesa de
prescripcions tècniques del PPT-, no és gaire afortunada, tanmateix, tenint en compte el
plantejament de la licitació amb la previsió d’uns paràmetres de valoració de les ofertes de la
clàusula 6.1.1 del QCT, que ja preveu els criteris d’exclusió, exercint de filtre previ a l’admissió
de les proposicions, i els criteris d’adjudicació, que puntuen segons l’adequació a les
prescripcions del plec tècnics, es pot entendre, com informa FGC, que la puntuació parcial ha
de fer referència a les millors solucions tècniques reflectides en l’evidència documental que
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proporcionen els diferents matisos de les propostes respecte a allò exigit en les prescripcions
tècniques del PPT.
De nou, cal reiterar, com ja s’ha avançant en el fonament jurídic cinquè, la redacció, si més
no, imprecisa del criteri d’adjudicació relatiu a la “Metodologia de treball”, nogensmenys, la
redacció dels plecs va esdevenir lex inter partes i la part actora va acceptar aquesta redacció
sense que consti la presentació de cap reclamació al respecte, no essent procedent que ara,
una vegada coneix el resultat de la licitació, oposi aquest plantejament.
Dit això, i seguint l’estudi d’aquesta al·legació, cal indicar que la resposta núm. 69 donada en
data 22 de juny de 2017 per FGC, relativa a la possibilitat de puntuar el compliment incomplet
dels plecs, aclareix la possibilitat de graduació de la puntuació, sense que suposi que vagi
contra l’esperit dels propis plecs en el seu conjunt, això és, només les empreses licitadores
que obtinguin una puntuació tècnica igual o superior a 30 punts de la proposta tècnica podran
optar pels “punts addicionals” i podran passar a la següent fase d’obertura de la proposició
econòmica.
Partint de la interpretació àmplia que defensa FGC respecte que la nota 5 fa referència al
conjunt de les puntuacions obtingudes pels diferents mèrits tècnics de les ofertes, no
comparteix aquest Tribunal la tesi de l’entitat contractant relativa al fet que, als efectes de
determinar la qualitat mínima exigible, computin tots els subcriteris de les propostes tècniques,
incloent tant al compliment de les prescripcions del PPT com els “punts addicionals”, ja que
com s’ha tingut oportunitat de palesar, aquella nota expressament els diferencia i preveu que
només es podrà optar als denominats “punts addicionals”, si s’obté una puntuació mínima
acceptable de 30 punts. És a dir, la nota de l’annex 5 completa i delimita més allò fixat en la
clàusula 6.1.1 del PCAP que fa referència a les propostes tècniques segons arribin o no a la
qualitat tècnica mínima, tota vegada que de la lectura conjunta de la nota i de la clàusula, cal
concloure que estableix una previsió més estricta del que s’ha d’entendre per “puntuació
mínima acceptable”: això és, obtenir 30 punts sense tenir en compte els “punts addicionals”.
En efecte, si la nota de l’annex 5 in fine del PCAP afirma, en primer terme, que la qualitat
tècnica mínima acceptable és igual o superior a 30 punts sobre la proposta tècnica i després
indica que per a poder optar als “punts addicionals” és imprescindible haver obtingut la
puntuació per la adequació a les prescripcions tècniques, això suposa que per qualitat tècnica
mínima ha d’entendre’s la proposta tècnica en el seu conjunt menys els “punts addicionals”.
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També és discutible la disquisició que fa ara FGC entorn als “punts addicionals” afirmant que
no es pot entendre que siguin els referits a l’apartat “Metodologia de Treball” atès que la
literalitat de l’annex 5 és absoluta, en contemplar com a criteri de valoració, a més dels punts
per l’adequació a les prescripcions del PPT, els “punts addicionals”:
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Arribats a aquest punt, cal recordar que correspon als òrgans de contractació i a les entitats
adjudicadores la fixació dels criteris d’adjudicació i la determinació dels requisits tècnics
exigibles en la contractació per tal de garantir que la prestació que es vol contractar estigui en

32

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).
En aquest aspecte, l’entitat contractant, que es qui coneix les seves necessitats de
contractació, gaudeix d’un marge de discrecionalitat en l’establiment dels criteris d’adjudicació
-sempre que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, no atorguin una llibertat
incondicional d’elecció, consti expressa referència en els plec o en l’anunci de licitació i
respectin els principis rectors de la contractació pública-, i en la definició de les
característiques dels productes que vol adquirir a fi de garantir, tal i com assenyala l’article 1
del TRLCSP, en connexió a l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de les despesa, una
eficient utilització dels fons públics (entre d’altres resolucions núm. 107/2016, 78/2016 i
40/2016).
Aquesta discrecionalitat no és absoluta, sinó que, tal com aquest Tribunal ha vingut indicant
en la seva doctrina (Resolució 48/2014, per totes) les prerrogatives de l’administració pública
que tradicionalment han girat al voltant de l’interès general, actualment s’ha de conjuminar
també amb el respecte i compliment dels principis d’igualtat, lliure concurrència, no
discriminació i transparència.
D’acord amb això, una vegada redactats i publicats els plecs, els plecs esdevenen lex inter
partes (resolucions 69/2018, 17/2018, 5/2018, 1/2018 i 181/2017) per a totes les parts que
han concorregut a la licitació i també al propi òrgan de contractació (resolucions 69/2018,
54/2017, 78/2016, 67/2016 i 101/2015, entre d’altres), que només podria modificar-los
garantint la plena publicitat de la correcció i atorgant un nou termini per a la presentació
d’ofertes (resolucions 69/2018 i 123/2017, per totes).
Per tant, tenint en compte això, aquest Tribunal objecta que la interpretació que fa FGC de la
puntuació mínima acceptable abasti tota la proposta tècnica –quan, com ja s’ha avançat, s’ha
d’interpretar a la proposta tècnica menys els “punts addicionals” ja que no tindria sentit
l’expressió “Nota: para poder optar a los puntós adicionales es imprescindible haver obtenido
la puntuación por la adecuación a las prescripciones técnicas”)-, i que els “punts addicionals”
es poden atorgar amb independència de si s’ha obtingut o no la puntuació màxima per
l’adequació de les prescripcions tècniques.
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Al respecte, cal tenir en compte que la facultat d’interpretar els contractes, prevista a l’article
210 del TRLCSP, ha d’exercir-se dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes
assenyalats en la pròpia llei específica que resulti d’aplicació. Des del punt de vista substantiu,
la prerrogativa d’interpretació, no pot ser entesa d’una manera absoluta que justifiqui un
procedir no adequat a una relació concertada (Sentència del TS de 20 d’abril de 1999), de
manera que la interpretació del contracte no és una via per a la seva reformulació ni pot
comportar modificacions només permeses en els supòsits legalment previstos i d’acord amb
la tramitació específica. En tot cas, una interpretació global, sistemàtica o integradora no pot
operar quan existeixin contradiccions o antinòmies.
Dit això, i d’acord amb la redacció conjunta de la clàusula 6.1.1 i l’annex 5 del PCAP, aquest
Tribunal considera que aquestes clàusules s’han d’aplicar de manera sistemàtica i en la
literalitat dels seus estrictes termes, considerant que, en referir-se a la qualitat tècnica
acceptable, s’està fent esment a la proposta tècnica (d’acord amb la clàusula 6.1.1 i primera
part de la nota de l’annex 5 del PCAP) menys els “punts addicionals” (de conformitat amb la
part final de la nota de l’annex 5 del PCAP), tot tenint en compte que en cap moment aquesta
nota de l’annex 5 del PCAP s’emmarca únicament respecte al criteri “Metodologia de treball”,
a més que, com ja s’ha pogut deduir d’allò exposat en el fonament jurídic cinquè, stricto sensu,
ni de la puntuació de l’adequació dels subcriteris de la “Metodologia de treball” es podria
obtenir 30 punts, a tot estirar, es podria aconseguir 28 punts.
Ara bé, no se li escapa a aquest Tribunal que la redacció si més no imprecisa d’aquesta nota,
que ha estat admesa per totes les parts, provoca diverses interpretacions que porten a
considerar bé que els “punts addicionals” facin referència als que s’incorporen en els criteris
de “Metodologia de treball” i al “Servei postvenda” o bé, com sosté FGC, al “Servei post venda”
i a les “Millores addicionals a l’execució del contracte”. Tanmateix, com sigui que el resultat
de les dues interpretacions possibles no altera el sumatori de la puntuació de la proposta
tècnica i que les tres empreses licitadores han obtingut, en total, més de 30 punts tal i com
exigeix la clàusula 6.1.1 i l’annex 5 del PCAP, de conformitat amb el principi d’economia
processal (article 71 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, Llei 39/2015) no cal retrotraure les actuacions al moment de
l’addició de la puntuació dels “punts addicionals” de la proposta tècnica i, per tant, no pot
prosperar la pretensió de la part actora d’exclusió de les empreses STADLER i TALGO de la
licitació, amb el consegüent manteniment de les puntuacions atorgades per FGC.
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Pel que fa a l’al·legació relativa que l’actuació d’FGC que ha ignorat allò previst en els plecs,
en particular, el criteri 3 relatiu a la “Memòria descriptiva específics de l’apartat 4.1 “Caja” del
Capítol 4 “Especificacions tècniques particulars” i del criteri 21 relatiu a la “Mantenibilitat”,
al·legacions que no rebat FGC, val a dir el següent.
Certament, en la resposta 36 del segon torn de preguntes es va plantejar:

Per tant, no és coherent que si ALSTOM-CAF i STADLER van presentar una proposta de tren
amb 200 seients obtinguessin 1 punt mentre que TALGO presentant una proposta de 196
també fos puntuada amb 1 punt. D’aplicar-se la puntuació proporcionalment, com es va indicar
en l’esmentada resposta, el resultat no seria el mateix ja que les propostes han estat diferents.
Quant al criteri 21 relatiu a la “Mantenibilitat”, la consulta 73 es va plantejar en els termes
següents:

Mentre la part actora afirma que es va aplicar parcialment aquesta resposta, atès que només
es va observar el cicle de manteniment complert (180.000 km), les hores acumulades de
l’estadia, d’acord amb l’aclariment efectuat per FGC l’11 de gener de 2018 sobre la valoració
tècnica donada en aquest aspecte. Fonamenta aquesta al·legació sobre la base que la
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valoració d’aquest criteri ha obviat la resposta 73 donada en la ronda de preguntes. D’acord
amb l’anterior, mancaria, doncs, la referència a la resta de paràmetres en la valoració i
puntuació atorgada per FGC en aquest subcriteri.
No obstant això, com sigui que l’estimació d’aquesta al·legació relativa a la valoració tècnica
d’aquests dos subcriteris puntuals de la valoració tècnica no alteraria el resultat de la
classificació final en representar, cal desestimar també aquesta al·legació d’ALSTOM-CAF.

DESÈ. La tercera al·legació és la relativa a la violació de la confidencialitat per la divulgació
per part d’FGC dels plànols elaborats per ALSTOM-CAF i la consegüent posada a disposició
a altres licitadors en aquest procediment. La reclamant explica que mitjançant contracte de
l’any 2009 per a la construcció i el subministrament de 24 unitats de tren elèctriques, sèrie UT
113 de 30 metres de longitud i composició de quatre cotxes d’amplada de via internacional
(1,435 m), per circulació en la línia Barcelona-Vallés, licitat per FGC, en data 30 de novembre
de 2009, ALSTOM-CAF va remetre a FGC determinats plànols, tot i la previsió de la clàusula
15 de l’abast de la propietat intel·lectual/industrial que delimitava que FGC només podria
utilitzar aquells plànols i documents per a l’explotació, manteniment i reparació de les unitats
objecte d’aquest contracte. De manera que afirma que FGC ha utilitzat il·legítimament els
plànols que pertanyen a la part actora.
Afirma que, al marge de les conseqüències que puguin derivar-se del greu incompliment
contractual que ha incorregut FGC i que es substanciaran pel procediment legal oportú, FGC
ha fet difusió de forma il·legítima dels secrets comercials d’ALSTOM-CAF, incomplint el deure
de confidencialitat i, consegüentment, dels principis de no-discriminació i igualtat de tracte
entre els licitadors.
Afegeix que els plànols d’ALSTOM-CAF són secrets comercials d’acord amb la Directiva (UE)
2016/943 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, relativa a la protecció
dels coneixements i la informació empresarial no divulgats, que tenen un valor comercial
elevadíssim ja que són el resultat d’elevades inversions econòmiques i temporals i que segons
la doctrina i la jurisprudència, han de ser tractats com a sensibles.
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Exposa que no existeixen raons legítimes ni qüestions d’interès públic que justifiquin la difusió
dels plànols, existint, al seu parer, desprotecció d’aquesta part respecte a la resta de licitadors.
Per tot això, entén que concorre una causa de nul·litat de ple dret del procediment de licitació,
ja que ha estat tramitat prescindint del procediment legalment establert i contravenint la
normativa de contractació pública d’aplicació, fet que ha de comportar, el desistiment de
l’òrgan de contractació.
Al respecte, FGC informa respecte a aquestes acusacions, que la part actora no aporta els
plànols, en qüestió, sinó que només incorpora al recurs la imatge dels logos situats a la part
inferior dels mateixos, sense indicar que s’hagin registrat aquests dibuixos o models en
l’Oficina Espanyola de Patents i Marques o en l’Oficina Europea de Propietat Intel·lectual.
Afirma que no es tracta de plànols constructius, sinó només de dissenys, ergonomia,
descripció de dimensions, mesures i cotes que no permeten de cap manera per sí sols dur a
terme la construcció de cap dels elements que descriuen (tren, rodes, pupitre del maquinista,
panells, pantalles, seients, etc) i que són estrictament necessaris per a la formulació de les
ofertes tècniques dels licitadors, doncs defineixen els requeriments tècnics del PPT respecte
de les unitats del tren objecte de la licitació.
Manté que el fet que aquestes característiques tècniques de disseny, ergonomia i dimensions
coincideixin amb les de les unitats de tren UT 113, actualment explotades per ALSTOM-CAF,
no pot ser cap obstacle per poder-les divulgar als possibles licitadors, doncs en cas contrari
no seria possible la concurrència, essent FGC captiu d’un únic proveïdor, ALSTOM-CAF, que
fabrica aquestes unitats amb aquest disseny, ergonomia i dimensions, de manera que no es
podria fer la licitació, en contra del que estableix la normativa sobre contractes del sector
públic.
Seguint aquesta línia expositiva, assenyala que aquesta qüestió, ALSTOM-CAF ja la va
plantejar a l’òrgan de contractació una vegada la part actora va conèixer que no seria
l’adjudicatària i que es va desestimar raonadament al mes de novembre de 2017 (documents
núm. 50 i 51 de l’expedient). Sosté que els plànols del PPT i els lliurats als licitadors no són
propietat, ni són secrets comercials d’ALSTOM-CAF perquè la seva realització va ser dictada
justament per les necessitats, especificacions i condicionants tècnics d’FGC per a les unitats
de tren que desitjava licitar i perquè són els que defineixen els requeriments tècnics de
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disseny, ergonomia, funcionalitat i dimensions que conformen el PPT i que s’exigeixen als
licitadors de les unitats de tren objecte del procediment de contractació.
En concret, respecte a la cabina, pupitre i seient del maquinista, afirma que el disseny,
ergonomia, disposició i funcionalitat han estat fruit d’un treball conjunt entre el personal tècnic
i els maquinistes d’FGC i la UPC de Barcelona. El mateix diu que succeeix amb les rodes de
tren.
I conclou que FGC no ha divulgat als altres licitadors l’oferta tècnica d’ALSTOM-CAF ni
concorre cap causa de nul·litat de ple dret ni s’ha falsejat la competència.
Dit això, en aquest cas específic, més enllà de l’examen de la deguda ponderació entre l’accés
i disposició de la documentació i plànols per part d’FGC per tal que els potencials licitadors
poguessin preparar les ofertes, afavorint una concurrència efectiva en la licitació i la
confidencialitat dels plànols, el cert és que l’enjudiciament de la possible de difusió secrets
comercials i la qualificació jurídica com a propietat intel·lectual dels plànols relatius a una
licitació anterior, ultrapassa la competència d’aquest Tribunal, havent d’acudir, si així la part
actora ho considera avinent per a la defensa dels seus drets i interessos, a la jurisdicció
corresponent, sense que dels arguments realitzats per ALSTOM-CAF, que no aporten de cap
prova determinant, quedi palesa la concurrència de la causa de nul·litat de ple dret al·legada.

ONZÈ. Com a darrera qüestió a tractar en aquesta Resolució és la procedència de la imposició
de multa a ALSTOM-CAF per la possible existència de mala fe i temeritat en la presentació
de la reclamació com sosté i sol·licita de manera reiterada FGC en l’informe de l’article 105.2
de la Llei 31/2007 i en l’informe de sol·licitud d’aixecament de la suspensió automàtica de la
licitació de data 13 de febrer de 2018.
L’apartat 5 de l’article 106 de la Llei 31/2007 disposa el següent:
“En caso de que el órgano competente aprecie temeridad o mala fe en la interposición de la
reclamación o en la sol·licitud de medidas cautelares, podrá acordar la imposición de una multa
al responsable de la misma. El importe de ésta será de entre 1.000 y 15.000 euros
determinándose su cuantía en función de la mala fe apreciada y el perjuicio ocasionado al
órgano de contratación y a los restantes licitadores. Las cuantías indicadas en este apartado
serán actualizadas cada dos años mediante Orden Ministerial, por aplicación del ïndice de
Precios al Consumo calculado por el Instituto Nacional de Estadística.”
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En el mateix sentit, l’article 26.2 del Decret 221/2013 estableix que:
“Quan el Tribunal apreciï temeritat o mala fe en la interposició del recurs, la reclamació o la
qüestió de nul·litat, o en la sol·licitud de mesures cautelars, podrà acordar, en la resolució que
dicti, la imposició d'una sanció pecuniària a qui l’hagi interposat, en els termes previstos a la
legislació vigent, tot exposant les causes que la motivin i les circumstàncies determinants de la
seva quantia. En qualsevol cas, la imposició de sanció pecuniària requerirà també que
s'haguessin desestimat totalment les pretensions formulades en el recurs.”

La concurrència de mala fe o temeritat requereix una anàlisi de les circumstàncies concretes
de cada cas. La jurisprudència ha considerat temerària la interposició de recursos amb
insuficiència de fonamentació o de viabilitat jurídica o “cuando falta un serio contenido en el
recurso que se interpone o cuando es clara la falta de fundamento en la cuestión que con él
se suscita” (Sentència del Tribunal Suprem, d’11 de maig de 2004, Roj STS 3159/2004), o
“cuando las pretensiones que se ejercitan carecen de consistencia y la injusticia de su
reclamación es tan patente que debe ser conocida por quien la ejercita” (Sentència de
l’Audiència Nacional, de 23 d’abril de 2007, Roj SAN 1871/2007), o també quan el recurs es
dirigeix contra pronunciaments judicials reiterats sobre la mateixa qüestió (Sentència del
Tribunal Suprem, de 10 d’abril de 1990, Roj STS 12063/1990).
Ara bé, a diferència de la temeritat, que equival a una determinada conducta processal
objectiva que no té fonament defensable en dret, la mala fe té una projecció eminentment
subjectiva i, en conseqüència, és aplicable a aquell que és conscient de la seva manca de raó
processal (Sentència de l’Audiència Provincial de Santa Cruz de Tenerife, de 5 de juny de
2013, Roj SAP TF 1408/2013). De la mateixa manera, s’han considerat contràries a la bona
fe conductes com la de fer afirmacions contràries a la veritat (Sentència del Tribunal Suprem
de 21 de febrer de 2000, Roj STS 1254/2000). Així, la mala fe s’entén com un concepte referit
a les relacions substantives que donen lloc a la causa del litigi i s’aprecia quan el demandat
eludeix de manera, clara, mantinguda i conscient el compliment de les obligacions o quan el
demandant ha buscat materialment sense cap raó el compliment d’un dèbit del contrari,
posicions aquestes que usualment duen a l’inici d’un plet, amb les conseqüències d’aquest
(molèsties, despeses i costes...). La mala fe de l’obligat acostuma a quedar patent per
requeriments previs infructuosos o per altres dades que evidenciïn la seva posició remisa o
que obstaculitza el normal compliment (Sentència de l’Audiència Provincial d’Almeria, de 22
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de juliol de 2014, Roj SAP AL 954/2014). Per la seva banda, també, el TACPA ha distingit
entre ambdues figures assenyalant, entre d’altres, en les seves resolucions 89/2015, 45/2014
i 27/2013, que “actúa con temeridad quien interpone un recurso sin ningún tipo de apoyo
argumentativo, y actúa de mala fe quien tiene la clara voluntad de engañar al órgano
competente en la resolución del recurso”.
En el cas examinat, de tot l’exposat, aquest Tribunal considera que la reclamació no encaixaria
en el supòsit de temeritat descrit. Tampoc es considera suficientment justificada l’existència
de mala fe, per molt que també ALSTOM-CAF podria resultar exclosa de la licitació de
prosperar la tesi de la reclamant sobre la interpretació de la nota de l’annex 5 del PCAP, atès
que la mala fe ha de ser provada per qui la invoca i no es pot presumir, en contra del principi
de presumpció d’innocència, aplicable al cas, donat el caràcter de la multa que se’n deriva. La
simple desestimació de la seva reclamació no pot dur-nos automàticament a concloure que la
reclamant ha actuat amb mala fe. En aquest sentit s’han pronunciat, entre altres, les
resolucions 574/2016, del TACRC, i 222/2014, del TACPCM, i també les resolucions
128/2018, 90/2018 i 160/2017 d’aquest Tribunal.
En conseqüència, no procedeix la imposició de la multa sol·licitada per FGC.
D’acord amb l’exposat, i vistos els preceptes legals d’aplicació, reunits en sessió i per
unanimitat, aquest Tribunal

ACORDA

1.- Desestimar la reclamació presentada pel senyor M.A.M.L., en nom i representació de
l’empresa ALSTOM TRANSPORTE, SAU, i el senyor J.E.A. en nom i representació de
l’empresa CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, SA contra l’adjudicació
del contracte de la construcció i subministrament de 15 unitats de tren (UT 115) amb les
corresponents peces de parc i recanvi per a servei en línia amb estacions de 80 metres de
longitud, equivalent a una UT de 4 cotxes d’ample de via internacional i circulació a la Línia
Barcelona-Vallès del FGC, licitat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref.
PO15/17).
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2.- Aixecar la suspensió automàtica de l’adjudicació prevista en l’article 104.6 de la Llei
31/2007, a l’empara del que disposa l’article 106 del mateix cos legal.
3.- Declarar que no s’aprecia la concurrència de mala fe o temeritat en la interposició de la
reclamació, no escaient la imposició de la sanció prevista en l’article 106.5 de la Llei 31/2007.
4.- 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 l’article 108 de la Llei 31/2007, en els termes establerts en l’article
21.3 de la Llei 29/1998.
Aprovat per unanimitat del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en la sessió d’11
de juliol de 2018.

Vist i plau

M. Àngels Alonso Rodríguez

Neus Colet i Arean

Secretària

Presidenta
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