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Barcelona, 19 d’octubre de 2020 

Resolució: 341/2020 (recurs N-2020-182) 

 

Vist el recurs especial en matèria de contractació presentat per la senyora M.F.U., en nom 

i representació de l’empresa NARGY SL, contra l’acte que exclou aquesta empresa de la 

licitació del contracte de serveis de control d’accés a edificis en tres modalitats (auxiliars 

de servei, taquillers/res i acomodadors/res de sala), per a les instal·lacions, equipaments i 

activitats gestionades per SPM VILADECANS QUALITAT SL, que tramita aquesta entitat 

per encàrrec de l’Ajuntament de Viladecans (expedient 345/18), a data d’avui, aquest 

Tribunal ha adoptat la Resolució següent: 

 

ANTECEDENTS DE FET 

 

PRIMER. En data 2 d’abril de 2020, la societat pública municipal VILADECANS QUALITAT, 

SL (d’ara endavant, VIQUAL o òrgan de contractació) va publicar l’anunci de la licitació de 

referencia en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) S65 i en el perfil de contractant 

allotjat a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya 

(PSCP), a través del qual va posar a disposició dels interessats els plecs de clàusules 

administratives particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques (PPT) que regeixen el 

procediment, entre altra documentació contractual. 

Es tracta d’un procediment obert amb presentació electrònica de les ofertes a través de 

l’eina de Sobre Digital de la PSCP (SD-PSCP), dividit en tres lots i d’un valor estimat total 

de 897.320,00 euros, corresponent als lots 2 i 3 afectats pel recurs un valor estimat de 

66.420,00 euros i de 183.680,00 euros, respectivament. 

 

SEGON. Van concórrer a la licitació dels lots 2 i 3 diverses empreses, entre elles NARGY, 

SL (en endavant, NARGY), la qual va resultar admesa a la licitació arran la qualificació de 



 

2 
 

la documentació administrativa del sobre A i li va ser desxifrada, oberta i valorada l’oferta 

inclosa en l’arxiu electrònic de sobre B de la proposició. 

 

TERCER. En data 29 de maig de 2020, VIQUAL va publicar en el perfil de contractant totes 

les actes de la mesa contractació, informes tècnics i resolucions de l’òrgan de contractació 

emeses fins al moment. 

En la mateixa data, va comunicar aquesta informació individualment a les empreses 

licitadores per correu electrònic, indicant-los que l’acte d’obertura dels sobres C de les 

proposicions tindria lloc el 5 de juny de 2020 a les 10:00 h, a la qual podien assistir 

telemàticament accedint-hi amb l’enllaç que els proporcionava en aquesta comunicació, i 

fent-los avinent que en breu rebrien la petició de la paraula clau a fi que, el dia convocat, 

es poguessin desxifrar i obrir les propostes econòmiques, en els termes següents [sic] (el 

ressaltat és originari de la comunicació): 

“(…) En relació amb el procediment de licitació (…) els informem que el pròxim divendres dia 5 
de juny de 2020 a les 10:00 hores es durà a terme l’obertura dels sobres C (propostes 
econòmiques) presentats a la licitació de referència.  

En breus rebran la petició de paraula clau per tal que el dia convocat es puguin obrir, en 
acte públic, totes les propostes econòmiques.  

L’obertura es realitzarà telemàticament mitjançant el sistema de eTeams accessible a través del 
següent enllaç: (…) 

Els demanem que, si estan interessats en assistir a la sessió d’obertura, enviïn un correu 
electrònic abans de la sessió a l'adreça (…) 

Els adjuntem a la present la resolució de ratificació de la valoració al sobre B (referències 
tècniques) adoptada per l’Òrgan de Contractació i els informem que tenen a la seva disposició, 
publicat a la Plataforma de Contractació Pública de Catalunya, les actes subscrites per la Mesa 
de Contractació fins al moment. 

(...)” 

 

QUART. En data 5 de juny de 2020 va tenir lloc l’acte públic telemàtic de la mesa de 

contractació d’obertura dels sobres B de les proposicions, en el qual aquest òrgan, en 

accedir a l’eina SD-PSCP, va detectar que totes les empreses havien introduït prèviament 

la paraula clau de desxifrat dels sobres C, a excepció de NARGY. 
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Per aquest motiu, la mesa de contractació va posar de manifest que, en no poder accedir 

al contingut el sobre xifrat de NARGY, no podia fer la lectura i valoració de la proposta 

econòmica i la resta d’aspectes de valoració automàtica de l’oferta presentada per aquesta 

empresa als lots 2 i 3, i va proposar a l’òrgan de contractació la seva exclusió de la licitació. 

 

CINQUÈ. Mitjançant resolució de 26 de juny de 2020, l’òrgan de contractació va assumir i 

ratificar l’esmentada proposta de la mesa de contractació, acordant l’exclusió de NARGY 

de la licitació dels los 2 i 3 pel fet de no haver introduït la paraula clau per al desxifrat i 

obertura del sobre C. 

En la mateixa data es va comunicar la resolució a NARGY per correu electrònic, juntament 

amb l’acta de la mesa de contractació i l’informe que va servir de base, i es va publicar en 

el perfil de contractant. 

 

SISÈ. En data 13 de juliol de 2020, NARGY va presentar, mitjançant petició genèrica amb 

signatura electrònica davant el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, 

amb destí al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (des d’ara, el Tribunal), recurs 

especial en matèria de contractació contra l’esmentada resolució d’exclusió. 

En virtut del recurs, la part recurrent defensa la seva admissió a la licitació i sol·licita que 

es rectifiqui la resolució d’exclusió impugnada, es retrotragui el procediment al moment de 

l’obertura dels sobres i continuï amb l’adjudicació del contracte. 

 

SETÈ. Una vegada derivat el recurs al Tribunal, la Secretaria Tècnica va requerir l’empresa 

recurrent, en data 16 de juliol de 2020, a fi que esmenés la seva representació; requisit que 

va que va acreditar en temps i forma. 

 

VUITÈ. En la mateixa data 16 de juliol de 2020, la Secretaria Tècnica del Tribunal va 

comunicar el recurs a VIQUAL i va sol·licitar-li la remissió de l’expedient de contractació i 

l’informe corresponent, d’acord amb els articles 56.2 de la LCSP, 22 del Decret 221/2013, 

de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal i s’aprova la seva organització i el seu 

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

decisions en matèria contractual. 

Aquesta documentació va tenir entrada al Tribunal el 20 de juliol de 2020. 

En l’informe, l’òrgan de contractació s’oposa al recurs i en sol·licita la desestimació, amb 

imposició a la part recurrent de multa per temeritat en la interposició del recurs, havent 

quantificat en 1.890,00 euros els danys i perjudicis causats a l’entitat contractant per la 

presentació i tramitació del recurs. 

 

NOVÈ. Obert el període d’al·legacions al recurs a les parts interessades, d’acord amb les 

dades indicades per l’òrgan de contractació, cap va fer ús del tràmit. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

PRIMER. Aquest Tribunal resulta competent per conèixer del recurs especial en matèria 

de contractació, de conformitat amb l’article 46.2 de la LCSP, la disposició addicional quarta 

de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres de la Generalitat de 

Catalunya, i el Decret 221/2013. 

 

SEGON. El contracte de serveis de referència és, atès el seu valor estimat, susceptible del 

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

 

TERCER. El recurs es dirigeix contra l’acord d’exclusió de l’empresa recurrent dels lots 2 i 

3, que és un acte expressament previst a l’article 44.2 b) de la LCSP com a objecte de 

recurs especial en matèria de contractació. 

 

QUART. El Tribunal aprecia en la part recurrent drets i interessos afectats per l’acte que 

impugna i, per tant, la necessària legitimació activa per interposar el recurs, d’acord amb 

els articles 48 de la LCSP i 16 del Decret 221/2013. 
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La seva representació també ha quedat acreditada per actuar en aquest procediment de 

recurs, de conformitat amb l’article 51.1.a) de la LCSP. 

 

CINQUÈ. El recurs s’ha presentat dins del termini de quinze dies hàbils que estableix 

l’article 50.1 de la LCSP. També s’ha presentat en forma, ja que compleix els requisits 

establerts a l’article 51.1 de la LCSP. 

 

SISÈ. Entrant a analitzar les al·legacions materials del recurs, a la vista de la decisió 

d’exclusió de la proposició de NARGY per als lots 2 i 3 d’aquesta licitació i de les actuacions 

de VIQUAL que s’han reflectit en els antecedents de fet, aquesta empresa al·lega el 

següent: 

- Que en la comunicació rebuda per correu electrònic el 29 de maig de 2020 s’hi deia 

que en els propers dies se li trametria “el código que habría de utilizarse para acceder 

a la plataforma el 5 de junio 2020, a las 10:00” i que, al respecte, no va rebre cap 

comunicació posterior, per la qual cosa “no se trasladó el código con el cual se debería 

proceder a la entrada”. 

- Que aquesta empresa ja va procedir en el moment inicial a traslladar tota la 

documentació i acreditacions corresponents de la seva oferta, inclòs el sobre C, “por 

lo que a fecha 5 de junio de 2020, se contaba con toda la documentación necesaria 

para proceder a la apertura del Sobre C”. 

- Que la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) “no 

establece como requisito básico, la presencia de las empresas licitadoras en las 

aperturas de sobre, habiendo cumplido con los requisitos técnicos recogidos en los 

pliegos de condiciones, se ha proceder a la apertura de del sobre con la oferta 

económica. En el supuesto de que las bases del concurso establecieran dicho requisito 

habrá de garantizarse la participación, situación que tal y como se ha acreditado no ha 

sido posible” [sic]. 

- Que, arran d’una actuació de cerca i anàlisi per part de NARGY, en una situació 

excepcional com la viscuda durant la declaració de l’estat d’alarma i amb tota la seva 

plantilla en situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació, “se consiguió 

acceder a la plataforma utilizando una clave no proporcionada con posterioridad al 29 
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de mayo 2020, a las 11:20 horas, reiterando que dicho acceso se produce sin que se 

haya trasladado la mencionada clave del email de fecha 29 de mayo de 2020”. 

Al respecte d’aquestes al·legacions, VIQUAL, en la remissió de l’expedient de contractació 

i l’emissió del seu informe de defensa, ha indicat el següent: 

- En el cas de l’empresa recurrent, la comunicació del 29 de maig de 2020 en qüestió 

es va enviar a les 15:14h a l’adreça electrònica designada en el sobre A 

(XXX@nargy.es)(*) i, en rebre’s una resposta automàtica indicant que el correu 

XXX@nargy.es romandria inactiu i demanant que, per comunicar-se amb l’empresa, 

s’utilitzés una altra adreça (YYY@nargy.es)(*), a les 15:49h del mateix 29 de maig de 

2020 es va enviar també la comunicació a aquesta altra adreça electrònica. 

- El mateix dia 29 de maig de 2020, entre les 15:28h i les 15:45h, es van sol·licitar les 

paraules clau dels sobres C a través de l’eina SD-PSCP, tal com ho demostra el 

justificant del registre d’obertura del sobre C (document 76). 

- Durant els dies següents, diverses empreses van comunicar el seu interès a assistir a 

la sessió telemàtica d’obertura dels sobres C, entre les quals la mateixa recurrent, que 

el dia 4 de juny de 2020 a les 15:44h va enviar un correu electrònic des de l’adreça 

ZZZ@nargy.es(*) confirmant la seva assistència (document 73). 

- Entre les 08:59 i les 09:03h del dia 5 de juny de 2020, data de la sessió d’obertura dels 

sobres C, dos dels custodis de la licitació van aplicar a l’eina SD-PSCP les credencials 

necessàries i van detectar que totes les empreses havien introduït la paraula clau per 

al desxifrat dels seus sobres C, a excepció de NARGY. 

- Abans de l’hora d’inici de la sessió, es va contactar amb NARGY tant telefònicament 

com per correu electrònic per recordar-los que encara no havien introduït la paraula 

clau al seu sobre C i advertir-los que, si no ho feien abans de l’acte d’obertura, no es 

podria obrir la seva oferta econòmica i se’ls hauria d’excloure de la licitació. 

Les adreces electròniques on es va enviar aquest advertiment a les 09:24h van ser 

XXX@nargy.es (l’assenyalada en el sobre A) i YYY@nargy.es (la indicada el missatge 

automàtic de resposta). 

                                                
(*) Noms d’usuari expressament anonimitzats pel Tribunal, aplicant-hi diferències que permetin la seva 
individualització. 
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Alhora, a les 09:32h es va enviar el mateix correu a l’adreça ZZZ@nargy.es (aquella 

des de la qual l’empresa havia confirmat l’assistència a l’acte públic), incloent-hi en 

còpia a les dues adreces electròniques anteriors (document 74). 

A partir d’aquestes dades, VIQUAL al·lega el següent: 

1) Si el recurs, quan al·lega que no va rebre el “código para proceder a la entrada” 

posteriorment a la comunicació del 29 de maig de 2020 s’està referint a la “paraula 

clau” de desxifrat del sobre C, a més de no fonamentar per què havia de rebre cap 

comunicació per a poder-la introduir, la paraula clau ja li va ser sol·licitada el mateix 

dia 29 de maig de 2020 a través de l’eina SD-PSCP i la comunicació per correu 

electrònic en qüestió del 29 de maig de 2020 simplement es va deure a un plus 

d’actuació diligent dels serveis dependents de l’òrgan de contractació per a recordar 

que introduïssin la paraula clau abans del dia 5 de juny de 2020 a les 10:00h. 

Segons l’òrgan de contractació, de la regulació continguda en el PCAP i els documents 

d’ús i funcionament i preguntes més freqüents de l’eina SD-PSCP es desprèn, d’una banda, 

que el recurrent havia de custodiar adequadament les paraules clau que hagués introduït 

per a presentar els sobres B i C (sobres amb documentació xifrada) i, de l’altra, que el 

recurrent havia d’introduir aquella paraula clau a l’eina per tal de desxifrar el contingut del 

sobre i permetre l’accés al seu contingut. 

Així, entén que requeia en el recurrent el deure de diligència a l’hora de custodiar i, un cop 

sol·licitat per VIQUAL a través de l’eina SD-PSCP, l’obligació d’introduir la paraula clau per 

a desxifrar la seva, ja que únicament així podia permetre la mesa de contractació d’accedir 

al seu contingut durant l’acte d’obertura per poder ser coneguda, valorada i, en definitiva, 

admesa. 

Per VIQUAL, en definitiva, NARGY havia de realitzar, respecte del sobre C, la introducció 

de la paraula clau abans de les 10:00h del dia 5 de juny de 2020 talment va fer en el seu 

moment per al desxifrat del sobre B (document 37), sense haver mitjançat aleshores cap 

recordatori addicional per part de l’òrgan de contractació. El fet que la persona encarregada 

de custodiar la paraula clau no estigués disponible, segons addueix l’empresa recurrent, 

no és cap raó imputable a VIQUAL o a l’eina SD-PSCP. 

Addicionalment, si quan el recurs parla de “comunicació posterior” s’entén que s’està 

referint, en realitat, a la comunicació que l’eina SD-PSCP expedeix automàticament un cop 
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els integrants de la mesa demanen la paraula clau del sobre, cal tenir present que no és 

un requisit que impedeix el desxifrat del sobre per part de l’empresa, ja que el manual d’ús 

de l’eina ja explicita que, “si no s’ha rebut els correus que sol·liciten la introducció de la 

paraula clau”, les empreses poden igualment “accedir a l’espai per introduir les paraules 

clau mitjançant el botó per introduir les paraules clau des de l’espai de preparació i 

presentació d’ofertes”. 

Per aquest motiu, VIQUAL considera que una empresa diligent hagués accedit a l’espai i 

introduït la paraula clau per tal d’assegurar el desxifrat del sobre C en la sessió de la seva 

obertura, sense esperar a rebre cap comunicació. 

2) Pel que fa a l’al·legació del recurs segons la qual NARGY ja va procedir en el moment 

inicial a traslladar tota la documentació i acreditacions corresponents, així com el sobre 

C, de manera que a 5 de juny de 2020 es comptava amb tota la documentació 

necessària per procedir a l’obertura del sobre C, VIQUAL considera que això no es 

correspon amb la realitat, ja que la pròpia eina SD-PSCP impedeix accedir al contingut 

d’un sobre xifrat si abans l’empresa no n’ha introduït la paraula clau. 

La raó de ser d’aquest procés de xifratge rau, precisament, a garantir que no s’accedeix al 

contingut del sobre abans de la constitució de la mesa de contractació i de l’acte d’obertura 

del sobre, que és l’essència del secret de la proposició. 

3) Quant a l’al·legació segons la qual la LCSP no estableix com a requisit bàsic la 

presència de les empreses licitadores als actes d’obertura dels sobres de les 

proposicions, per VIQUAL la conclusió d’exclusió de NARGY de la licitació hauria estat 

la mateixa, d’haver assistit o no aquesta empresa a l’acte públic. 

4) En darrer terme, pel que fa a l’al·legació que NARGY va poder accedir posteriorment 

a la plataforma “utilizando una clave no proporcionada con posterioridad al 29 de mayo 

de 2020, a las 11:20horas”, per VIQUAL, aquest argument, a més d’incomprensible, 

l’obliga a reiterar que el termini per a introduir la paraula clau i desxifrar el sobre C 

finalitzava a les 10:00h del dia 5 de juny de 2020, moment en el qual s’inicià l’acte 

públic d’obertura telemàtica d’aquest sobre prèviament convocat, que és l’únic fet que 

va motivar que la seva proposició hagués de quedar exclosa de la licitació. 
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SETÈ. Vistes així les posicions confrontades de les parts, el fons de l’assumpte rau a 

dilucidar si la decisió d’exclusió de la proposició de NARGY per als lots 2 i 3 d’aquesta 

licitació ha estat ajustada a dret, pel fet de no haver introduït la paraula clau que permetés 

el desxifrat del sobre C i la seva obertura en l’acte públic de la mesa de contractació. 

La funció revisora del Tribunal queda circumscrita, doncs, a examinar quines eren les 

previsions dels plecs rectors de la licitació al respecte i les proves aportades per les parts 

als efectes de l’acreditació de la sol·licitud d’introducció de la paraula clau cursada per 

l’eina SD-PSCP a l’empresa recurrent. 

De l’examen de l’expedient i les proves aportades per l’òrgan de contractació que s’han 

reflectit en les seves al·legacions, resulta un fet acreditat, i reconegut de forma latent en el 

recurs, que amb caràcter previ a l’inici de l’acte públic d’obertura dels sobres C de les 

proposicions, l’empresa NARGY no havia introduït la paraula clau per al seu desxifrat i 

obertura per part de la mesa de contractació. 

A partir d’aquí, s’aprecia que el recurs confon o pretén induir a confusió al voltant de les 

comunicacions succeïdes o que entén que s’haurien d’haver produït en ordre a la 

comunicació de la paraula clau de desxifrat del sobre C, que aquest Tribunal considera que 

no poden desviar l’objecte del debat. 

En aquest sentit, valgui recordar a l’operador econòmic que concorre a una licitació pública 

amb presentació d’ofertes electròniques, que les dades de representació, contacte operatiu 

i adreces electròniques que designi als efectes del procediment de contractació, si no són 

les mateixes que designa als efectes de la plataforma de presentació de l’oferta electrònica, 

pot comportar que les comunicacions que l’òrgan de contractació els efectuï sigui, 

òbviament, a les adreces que expressament hagi indicat a l’efecte, mentre que les 

comunicacions, com ara les automàtiques que efectua l’eina SD-SCP als efectes de la 

sol·licitud d’introducció de la paraula clau de desxifrat de l’oferta, les rebi a aquelles adreces 

diferents que hagin designat per a aquesta altra finalitat. 

Valgui mostrar en aquest sentit la regulació continguda en la clàusula 7.3 del PCAP, que 

constitueix la llei del contracte i vincula a totes les parts, quan va delimitar la qüestió a fi de 

reduir la controvèrsia: 
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Per aquest motiu, el Tribunal considera que la part recurrent no pot oposar la manca de 

recepció d’una comunicació electrònica en una determinada adreça electrònica, si aquesta 

no ha estat la designada per aquesta finalitat i aquella que va indicar, en canvi, no estava 

operativa. En el cas examinat, a més, s’aprecia clarament que els serveis dependents de 

l’òrgan de contractació, quan van detectar que podia estar succeint aquesta circumstància, 

d’una banda, van reenviar el correu electrònic a l’adreça electrònica que aquella designada 

(XXX@nargy.es), mitjançant una resposta automàtica, indicava alhora per a posar-se en 

contacte (YYY@nargy.es). I, ultra això, per altra banda, en no obtenir tampoc cap resposta 

d’aquesta segona adreça i detectar la manca d’introducció de la paraula clau en el moment 

límit, van avisar addicionalment l’empresa afectada, abans de l’inici de la sessió, de la 

necessitat d’introduir la paraula clau de desxifrat del sobre C a una tercera adreça 

electrònica (ZZZ@nargy.es), des de la qual, almenys, l’empresa recurrent havia mostrat 

senyals amb vistes a l’acte d’obertura en qüestió. I tot i això, l’empresa recurrent tampoc 

no va introduir la paraula clau dins del termini establert. 

De la mateixa manera, cal recordar també que la introducció de la paraula clau no queda 

a expenses únicament de la seva sol·licitud per part de l’òrgan de contractació, sinó que 

les mateixes empreses poden fer-ho igualment en el temps hàbil, la qual cosa tampoc no 

va realitzar l’empresa recurrent. 

Així resulta, també, de la regulació continguda a la clàusula 7.4 del PCAP, segons la qual: 
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En general, la regulació del PCAP resulta concordant amb la continguda en el manual de 

presentació d’ofertes electròniques mitjançant l’eina de SD-PSCP, inserit a la mateixa 

plataforma i que té caràcter d’ajuda tècnica als licitadors, el qual insisteix al llarg dels seus 

apartats sobre la importància de la custòdia de les paraules clau i, en particular, l’apartat 7, 

relatiu a l’enviament de les paraules clau, indica el següent (el subratllat és nostre): 

7. Enviar paraules clau 
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Un cop passades 24 hores després del termini de presentació d’ofertes, els membres de la mesa 
i custodis poden demanar a les empreses l’enviament de les paraules clau dels sobres per 
procedir obertura al desxifrat de la documentació. 

Quan els integrants de la mesa demanen la paraula clau d’un o més sobres es notifica, mitjançant 
correu electrònic, als contactes de les empreses que han fet ofertes per l’expedient.  

Mitjançant l’enllaç disponible al correu electrònic es pot accedir a la pàgina per enviar les paraules 
clau. 

També es pot accedir mitjançant el botó “anar a enviar paraules clau” de l’espai de preparació 
de l’oferta. 

(...) 

Per cada sobre que la mesa hagi demanat, hi ha un botó per mostrar el contingut del quadre de 
text on s’ha d’escriure la paraula clau i un botó per enviar-la. 

Una vegada enviada la paraula clau apareix un missatge en la part inferior dreta de la pantalla 
indicant si s’ha rebut correctament i s’actualitza el seu panell.  

L’enviament de paraules clau té un màxim de 10 reintents. Una vegada superat aquesta número 
no es podrà tornar a intentar enviar la paraula clau d’aquest sobre. 

Si l’òrgan de contractació encara no ha demanat les paraules clau per a aquella licitació, l’eina 
avisa d’aquest fet i que encara no es poden enviar les paraules clau. 

D’aquestes previsions, i tal com aquest Tribunal ja ha tingut l’ocasió de pronunciar-se al 

respecte (en aquest sentit, per totes, les resolucions, 135/2020 i 63/2019), cal recordar que 

la paraula clau es configura en l’eina de SD com la principal garantia per a les empreses 

licitadores del secret de les seves ofertes i l’accés al seu contingut i que només és 

custodiada per aquestes -el sistema no la desa en cap moment-, fet que motiva tots els 

avisos a les empreses sobre la importància de la seva custòdia. De fet, l’aportació de la 

clau de desxifrat es configura com l’últim pas necessari per a la presentació de l’oferta, que 

es difereix en el temps i queda sota custòdia de l’autor de la proposició. 

D’aquest plantejament es deriva el fet que només les empreses licitadores poden articular, 

arribat el moment, l’obertura de la seva proposició, en la mesura que només elles tenen la 

custòdia de la clau de desxifrat. 

No es pot obviar que la sol·licitud d’introducció de la paraula clau de desxifrat per part de 

l’organisme contractant té una funció d’habilitació tècnica de l’eina per a la introducció de 

les claus per part de les empreses, però també, implícitament, de recordatori per aquestes. 

A més, l’única referència a un determinat termini circumscrit a aquest fet, és que l’òrgan de 
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contractació ha d’esperar, com a mínim, 24 hores des de l’acabament del termini de 

presentació de proposicions per tal de demanar la introducció de la clau, sense que es fixi 

cap termini -mínim o màxim- respecte de la data i l’hora d’obertura de les proposicions. 

Per tant, de tota la regulació del PCAP i, addicionalment, de la documentació que a mode 

d’ajuda es posa a disposició de les empreses licitadores, es desprenen tres 

característiques importants: 

‒ sense la clau de desxifrat no es poden obrir ni, per tant, valorar les proposicions; 

‒ la introducció de la clau s’ha de produir, necessàriament, abans de la data i l’hora 

fixades per a l’obertura; i 

‒ l’organisme licitador anuncia i/o comunica a les empreses licitadores, mitjançant 

petició, sol·licitud o requeriment, la possibilitat o la viabilitat de l’operativa per a la 

introducció de la clau a partir d’un determinat moment –que serà, en tot cas, més 

enllà de les 24h des de l’acabament del termini per a presentar les proposicions. 

Així les coses, tal com aquest Tribunal ha vingut sostenint en casos com el present, sembla 

prou clar que, en tot cas, les empreses licitadores diligents han de ser conscients que, com 

a màxim, en la data i l’hora d’obertura dels sobres xifrats, les claus de desxifrat haurien 

d’estar degudament introduïdes per a què es pugui dur a terme l’obertura i la subsegüent 

valoració, i, en definitiva, és una decisió de l’òrgan de contractació possibilitar a partir de 

quin moment s’introdueixen les claus, de manera que, de no haver-se rebut la sol·licitud 

d’introducció de les claus i davant la proximitat de l’acte públic d’obertura dels sobres C, 

les licitadores havien de ser particularment diligents amb relació a la seva recepció i a la 

introducció material de les claus a l’eina. 

Arribats a aquest punt, amb tota l’anàlisi realitzada, el plantejament del recurs de NARGY 

no permet aquest Tribunal tenir per desacreditades les proves i l’actuació municipal i de 

l’eina SD-PSCP. 

De tot aquest conjunt documental es desprèn que, conformement amb la regulació 

continguda en el PCAP rector de la licitació, la sol·licitud d’introducció de la paraula clau 

per la desxifrat del sobre C va ser enviada per l’eina SD-PSCP a NARGY a l’adreça 

electrònica que aquesta empresa havia indicat per aquesta finalitat; i que, addicionalment, 

l’òrgan de contractació va recordar aquesta necessitat a la mateixa adreça electrònica i a 

totes les altres que, al marge de la designa feta, li van constar de NARGY en les actuacions 
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practicades, sense que aquesta empresa tampoc acomplís en temps i forma el deure 

d’habilitar a la mesa de contractació l’accés al contingut del sobre C, per una causa, en 

definitiva, que no és imputable a VIQUAL, a l’eina de Sobre Digital ni a la Plataforma de 

serveis de contractació pública. 

D’aquesta manera, l’aplicació de la regulació continguda en la clàusula 17.3 del PCAP 

rector de la licitació i els més elementals principis informadors de la contractació pública 

reflectits en els articles 1 i 132 de la LCSP, inclòs el principi del deure de diligència de les 

empreses que participen en una licitació pública, porten a concloure que l’exclusió de 

NARGY dels lots 2 i 3 de la licitació ha estat ajustada adret. 

En conseqüència, correspon desestimar el recurs interposat. 

 

VUITÈ. Per últim, correspon pronunciar-se sobre la petició de multa per temeritat en la 

interposició del recurs ex article 58.2 de la LCSP, sol·licitada per VIQUAL. 

La concurrència de temeritat i mala fe requereix una anàlisi de les circumstàncies concretes 

de cada cas. 

Així, sobre la temeritat, la Sentència del TS d’11 de maig de 2004 va declarar que pot 

estimar-se l’existència de temeritat processal “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”, o quan de manera reiterada es donen pronunciaments sobre la mateixa qüestió, 

tal com l’Alt Tribunal va assenyalar en la Sentència de 10 d’abril de 1990. 

També, la Sentència de l’Audiència Nacional de 23 abril de 2007 va indicar que la manca 

de precisió del concepte de temeritat processal “ha venido a ser subsanada por una 

reiterada jurisprudencia que viene a decir que tales conceptos existen 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”. 

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). 
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De la mateixa manera, s’han considerat contràries a la bona fe conductes com la de fer 

afirmacions contràries a la veritat (Sentència del TS 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 de juliol de 2014, Roj. 

SAP AL 954/2014).  

I, per la seva banda, també, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón ha 

distingit entre ambdues figures indicant, entre d’altres, en els seus acords 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”. 

Dit tot això, en el cas examinat, tal com s’ha indicat al llarg d’aquesta resolució, s’observa 

que el recurs ve mancat de fonament i planteja unes consideracions que, en definitiva, 

s’aprecia que van encaminades a crear una abasta confusió de les actuacions practicades 

a fi de negar una realitat, la manca d’introducció de la paraula clau de desxifrat del sobre 

C de la proposició, de què n’era coneixedora l’empresa recurrent, tal com ho permeten 

corroborar el seguit de comunicacions per correu electrònic correus electrònics creuats 

entre les parts, aportats en l’expedient de contractació (documents 71 i 74). 

Davant d’això, cal dir que l’article 7 del Codi civil proscriu l’abús del dret i l’exercici antisocial 

d’aquest i, en aquest sentit, totes les circumstàncies del cas apuntades porten el Tribunal 

a apreciar clarament un ús de la via del recurs especial de forma temerària. 

Certament, la protecció constitucional del dret a la defensa aixopluga el dret al recurs, però 

aquesta protecció només ve referida a aquells casos en els quals sigui legalment procedent 

i no en altres on s’accioni, com s’aprecia en aquest cas, amb un ús abusiu del recurs 

especial que llinda la mala fe. 
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Tal com resulta del preàmbul de la LCSP i la Directiva 89/665/CEE, modificada per la 

Directiva 2007/66/UE, d’11 de febrer, i la Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrer, juntament 

amb la Directiva 92/13/CEE, pel que fa a la millora de l'eficàcia dels procediments de recurs 

en matèria d'adjudicació de contractes públics, el recurs especial en matèria de 

contractació és concebut com un recurs que ha de permetre una resolució ràpida i eficaç, 

i recursos com el present impedeixen de pla la necessària agilitat en el sistema de resolució 

del recurs, amb el clar efecte reflex d’afectar el normal funcionament dels serveis públics 

implicats, tant els de l’òrgan de contractació com els d’aquest Tribunal, i l’interès públic 

perseguit amb el contracte. 

Per tant, totes les circumstàncies del cas examinat porten aquest Tribunal a apreciar 

temeritat en la interposició del recurs i a concloure la procedència de la imposició de la 

multa prevista a l’article 58.2 de la LCSP en la quantia de 2.300,00 euros, que s’obté partint 

del valor estimat dels lots afectats per la impugnació i els elements de cost que van servir 

de base per a l’anàlisi del cost públic del recurs per raó d’aquesta magnitud econòmica, 

incrementada en concepte dels danys i perjudicis ocasionats a l’òrgan de contractació amb 

la presentació del recurs, quantificats i acreditats per aquest. 

 

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

Tribunal 

 

ACORDA 

 

1.- Desestimar el recurs especial en matèria de contractació interposat per la senyora 

M.F.U., en nom i representació de l’empresa NARGY SL, contra l’acte que exclou aquesta 

empresa de la licitació del contracte de serveis de control d’accés a edificis en tres 

modalitats (auxiliars de servei, taquillers/res i acomodadors/res de sala), per a les 

instal·lacions, equipaments i activitats gestionades per SPM VILADECANS QUALITAT SL, 

que tramita aquesta entitat per encàrrec de l’Ajuntament de Viladecans (expedient 345/18). 

2.- Declarar que s’aprecia la concurrència de temeritat en la interposició del recurs, per la 

qual cosa escau la imposició a NARGY, SL de la sanció prevista en l’article 58.2 de la 

LCSP, en la quantia de 2.300,00 euros. 
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3.- Notificar aquesta resolució a totes les parts. 

 

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

que es pugui interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 

Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, 

a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, de conformitat amb el 

disposat en els articles 10.1 k) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 

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

 

Aprovat per unanimitat dels membres del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 

en la sessió de 19 d’octubre de 2020. 

       Vist i plau 

 

 

M. Àngels Alonso Rodríguez    Neus Colet i Arean 

Secretària      Presidenta 
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