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Barcelona, 10 de febrer de 2016 

Resolució: 12/2016 

 

Vist el recurs interposat pel senyor T.P.C. en nom i representació de la societat ORBIMED, 

SA contra la resolució d’adjudicació de l’Acord marc amb un únic proveïdor per lot per al 

subministrament de material divers d’implants de traumatologia de maluc i el seu instrument 

auxiliar per a l’Hospital Dos de Maig del Consorci Sanitari Integral, a data d’avui, aquest 

Tribunal ha adoptat la Resolució següent. 

 

ANTECEDENTS DE FET 

 

PRIMER. En data 4 d’agost de 2015, es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea 

(DOUE) i al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i, en data 11 d’agost de 2015, al perfil del 

contractant, l’anunci de la licitació de l’Acord marc esmentat a l’encapçalament. 

 

SEGON. Mitjançant resolució del gerent de Consorci Sanitari Integral, de data 9 de 

desembre de 2015, es va adjudicar l’Acord marc amb un únic proveïdor per lot per al 

subministrament de material divers d’implants de traumatologia de maluc i el seu instrument 

auxiliar per a l’Hospital Dos de Maig del Consorci Sanitari Integral.  

L’Acord marc està dividit en dos lots. El lot 1, referent als implants de maluc ceràmic-

ceràmic, es va adjudicar a l’empresa JOHNSON & JOHNSON, SA. 

L’empresa recurrent ORBIMED, SA va quedar com a tercera classificada en la licitació del 

lot 1. 

La notificació de la resolució d’adjudicació es va trametre a les parts interessades en data 9 

de desembre de 2015.  

 

TERCER. En data 21 de desembre de 2015, ORBIMED, SA va anunciar davant el registre 

del Consorci Sanitari Integral la seva intenció de recórrer l’acord d’adjudicació.  

 

QUART. En data 29 de desembre de 2015, l’òrgan de contractació va remetre al Tribunal 

Català de Contractes del Sector Públic el recurs especial en matèria de contractació 
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interposat per l’empresa ORBIMED, SA, en el registre de l’òrgan de contractació, en data 28 

de desembre de 2015, juntament amb l’expedient administratiu de contractació, d’acord amb 

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 l’article 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.  

 

CINQUÈ. Les al·legacions de la recurrent se sintetitzen en les següents: 

a) Irregularitats en la documentació aportada per l’empresa adjudicatària.  

b) Error en la valoració de les ofertes tècniques presentades per l’empresa SMITH & 

NEPHEW, SAU i  per la recurrent ORBIMED, SA.  

 

SISÈ. En data 4 de gener de 2016, el Tribunal va donar trasllat del recurs a la resta de parts 

interessades, atorgant-les un termini de cinc dies hàbils per a la presentació de les 

al·legacions que estimessin convenients.  

L’empresa JOHNSON & JOHNSON, SA va presentar al·legacions, en data 8 de gener de 

2016. 

 

SETÈ. En data 2 de febrer de 2016, l’òrgan de contractació va posar en coneixement 

d’aquest Tribunal Català de Contractes del Sector Públic el fet d’haver interposat denuncia 

davant la Fiscalia Provincial de Barcelona en relació amb les manifestacions efectuades per 

la recurrent en el present recurs mitjançant les quals “afirma la concurrència de greus 

irregularitats en la tramitació seguida a l’expedient”. 

 

FONAMENTS JURÍDICS  

 

PRIMER. El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resulta competent per resoldre 

el recurs especial en matèria de contractació de conformitat amb l’article 41.3 del TRLCSP, 

la disposició addicional quarta de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i 

financeres de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual 

es regula el Tribunal i s’aprova la seva organització i el seu funcionament.  
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SEGON. El contracte de referència, atès el seu caràcter harmonitzat, és susceptible del 

recurs especial en matèria de contractació d’acord amb l’article 40.1 a) del TRLCSP.  

 

TERCER. El recurs s’ha interposat contra l’adjudicació del contracte, que és un acte 

susceptible del recurs especial en matèria de contractació d’acord amb l’article 40.2 c) del 

TRLCSP.  

 

QUART. El recurs s’ha presentat dins del termini de quinze dies previst a l’article 44.2 del 

TRLCSP. El recurs també s’ha presentat en forma, ja que compleix amb els requisits 

establerts a l’article 44.4 del TRLCSP, i ha quedat acreditat el pagament de la taxa per la 

realització d’activitats de competència del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, 

d’acord amb l’article 7 ter del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. 

 

CINQUÈ. El recurs s’ha interposat per persona legitimada, en tant que és licitadora en el 

procediment de contractació de referència, d’acord amb els articles 42 del TRLCSP i 16 del 

Decret 221/2013, de 3 de setembre.  

La seva representació ha quedat acreditada per actuar en aquest procediment de recurs, 

conformement amb l’article 44.4 del TRLCSP.  

 

SISÈ. La recurrent fonamenta la seva al·legació en el fet que s’ha produït –se cita 

textualment- “lo que a las claras más parece un elemental cambiazo” en l’oferta presentada 

per l’actual adjudicatària per tal de completar-la, ja que originàriament semblava incompleta. 

Aquest Tribunal considera convenient transcriure la totalitat de l’al·legació de la recurrent 

sobre aquest punt. La recurrent fonamenta:  
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En primer lloc, aquest Tribunal vol remarcar que les insinuacions que realitza la recurrent, 

que emmarca dins d’una irregularitat administrativa, escapen de l’àmbit material 

competencial d’aquest tribunal administratiu. Aquest Tribunal considera, atesos els 

arguments que es contenen en l’escrit d’interposició de recurs i la doctrina que se cita, que 

qui l’ha redactat és clarament una persona versada en Dret i sap que el que està insinuant 

no correspon a l’àmbit administratiu sinó als òrgans judicials o a la fiscalia. Aquesta última, 

per cert, ja té coneixement d’aquest expedient i de les irregularitats denunciades, tal i com 

queda recollit al fonament de fet novè en virtut de la demanda interposada per l’òrgan de 

contractació, en data 22 de gener de 2016, contra les insinuacions manifestacions per la 

recurrent en el present recurs. 

Manifestat l’anterior, aquest Tribunal no pot tenir en consideració les insinuacions de la 

recurrent, tot desestimant la seva pretensió en aquest sentit, ja que no estan basades en 

cap prova, ni tan sols indiciària, del que s’està afirmant: s’exposa un relat fàctic que, en cap 

cas, atesa la insuficiència, debilitat i imprecisió d’aquest, els fets produïts poden derivar en 

les conclusions que la recurrent pretén. Per a aquest Tribunal sembla obvi que no existeix 

cap enllaç precís i directe entre el que la recurrent mostra com a prova irrefutable i el fet que 

extreu (sentències del Tribunal Suprem núm. 1085/2000, de 26 de juny; 1364/2000, de 8 de 

setembre; 24/2001, de 18 de gener; 813/2008, de 2 de desembre; 19/2009, de 7 de gener;   

139/2009, de 24 de febrer; 322/2010, de 5 d’abril, i 208/2012, de 16 de març, entre d’altres). 

D’acord amb l’exposat, el parer d’aquest Tribunal és que la recurrent no ha acreditat que 

s’hagi substituït la documentació de l’oferta de l’actual adjudicatària i això hagi comportat 

una vulneració del procediment de contractació, segons afirma la recurrent. 

De la mateixa manera, aquest Tribunal no considera pertinent accedir a la petició de la 

declaració testifical proposada per la recurrent; en primer lloc, perquè aquest tribunal 

administratiu no seria competent per entendre de l’assumpte i, en segon lloc, perquè no es 
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considera que hi hagi cap fet dubtós o controvertit (Sentència del Tribunal Suprem de 4 de 

març de 2000). Aquest Tribunal considera que el testimoni presentat per la recurrent només 

podria testificar sobre allò que va passar en l’obertura de la proposta econòmica, extrem que 

ja queda ben clar de la documentació que consta en l’expedient, no tractant-se en cap cas 

d’un fet controvertit. 

 

SETÈ. Desestimada la pretensió principal que es conté en l’escrit d’interposició de recurs, 

aquest Tribunal considera que no cal entrar a valorar la resta d’al·legacions que s’hi 

contenen, ja que no canviarien el resultat de l’adjudicació. 

 

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

unanimitat, aquest Tribunal 

 

HA ACORDAT 

 

1.- Desestimar el recurs interposat pel senyor T.P.C. en nom i representació de la societat 

ORBIMED, SA, contra la resolució d’adjudicació de l’Acord marc amb un únic proveïdor per 

lot per al subministrament de material divers d’implants de traumatologia de maluc i el seu 

instrument auxiliar per a l’Hospital Dos de Maig del Consorci Sanitari Integral. 

2.- Aixecar qualsevol suspensió que existís en el procediment. 

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 l’article 49 del TRLCSP, en els termes establerts en 

l’article 21.3 de la Llei 29/1998: “En els recursos contra les decisions adoptades pels òrgans 

administratius als quals correspon resoldre els recursos especials i les reclamacions en 

matèria de contractació a què es refereix la legislació de contractes del sector públic, els 

esmentats òrgans no tindran la consideració de part demandada, i sí que en tindran les 
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persones o administracions afavorides per l’acte objecte del recurs, o que es personin en tal 

concepte, d’acord amb el que disposa l’article 49”. 

 

El president 

 

 

Juan Antonio Gallo Sallent 

 

 


		2016-02-19T12:32:05+0100
	CPISR-1 C Juan Antonio Gallo Sallent




