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Recurso nº 117/2018

Resolución  nº 113/2018

RESOLUCIÓN DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA  DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

En Santiago de Compostela, a 30 de novembro de 2018.

VISTO o recurso especial en materia de contratación interposto por D J.L.R.P.

actuando en nome e representación do  COLEGIO LOS MILAGROS, S.L.  contra a

adxudicación polo Concello de Vigo da contratación dun servizo de xestión parcial das

escolas infantís de Tomas Alonso e de Bouzas, expediente 21847-332, este Tribunal

Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia (TACGal,

en adiante) en sesión celebrada no día da data, adoptou, por unanimidade, a seguinte

Resolución:

ANTECEDENTES DE FEITO

Primeiro.- O Concello de Vigo convocou a contratación dun servizo de xestión

parcial das escolas infantís de Tomas Alonso e de Bouzas, expediente 21847-332, 2

lotes, cun valor estimado declarado de 2.624.055,90 euros.

Tal licitación foi obxecto de publicación na Plataforma de Contratos do Sector

Público e no DOUE o 20.07.2018.

Segundo.- O expediente da licitación recolle que a mesma estivo sometida á Lei

9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público (en adiante, LCSP).
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Terceiro.-  Impugna o recorrente a adxudicación a ambos lotes acordada pola

Xunta de Goberno Local de 24.10.2018, a favor de PROMOCIÓN FORMACIÓN LAS

PALMAS, S.L, notificado e publicado nesa mesma data.

Cuarto.- O 05.11.2018 interpuxo recurso especial en materia de contratación no

Concello de Vigo, sendo remitido a este TACGal o 07.11.2018.

Quinto.- O 08.11.2018 reclamouse ao Concello de Vigo o expediente e o informe

ao que se refire o artigo 56.2 LCSP. A documentación foi recibida neste Tribunal os

días 19 e 22 de novembro.

Sexto.- Trasladouse  o  recurso  aos  interesados  con  data  20.11.2018,  e

recibíronse as alegacións da empresa PROMOCIÓN FORMACIÓN LAS PALMAS, S.L

e CLECE S.A.

Sétimo.-  O  15.11.2018  o  TACGal  decide  manter  a  medida  cautelar  de

suspensión derivada do artigo 53 LCSP.

 FUNDAMENTOS DE DEREITO

Primeiro.- Ao abeiro do artigo 35 bis. 5  da Lei 14/2013, de 26 de decembro, de

racionalización  do  sector  público  autonómico,  corresponde  a  este  Tribunal  a

competencia para resolver este recurso. 

Segundo.-  O presente recurso tramitouse conforme os artigos 44 a 60 da Lei

9/2017,  de  8  de  novembro,  de  contratos  do  sector  público,  e,  no  que  fose  de

aplicación, polo Real Decreto 814/2015, de 11 de setembro, polo que se aproba o

Regulamento  dos  procedementos  especiais  de  revisión  de  decisións  en  materia

contractual  e  de  organización  do  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos

Contractuais.

Terceiro.-  Sendo o recorrente o segundo clasificado en ambos lotes posúe a

lexitimación recollida no artigo 48 LCSP.

Cuarto.-  En virtude das das datas  mencionadas,  o  recurso foi  interposto  en

prazo.
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Quinto.- Estamos perante a impugnación do acto de adxudicación dun contrato

de servizos de valor estimado superior aos 100.000 €, polo que o recurso é admisible

ao abeiro do artigo 44 LCSP.

Sexto.- A  recorrente  impugna  a  adxudicación  a  favor  de  PROMOCIÓN

FORMACIÓN LAS PALMAS, S.L por dúas vías, baseadas ambas na mesma crítica: o

proxecto educativo presentado por tal  licitador  excedía sobre un 50% do límite de

páxinas marcado nos pregos.

En base a isto defende, ou ben a exclusión de por si desa oferta, ou ben que non

se lle  avalíe  o  recollido  neses  folios  de exceso,  o  que  tamén determinaría  a  súa

exclusión por non acadar o limiar mínimo de puntuación esixido neste apartado, sendo

isto aplicable aos dous lotes da contratación.

Recolle así esas dúas liñas:

A)  “Por tanto consideramos que en cumplimiento de los pliegos que rigen la

contratación  y  con  el  fin  de  preservar  el  principio  de  igualdad  de  todos  los

participantes  en  la  licitación  debería  procederse  a  la  exclusión  de  la  entidad

PROMOCIÓN  DE  FORMACIÓN  DE  LA  PALMAS  S.L.  por  incumplimiento  de  lo

establecido por el PCPA y PPT en cuanto a la longitud del Proyecto Educativo de

Centro  presentado  ya  que  el  número  de  páginas  en  exceso(51)  suponen  un

incremento del 51% sobre la longitud establecida en los pliegos; y ello supone un

incremento  cuantitativo  y  cualitativo  que  afecta  al  principio  de  igualdad  y  no

discriminación entre  licitadores y  al  de eficiencia  en la contratación pública,  al  no

tratarse de un insignificante cumplimiento de las cláusulas establecidas.”

B) “Consideramos que el criterio de no valoración del exceso de páginas que

aparecen en los Anexos debería aplicarse también al propio exceso de páginas de los

Proyectos Educativos de Centro  presentados por  la  entidad PROMOCIÓN DE LA

FORMACIÓN LAS PLAMAS S.L. De seguirse este criterio establecido en el Informe

complementario  a  la  puntuación  final  obtenida  por  esta  empresa  (26,75  puntos)

habría  que  descontarle  los  puntos  otorgados  en  los  apartados  anteriormente

citados(que aparecen desde la página 100 a la 151) Es decir habría que descontarle

12,5 puntos obteniendo en el Lote I una puntuación total de 14,25 puntos y en el lote

2 una puntuación total de 14,25 puntos.”

Sétimo.-  O informe do Concello expresa que os pregos non recollían ningunha

consecuencia ao exceso na extensión da oferta. Tamén alude a que, aínda que se

fixou o tamaño de letra, como non se recolleu a fonte ou tipo de letra, nin as marxes

Páxina 3 de 11

mailto:tacgal@xunta.gal
https://tacgal.xunta.gal/


Raxeira 52-2º 15781 Santiago de Compostela
Teléfono 881995481 Fax 881995485 
Rexistro Xeral no Edificio Administrativo San Caetano
15781 Santiago de Compostela 
tacgal@xunta.gal  https://tacgal.xunta.gal 

das follas,  etc...que non había todos os datos para homoxeneixar a extensión das

ofertas.

Outras pasaxes de interese dese informe son:

“Aplicando  a  doutrina  exposta  ó  caso  podemos  extraer  as  seguintes

conclusións:

 As especificacións do PCAP hai que tomalas como orientacións para facilitar➢

a valoración. Non se trata de disposicións estritas limitativas sobre a presentación da

oferta técnica, por canto no PCAP só se definen algúns dos aspectos formais que

determinan  a  extensión  do  documento.  Polo  tanto,  o  exceso  de  follas  é  unha

irregularidade non invalidante, e non un motivo de exclusión.

 Este incumprimento non é óbice para garantir o principio de igualdade á hora➢

de  valorar  as  ofertas,  como  así  ocurriría  se  o  licitador  infractor  obtivera,  como

consecuencia da maior información proporcionada, unha valoración superior á que lle

correspondería de atenerse ó formato esixido.

(...)

E se ben é certo, tal e como manifesta o recorrente que no caso da oferta

controvertida  o  exceso  de follas  non  afecta  unicamente ós anexos,  senón que a

propia memoria do proxecto educativo tiña 151 páxinas, o técnico ha tido en conta

este exceso de páxinas na mesma a hora de outorgar a puntuación correspondente a

cada apartado,  minorando a  mesma,  tal  e  como  manifesta  no  informe ó recurso

solicitado polo servizo de contratación, de 21 de novembro.

(...)

Do xa exposto desprendese que o técnico, ó valorar as ofertas, tivo presente

en todo momento  o  principio  de igualdade.  Atopouse  co  problema da incompleta

regulación dos requisitos formais da oferta técnica e para solventar esta lagoa aplicou

os  mesmos  criterios  ós  dous  licitadores  que  se  atopaban  nesta  situación.  Coa

dificultade engadida de que aínda que os dous incumpriron o requisito da limitación

da extensión, o exceso dun deles abarcaba unicamente os anexos e o doutro parte

abarcaba a memoria e parte os anexos. E superando estas dificultades realizou a

valoración sen ter sido nin imparcial, nin arbitrario, nin inxusto.”
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Finalmente  rexeita  que  se  poida  chegar  á  exclusión  pola  vía  de  reducir  ao

adxudicatario a súa puntuación, no tocante á información que estaría nesas páxinas

de exceso.

Oitavo.-  A adxudicataria, PROMOCIÓN FORMACIÓN LAS PALMAS, S.L, nas

súas alegacións expresa que ao aludir  o PCAP a 100 follas entendeu que “...  por

página cada uno de los lados de una hoja por lo que 100 hojas se corresponderán con

200 páginas”, sen que apreciara contradición polo feito de que no PPT aludira xa a 100

páxinas, e que, en todo caso, debe prevalecer o PCAP fronte o PPT. 

CLECE S.A comparte a postura da recorrente e aporta que tamén a oferta da

mesma é problemática posto que o seu Proxecto Educativo se remite constantemente

a uns anexos, co que superaría o límite de páxinas.

Noveno.-  Estamos  en  presenza  dunha  licitación,  onde  o  criterio  avaliable

mediante  xuízo  de  valor  pivotaba  sobre  o  Proxecto  Educativo  do  Centro  e  a  súa

calidade. Eran 35 puntos, cun limiar mínimo para continuar no proceso selectivo de

17,5, con subcriterios dentro daquel, cada un co seu tramo de puntuación.

Pois ben, sobre tal Proxecto Educativo os pregos tiñan unha determinación moi

específica, en canto a súa extensión:

Apartado 6 PCAP:

“A) Contido do sobre B:

Incluirá o Proxecto Educativo do Centro (PEC) individualizado para cada unha

das escolas, co contido descrito no apartado 7.A.1 desta FEC. Non poderá exceder

de 100 follas, tamaño letra 12”

Apartado Cuarto PPT:

“CUARTA.- REFERENCIAS TÉCNICAS

O adxudicatario aterase ao contido nas Normas Xerais incluídas como Anexo 1

do presente prego. Non embargantes, presentará obrigatoriamente na súa oferta a

seguinte documentación:

1.- PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO
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Presentarase necesariamente coa seguinte estrutura e epígrafes, aos que o

licitador  engadirá,  se  o  considera  oportuno,  outros  baixo  o  epígrafe  xenérico  de

Outros, como derradeiro apartado do PEC aportado. A extensión máxima do PEC non

poderá exceder as 100 páxinas (tamaño papel A4 e tamaño letra 12)”

Do texto do recurso debemos entender que o recorrente critica que acadara a

adxudicación un licitador  cuxo proxecto  educativo  excedía,  nunhas 50 páxinas,  do

límite de extensión establecido.

Polo  tanto,  para  enmarcar  o  debate  que  nos  ocupa  debemos  aludir  a

determinados aspectos. Así, en primeiro lugar, nos corresponde unha función revisora

respecto  da  cuestión  que  nos  trae  o  recorrente,  neste  caso  que  o  adxudicatario

presentara unha memoria educativa cun exceso dunhas 50 páxinas sobre o límite

esixido. E, segundo, que non procede que as alegacións para opoñerse a un recurso

se poidan deslizar cara unha reformatio in peius ou cara a tentativa de introducir unha

especie de reconvención inexistente nesta vía administrativa (tampouco aceptada na

xurisdición contencioso-administrativa). Por exemplo, así dito en Resolución 187/2018

Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Madrid, Resolución 215/2018 do

Tribunal  Administrativo  de  Recursos  Contractuais  da  Junta  de  Andalucía,  ou  na

Resolución 54/2017 do Tribunal Administrativo de Recursos Contractuais de Castela e

León.  Por  isto  consideramos  fóra  dese  marco,  e  deste  axuizamento,  alegacións

referidas á oferta do recorrente do órgano de contratación e de CLECE S.A. 

Neste  sentido,  o  Acordo  41/2018  do  Tribunal  Administrativo  de  Contratos

Públicos de Aragón expresa: “Así, la resolución que dicta el órgano de resolución de

rcursos contractuales ha de limitarse a realizar un examen de la legalidad del acto que

se recurre”,  neste caso a adxudicación a favor de  PROMOCIÓN FORMACIÓN LAS

PALMAS, S.L.

Entón, polo principio de congruencia e en base ao dito, debemos limitarnos a

analizar se nesta licitación podía ser adxudicatario  PROMOCIÓN FORMACIÓN LAS

PALMAS,  S.L,  en  canto  á  alegación de  que  presentou  un  proxecto  educativo  con

exceso de páxinas.

Estamos  perante  unha  cuestión  que,  aínda  que  admitimos  que  o  prisma da

proporcionalidade pode chegar a ter influencia en circunstancias específicas, non pode

ser o camiño para obviar  aquí unha determinación dos pregos que é superada de

forma tan ostensible na oferta do adxudicatario (sobre un 50% de maior extensión),

pois  afectaría  á  igualdade  na  licitación,  tendo  en  conta  os  argumentos  que
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seguidamente  desenvolveremos  para  este  suposto.  Como  xa  dixemos  en  moitas

ocasións  (Resolucións  TACGal  34/2018  ou  62/2018,  entre  outras),  a  correcta

presentación das ofertas (prazo, esixencias...) é responsabilidade do licitador.

A adxudicataria, nas súas alegacións, sostén que o PCAP, ao referirse a 100

follas, podía dar a entender que cada unha desas follas cabía ser cumprimentada por

ambas caras, dando un total de 200 páxinas de límite final.

A cuestión  do  entendemento  da  literalidade  dos  pregos  hai  que  situala  na

posición dun licitador dilixentemente informado sen que caiba buscar un forzamento

das verbas para, descontextualizandoas do conxunto das condicións desa licitación,

chegar a un resultado interpretativo que se axuste a posición defensiva que se busca

soster.

Neste sentido, son varios os aspectos que nos levan a desbotar esa tese da

adxudicataria.  En primeiro  lugar,  non é  ese o  entendemento  do propio  órgano  de

contratación que no seu informe parte de que houbo tal exceso de páxinas, se ben

busca desvirtuar unha posible consecuencia de expulsión do licitador por outras vías,

como veremos. 

En segundo lugar, xunto co PCAP, o PPT aludía ás condicións sobre o Proxecto

Educativo  a  presentar,  como  era  a  súa  concreta  estrutura  e  epígrafes.  Non  é

improcedente esa mención no PPT pois ese proxecto era nuclear  para trasladar a

prestación do servizo que se licita. Pois ben, igual que este adxudicatario axustou a

súa oferta de Proxecto Educativo á estrutura e epígrafes recollidos como obrigatorios

nese  PPT,  tamén o  debía  facer  coa  mención  a  que  ese  documento  “non  poderá

exceder  as  100  páxinas”.  Polo  tanto,  do  conxunto  das  condicións  desta  licitación

consideramos que non había escuridade para entender que non eran 200 páxinas o

máximo. 

Tamén  avala  o  que  aquí  expresamos  se  observamos  que  o  documento

presentado por PROMOCIÓN FORMACIÓN LAS PALMAS, S.L numera cada unha das

páxinas computando cada unha delas por separado, chegando a esas cerca de 150

páxinas. Por dicilo doutra forma, non numera esas páxinas de forma que só computa

como unha cada par delas baixo esa idea de anverso e reverso, senón unha a unha.

Pero,  dentro  desa  idea  de  analizar  estes  debates  sempre  moi  apegados  á

concreta licitación e caso que nos ocupa, existe un dato especialmente relevante como
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é que estábamos perante unha licitación electrónica. Baste citar ao respecto a cláusula

14.5  PCAP:  “A presentación  das  proposicións  deste  procedemento  realizarase  a

través da plataforma electrónica de contratación do Concello de Vigo,...”.  Pois ben, a

tese do recorrente  de que unha folla  pode ter  una páxina de anverso e  outra  no

reverso só tería sentido, como moito, para unha impresión física en papel, pois nun

formato electrónico de arquivo non hai un diante e un detrás dunha folla, só hai esas

páxinas, unha a unha. Isto redunda en que un licitador debía entender que presentar

un Proxecto Educativo de Centro co número de páxinas que formulou a adxudicataria

era incompatible co marcado nas condicións desta licitación.

Unha  vez  nos  decantamos  por  entender  que  debe  ser  entón  entendido  ese

exceso como a non presentación en forma do Proxecto Educativo do Centro, calquera

dos camiños que escollamos determina a exclusión da proposición afectada.

Habería  tal  exclusión  por  entendelo  equiparable  á  non  presentación  dese

documento se concebimos que tal aportación era necesaria para estar na licitación,

baseándonos  en  que  o  apartado  cuarto  da  PPT  recolle  que  se  “presentará

obrigatoriamente  na  súa  oferta  a  seguinte  documentación:1.-  PROXECTO

EDUCATIVO  DE  CENTRO”.  Tamén  se  o  apreciamos  como  incumprimento  das

condicións  fixadas  para  participar  na  licitación e  incluso  pola  vía  aportada  polo

recorrente de descontar a puntuación do exceso de forma que quedaría por debaixo

do limiar mínimo de 17,5 para poder continuar,  se ben esta última opción non nos

parece axeitada xa que o exceso se produce nun documento, o Proxecto Educativo,

único e referenciado como conxunto.

Finalmente debemos aludir ás consideracións de defensa que fai o órgano de

contratación.

En primeiro lugar, consideramos que, como acabamos de ver, nas condicións da

licitacións que se plasmaron había claridade suficiente para que un exceso sobre un

50%  sobre  as  páxinas  esixidas  se  puidera  comprender  que  supoñía  unha

contravención das regras establecidas, sen que sexa acollible para enervar isto que

faltaban aspectos como tipo de letra, marxes das follas...pois se nos aparece como de

difícil  asunción que isto puidera absorber un exceso como o que se nos presenta,

unido a que os parámetros principais para esta operación, como era o tamaño de letra

e de papel, estaban perfectamente determinados.
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Igualmente,  non acada o noso convencemento a tese agora traída de que a

especificación  nos  pregos  “hai  que  tomalas  como  orientacións  para  facilitar  a

valoración..Polo tanto, o exceso de follas é unha irregularidade non invalidante, e non

un  motivo  de  exclusión.”.  En  primeiro  lugar,  se  fora  así  non  sería  coherente  coa

decisión de excluír entón da valoración efectuada o exceso que implicaban os anexos,

como sinala o órgano que se fixo, nin que a seguinte liña de defensa do Concello sexa

que ese exceso de folios si tivo logo afectación para minorar a puntuación. De todas

formas,  se  o  PPT  engloba  a  cuestión  baixo  termos  como  “obrigatoriamente”

“necesariamente”,  “extensión máxima”,  “non poderá exceder”  (tamén isto último no

PCAP), dificilmente cabe entendelo como só unha orientación. 

O que acabamos de expresar tamén fai decaer a mención do Concello de que

todo ese exceso se podía obviar porque expresamente non se recollía como causa de

exclusión. Pero é que ademais si existe unha mención expresa no PCAP que nos

dirixe cara á exclusión do licitador, pois a cláusula 14 referida á “Forma na que deben

presentarse a documentación e as proposicións” sinala no seu apartado 2.B:

“B) SOBRE B: PROPOSICIÓN AVALIABLE MEDIANTE XUÍZO DE VALOR 

Incluirá aqueles documentos que sexan precisos para a valoración dos criterios

que dependan dun xuízo de valor e aqueles outros documentos que se esixan no

apartado 7.A das FEC.  A Mesa,  en  resolución motivada,  excluirá  da  licitación  as

proposicións nas que concorra algunha das seguintes circunstancias: 

...

 Que non se axuste ao disposto no prego de prescricións técnicas.” 

Polo que sendo a extensión máxima de 100 páxinas unha condición que, como

vimos, aparece fixada de forma clara e expresa no PPT cara ao Proxecto Educativo a

incorporar no sobre B, poucas dúbidas poden existir ao respecto da procedencia de

determinar a exclusión do licitador.

Tampouco podemos acoller  a cita  de determinadas Resolucións de Tribunais

Administrativos que,  en base ao principio de proporcionalidade,  atenderon a casos

onde un limitado exceso ou outras circunstancias do caso fixeron entender que non se

afectaba  aos  principios  da  licitación,  pois  eran  esas  circunstancias  a  clave  desas

decisións. Son exemplos de que os Tribunais consideran que o exceso de páxinas

determina  a  exclusión,  sen  ánimo  exhaustivo,  a  Resolución  137/2016  do  Órgano
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Administrativo de Recursos Contractuais de Euskadi, ou o Acordo  68/2016 do Tribunal

Administrativo  de  Contratos  Públicos  de  Aragón,  por  citar  algunha.  A  Resolución

122/2014  do  Órgano  Administrativo  de  Recursos  Contractuais  de  Euskadi  incluso

expresa  que:  “Debe  descartarse  que  sea  relevante  que  el  PCAP  no  diga

expresamente  que  la  infracción  de  la  cláusula  8.3.3  es  causa  de  exclusión”.

Destacamos,  outra  vez,  que  estamos  perante  un  exceso  non  menor,  dunhas  50

páxinas respecto un límite de 100.

Finalmente a defensa esgrimida polo Concello pivota sobre a consideración de

que o “técnico ha tido en conta este exceso de paxinas na mesma a hora de outorgar

a puntuación correspondente a cada apartado, minorando a mesma...”.

Non é de doada compresión esta liña argumentativa. Se o que se trata de alegar

aquí é que a información contida nas páxinas que estaban mais aló do folio 100 da

oferta da adxudicataria non foron avaliadas, o que se nos aparece  é xustamente o

contrario, xa que no informe de avaliación de 17.09.2018 os apartados contidos nas

páxinas 101 en adiante desa oferta (como, por exemplo, programas de actividades ou

estrutura  organizativa)  foron  avaliadas  e  puntuadas  sen  ningunha  constancia

documental de que logo estas foran descontadas da puntuación, se non máis ben o

contrario,  unido  a  que  o  informe  complementario  de  24.09.2018  só  fala  da  non

avaliación  dos  anexos,  non  dese  exceso  de  páxinas  que  parece  asumir  como

admisible.  Por  outro lado,  se o que se quere expresar  é que neses apartados de

exceso o que houbo foi unha minoración da puntuación, do que ademais non existe

constancia no expediente, non se comprende a lóxica da operación, posto que de ser

aceptable ese exceso de folios o que procedería sería a avaliación deses aspectos

con toda plenitude,  e se non o era xa non cabería unha suposta penalización por

exceso, senón a exclusión.

En  definitiva,  debemos  anular  a  adxudicación  a  favor  de  PROMOCIÓN

FORMACIÓN  LAS  PALMAS,  S.L,  e  ordenar  a  retroacción  do  procedemento  ao

momento necesario para que se decrete a exclusión desa oferta e se determine, en

consecuencia, o adxudicatario que proceda en dereito.
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Por todo o anterior, vistos os preceptos legais de aplicación, este Tribunal, en

sesión celebrada no día da data,  RESOLVE:

1.  Estimar o recurso interposto por  COLEGIO LOS MILAGROS, S.L. contra a

adxudicación polo Concello de Vigo da contratación dun servizo de xestión parcial das

escolas infantís de Tomas Alonso e de Bouzas, expediente 21847-332, e anular a tal

adxudicación cos efectos recollidos no último dos fundamentos.

2. Levantar a suspensión acordada no seu día.

3.  Ao  abeiro  do  artigo  57.4  LCSP,  o  órgano  de  contratación  deberá  dar

coñecemento a este Tribunal das actuacións adoptadas para lle dar cumprimento a

esta resolución.

Esta resolución, directamente executiva no seus propios termos, é definitiva na

vía  administrativa  e  contra  a  mesma  cabe  interpoñer  recurso  perante  a  Sala  do

contencioso-administrativo do Tribunal  Superior  de Xustiza de Galicia,  no prazo de

dous  meses,  a  contar  desde  o  día  seguinte  á  notificación  desta  resolución,  de

conformidade co disposto nos artigos 10.1.k) e 46.1 de la Lei 29/1998, de 13 de xullo,

reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.
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