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Recurso nº 142/2018  

Resolución  nº 127/2018

RESOLUCIÓN DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA  DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

En Santiago de Compostela, a 13 de decembro de 2018.

VISTO o recurso especial en materia de contratación interposto por D. M.A.C.C.

contra os pregos que rexen a contratación dun servizo de mantemento do hardware e

software  estándar  nas  instalacións  municipais  do  Concello  de  Narón,  expediente

CON/41/2018,  o  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.- Polo  Concello  de  Narón  convocouse  a  licitación  dun  servizo  de

mantemento do hardware e software estándar nas instalacións municipais do Concello

de  Narón,  expediente  CON/41/2018,  cun  valor  estimado  declarado  de  158.214,88

euros.

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

Público o 15.11.2018.

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

9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público (LCSP, en diante).

Terceiro.- O 30.11.2018 o recorrente presenta o formulario telemático existente

na sede electrónica da Xunta de Galicia e na web do TACGal para a interposición do
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recurso especial en materia de contratación, que se acompañaba dun xustificante de

presentación  no  rexistro  electrónico  do  Concello  onde,  en  “Observacións”  de  tal

documento, critica unha cláusula dos pregos.

Na  posición  máis  favorable  para  o  recorrente,  se  lle  deu  tramitación  como

recurso especial, se ben, con base no artigo 51.2 LCSP, este TACGal tivo que abrir un

prazo de emenda, sen que se recibira resposta, como logo veremos.

Cuarto.-  Con  data  10.12.2018  reclamouse  ao  órgano  de  contratación  o

expediente e o  informe ao que se refire  o  artigo  56.2  LCSP.  A documentación foi

recibida neste Tribunal o día 12.12.2018.

Quinto.- Examinado o expediente administrativo, e a estarmos nun suposto do

artigo 55 LCSP, procedeu ditar a presente Resolución.

 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 Regulamento dos procedementos especiais de revisión de decisións

en materia contractual aprobado polo Real Decreto 814/2015, de 11 de setembro.

Terceiro.-  Polo  valor  estimado  do  contrato  este  é  susceptible  do  recurso

especial.

Cuarto.-  Antes de entrar en calquera outra consideración, debemos poñer de

manifesto que, da remisión de licitadores enviada polo Concello, non consta que o

recorrente estea entre eles.

A lexitimación activa para a interposición do recurso defínese no artigo 48 LCSP

que  dispón:  "Poderá  interpoñer  o  correspondente  recurso  especial  en  materia  de

Páxina 2 de 4

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 

contratación toda persoa física ou xurídica cuxos dereitos ou intereses lexítimos se

visen prexudicados ou poidan resultar afectados polas decisións obxecto de recurso".

Como xa explicamos en varias ocasións, por todas Resolución TACGal 26/2018,

é carga do recorrente mostrar neste recurso especial o cumprimento dos requisitos de

admisión, como é a lexitimación, e tamén de fondo da súa posición.

No  presente  caso,  ao  non  constar  o  recorrente  dentro  dos  licitadores  deste

procedemento de adxudicación, era a súa carga trasladar que elementos ou aspectos

farían aparecer a súa lexitimación para impugnar estes pregos e a cláusula que cita.

Así,  como sabemos,  neste  recurso especial  non  cabe  unha  mera  acción  de

defensa da legalidade, de maneira que dado que non se nos aporta a vinculación entre

a posición xurídica do recorrente e a actuación impugnada, tendo en conta o dito da

súa non participación nesta licitación procede, con base no establecido no artigo 55.b)

LCSP,  declarar  a  inadmisión  deste  recurso  especial  por  falta  de  lexitimación  do

recorrente,  máis  tras  o  trámite  de  emenda  que  pasamos  a  relatar.  Neste  mesmo

sentido,  Sentenzas da Audiencia Nacional de 02.11.2016,  recurso 736/2016,  ou de

02.11.2016, recurso 83/2015, así como a do Tribunal Supremo de 20.07.2005, recurso

2037/2002.

Quinto.- Ademais do motivo de inadmisión determinado pola falta de lexitimación

activa, ao mesmo resultado de rexeitamento do recurso se chegaría en canto que o

recorrente non respondeu á emenda solicitada, o que implicaría dalo, en todo caso,

por desistido do mesmo ao abeiro do artigo 51.2 LCSP. 

Neste sentido, ante a presentación que describimos nos antecedentes, se lle deu

posibilidade de emenda en canto estas cuestións da súa presentación, como eran: a

falta da “copia ou traslado do acto expreso contra o cal se recorra, ou indicación do

expediente en que se ditase ou do boletín oficial ou perfil de contratante en que se

publicou”, art. 51.1.c) LCSP e que o recorrente identificara se actuaba en propio nome

ou en representación dunha persoa xurídica, e en todo caso, o obxecto social de quen

fora  o  recorrente,  isto  último  ao  fin  de  apreciar  a  súa  conexión  co  obxecto  da

contratación.  Asemade, no caso de representar a unha persoa xurídica,  que debía

debe achegar documento/s acreditativo/s das facultades de representación para os

efectos do recurso presentado,  ou en definitiva,  acreditación documental  de que o

asinante do recurso estaba facultado para interpoñer o recurso en nome da entidade

recorrente.
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Segundo o artigo 51.2 da Lei 9/2017, non atender ao requirimento de emenda no

prazo  concedido  de  tres  días  hábiles  faría  que  aparecese,  en  todo  caso,  o

desistimento.

Por todo o anterior, vistos os preceptos legais de aplicación, este Tribunal, en

sesión celebrada no día da data,  RESOLVE:

1. Inadmitir o recurso interposto por D. M.A.C.C. contra os pregos que rexen a

contratación  dun  servizo  de  mantemento  do  hardware  e  software  estándar  nas

instalacións municipais do Concello de Narón, expediente CON/41/2018.

2.  Declarar  que  non  se  aprecia  temeridade  ou  mala  fe  na  interposición  do

recurso, polo que non procede a imposición da multa prevista no artigo 58.2 LCSP.

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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