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Recurso nº 142/2019

Resolución nº 137/2019

RESOLUCIÓN DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA  DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

En Santiago de Compostela, a 11 de xuño de 2019.

VISTO  o  recurso  especial  en  materia  de  contratación  interposto  por  FROQ

EVENTOS  S.L.  contra  a  adxudicación  do  lote  3  na  contratación  dun  servizo  de

produción  e  subministración  de  elementos  para  a  montaxe  e  organización  dos

espectáculos a celebrar na Cidade da Cultura de Galicia promovidos pola Fundación

Cidade da Cultura de Galicia segundo o seu calendario de actividades, expediente

2018-014-SER-A, 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.- Pola Fundación Cidade da Cultura de Galicia convocouse a licitación

do contrato dun servizo de produción e subministración de elementos para a montaxe

e organización dos espectáculos a celebrar na Cidade da Cultura de Galicia segundo o

seu calendario de actividades, cun valor estimado declarado de 259.008,00 euros.

Tal licitación foi obxecto de publicación na Plataforma de Contratos Públicos de

Galicia o día 22.12.2018.

Segundo.-  O día 27.05.2019 FROQ EVENTOS S.L. interpuxo recurso especial

en materia de contratación, a través do formulario telemático existente a tal fin.
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Terceiro.- Recibido o expediente e o informe ao que se refire o artigo 56.2 da Lei

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

trasladouse  o  recurso  aos  interesados,  recibíndose  as  alegacións  da  empresa

SONIDO E ILUMINACIÓN GOYPLASON SL.

Cuarto.- O  04.06.2019  o  TACGal  acordou  o  mantemento  da  suspensión

automática do artigo 53 LCSP, respecto do lote 3.

 FUNDAMENTOS DE DEREITO

Primeiro.- Ao abeiro do artigo 35 bis 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.-  A recorrente está lexitimada para interpoñer o presente recurso pola

súa condición de licitadora para o lote 3 na citada contratación.

Cuarto.-  O  acordo  de  adxudicación  de  03.05.2019  a  favor  de  SONIDO  E

ILUMINACIÓN GOYPLASON S.L foi notificado o 06.05.2019, polo que o recurso foi

interposto en prazo.

Quinto.-  Impugnándose o acordo de adxudicación nun contrato de servizos de

valor estimado superior a 100.000 €, o recurso é admisible.

Sexto.-  Con anterioridade a este recurso, nesa licitación a Resolución TACGal

89/2019 acordara a estimación parcial do recurso desta empresa aquí impugnante, no

sentido seguinte:

“...o que non consta explicitada é a motivación que xustifica a consideración de

superioridade duns concretos elementos materiais sobre os outros, sen que a mera

experiencia do asinante do informe sexa un argumento nese sentido.  Hai que ter en

conta  ademais,  que  examinado  o  PPT,  constan  no  mesmo  unhas  concretas
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condicións técnicas dos equipos ás que, sen embargo, non se fai referencia para a

avaliación das ofertas.

En definitiva, se ben a avaliación do rendemento e sonoridade dos elementos

materiais ofertados non se pode considerar como allea ás condicións da licitación,

referida á produción técnica, son e iluminación de espectáculos musicais, o feito de

que non se xustifique o por que da mellor valoración dunha oferta sobre a outra nese

apartado impide ao recorrente coñecer o fundamento da resolución de adxudicación e

vulnera o principio de transparencia.”

Antes, tal resolución expresara que, estando recollidos ata en dúas ocasións os

medios materiais dentro do contido integrante da memoria non se podía acoller que o

feito de que se teñan en conta no informe de valoración supoña un incumprimento do

previsto nos pregos da licitación,  nin  a incorporación dun novo criterio  “totalmente

externo” non coñecido polos licitadores. Apuntabamos que que o recorrente incorporou

como parte da súa oferta unha relación detallada dos medios materiais previstos, polo

que non cabe alegar descoñecemento nese aspecto.

Tamén expresamos:

“O informe de valoración  asumido  pola  mesa de  contratación  fai  referencia

expresa a que as ofertas  “describen con claridade a metodoloxía de traballo e todos

os puntos da memoria”, para establecer a continuación a diferenza entre elas nun

aspecto específico e concreto previsto como parte desa memoria, o que non se pode

considerar como contrario ás condicións da licitación. Máis aínda, cando eses medios

materiais  valorados  están  profundamente  relacionados  co  obxecto  contractual,

atinente  á  subministración  de  elementos  para  a  montaxe  e  organización  de

espectáculos e máis aínda neste lote 3 impugnado, que se refire á “produción técnica,

son e iluminación de espectáculos musicais”.

En consecuencia, debemos desestimar este primeiro motivo do recurso.”

Sétimo.- Unha vez neste punto,  FROQ EVENTOS S.L. cuestiona novamente a

adxudicación do lote 3.

Desta nova impugnación o primeiro a destacar é que non achaca a tal acordo

unha falta de motivación, ou dende logo isto non sería coherente cun recurso que

mostra que coñece as razóns da puntuación outorgada e as critica.
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Isto é importante porque o que se ditaminou na Resolución 89/2019 foi unha

retroacción  para  que  se  explicitase  debidamente  a  motivación  da  puntuación

outorgada, con advertencia, precisamente, de que non poderían variar tal puntuación

como consecuencia da aplicación desa resolución.

Dito isto, o recurso primeiramente considera que se tiveron en conta aspectos

non previstos  nos pregos.  Entende  o  recorrente  que  ao  valorar  diversos  aspectos

técnicos dos equipos de son se introduciron “elementos alleos totalmente aos criterios

de adxudicación” establecidos previamente.

Este motivo de impugnación, en consonancia co establecido na nosa anterior

resolución,  debe  ser  desestimado.  Sen  ánimo  de  reiterar  o  xa  trasladado  no

fundamento anterior, na nosa Resolución 89/2019 expresabamos que “se analizamos

o cadro de características do PCAP, comprobamos que como contido da memoria a

avaliar neste criterios de adxudicación constan expresamente sinalados os “medios

materiais  e  humanos  para  a  realización  e  prestación  do servizo”  e  a  “relación do

equipamento material (...)”. 

Pois ben,  o feito  de que o informe de avaliación das ofertas estableza unha

diferenza entre elas nun aspecto concreto previsto nos pregos e cunha transcendencia

evidente para a correcta prestación do obxecto contractual, como é o equipo de son

nun  contrato  referido  á  “produción  técnica,  son  e  iluminación  de  espectáculos

musicais”,  non  se  pode  considerar  arbitrario  nin  contrario  aos  principios  da

contratación pública, senón simplemente froito do criterio técnico do avaliador, sen que

este Tribunal aprecie motivo de invalidez ao respecto, pois non se pode considerar que

iso  supoña  a  introdución  de  aspectos  alleos  á  licitación  ou  non  coñecidos  polos

licitadores. 

Como xa apuntabamos na anterior resolución, a Sentenza do Tribunal Xeral da

Unión Europea (TXUE) de 1 de febreiro de 2018,  asunto T-477/15,  recolle que un

avaliador dun contrato público debe poder ter certa marxe de manobra para levar a

cabo  a  súa  tarefa  e,  sen  modificar  os  criterios  de  adxudicación  do  contrato

establecidos no prego de condicións ou o anuncio de licitación, estruturar o seu propio

traballo de exame e análise das ofertas presentadas (con cita á Sentenza do 4 de

outubro de 2012, Evropaïki  Dynamiki/Comisión, asunto  C-629 / 11 P, non publicado,

EU:  C: 2012: 617, parágrafo 21). 
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Nesta mesma liña a Resolución 107/2017 do Órgano Administrativo de Recursos

Contractuais de Euskadi explica:

“En contra de lo que aduce el recurrente, no es necesario que el criterio de

adjudicación especifique el método de valoración que va a seguir el evaluador (ver,

en este sentido, la Resolución 131/2016 del OARC/KEAO), pues este extremo no es

exigido ni por el TRLCSP ni por la jurisprudencia del TJUE la cual considera que los

órganos encargados de la evaluación de los criterios de adjudicación deben disponer

de cierta libertad para llevar a cabo su misión y, por ello, sin modificar los criterios de

adjudicación establecidos en el pliego y anuncios ni su ponderación, estructurar su

propio  trabajo  de  examen  y  análisis  de  las  ofertas  presentadas.  Esa  libertad  se

justifica también por consideraciones de orden práctico; el poder adjudicador debe

poder  adaptar  el  método  de  valoración  que  aplicará  para  evaluar  y  clasificar  las

ofertas en función de las circunstancias de cada caso (STJUE de 14 de julio de 2016,

Asunto C-6/15, “TNS Dimarso”, ECLI:EU:C:2016:555, apartados 29 y 30).”

Tamén a Resolución 690/2017 do Tribunal Administrativo Central de Recursos

Contractuais  recolle:  “Tampoco  puede  afirmarse  que,  el  establecimiento  de  reglas

uniformes  e  iguales  para  la  distribución  de  los  puntos  de  determinados  criterios

evaluables mediante juicio de valor hayan supuesto la inclusión de nuevos criterios de

valoración  no  previstos  en  los  pliegos,  ni  que  aquellos  sean  discriminatorios  o

arbitrarios”

Por  outra  parte,  o  recorrente  discute  as  consideracións  técnicas  do  informe,

sobre  o  que  é  preciso  facer  referencia  á  consolidada  doutrina  dos  Tribunais

administrativos e da xurisprudencia, xa argumentada por este Tribunal en varias das

súas resolucións  (por  todas,  a Resolución TACGal 7/2018 ou 24/2019)  respecto á

discrecionalidade técnica do órgano de contratación, que goza dunha presunción de

acerto e validez nos seus criterios técnicos, e sobre as posibilidades de revisión que lle

corresponden a  este Tribunal,  referidas  á  comprobación da debida motivación dos

actos, de que non existan defectos formais, que non se utilicen criterios non previstos

ou arbitrarios e que non existan erros materiais na valoración.

A Sentenza de 18.01.2019 da Sala do contencioso-administrativo do Tribunal

Superior de Xustiza de Galicia menciona:

“Ha de partirse de que en relación con los criterios evaluables en función de

juicios de valor, resulta de plena aplicación la doctrina reiteradamente sostenida por el

Tribunal  Supremo  con  respecto  a  la  denominada  discrecionalidad  técnica  de  la

Administración y por ello su función es exclusivamente de control de los principios y
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trámites legales, de tal manera que no es posible la sustitución del juicio técnico del

que  valora  la  adecuación  de  las  propuestas  a  los  requerimentos  técnicos  y  a  lo

distintos criterios de adjudicación, en tanto se cuplan las formalidades jurídicas, exista

motivación y la misma resulte racional y razonable”

En primeiro lugar, xa debemos rexeitar por incorrecta a alegación do recorrente

no sentido de que a valoración se realiza “unha vez coñecidas as memorias e outras

puntuacións automáticas, pois evidentemente introduce unha desigualdade de trato e

discriminación  entre  licitadores  que  adultera  totalmente  o  procedemento  de

adxudicación, que afecta directamente á transparencia da licitación”. Así, este segundo

informe  de  análise  das  ofertas  se  realiza  en  cumprimento  do  ordenado  por  este

Tribunal na súa Resolución 89/2019, na que se retrotraía o procedemento aos efectos

de que se expresasen os fundamentos que motivaron o acordo de adxudicación, con

expresa  e  clara  indicación  de  que  as  puntuacións  anteriormente  outorgadas  “non

poderán variar como consecuencia da aplicación desta resolución”.

En consecuencia, non existe ningunha vulneración do principio de transparencia,

pois non se está a producir no segundo informe unha nova valoración das ofertas,

senón  a  correcta  exposición  dos  motivos  que  determinaron  esa  primeira  e  única

avaliación, en salvagarda do dereito de defensa do agora recorrente.

Tamén debemos resaltar, como xa indicamos que o acordo de adxudicación se

atopa neste caso suficientemente motivado, polo que só procedería a súa anulación

de mostrarse polo recorrente a este Tribunal erro ou arbitrariedade na valoración, o

que xa anticipamos non se produce.

Así, o acordo de adxudicación, con base no informe técnico ao respecto, sinala

que:

“claramente o sistema ofertado por SONIDO E ILUMINACIÓN GOYPLASON

SL resulta superior ao ofertado por FROQ EVENTOS SL en canto á posible calidade

final  e  adecuación  aos  distintos espazos de traballo,  cunha maior  capacidade de

actuación sobre cada apartado técnico, xa ofertado por FROQ EVENTOS SL é un

equipo de montar e usar tal cal é, con menos capacidade de adaptación e variación

dos seus aspectos técnicos que o ofertado por Goyplason, cunha gama de variacións

importante que permite un maior control e adaptación ao recinto de trabalo, o que

debe  redundar   nunha  maior  calidade  final  sempre  que  se  instale  e  adapte

correctamente. A oferta de por SONIDO E ILUMINACIÓN GOYPLASON SL  garante

a calidade dos procesos e instalacións en maior  medida que os presentados por

FROQ  EVENTOS  SL  e  que  se  constata  unha  superior  calidade  respecto  das
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características de sonoridade e rendemento dos materiais, polo que obtivo a máxima

puntuación  para  este  criterio...e  que  redunda  na  organización  e  planificación  de

trabalos da empresa e da propia Fundación”

Esas  diferenzas  nas  posibilidades  de  adaptación  e  adecuación  aos  distintos

espazos de traballo destácanse tamén como motivo principal da diferente puntuación

no informe técnico, ben sexa xa polos destacados caracteres tipográficos utilizados.

Esa diferenza semella ser recoñecida polo propio recorrente, que aínda que fala dun

erro de apreciación, indica no seu recurso que:

“ambos equipos son perfectamente adaptables, cuestión diferente é como se

consigue, a través da asistencia efectuada polos técnicos ben a través dos propios

mecanismos que fornece o equipo”.

Non  se  pode  polo  tanto  apreciar  erro  ao  respecto,  pois  precisamente  esa

diferenza é a resaltada polo órgano de contratación, que sinala que o equipo ofertado

polo recorrente está “deseñado para unha mínima intervención técnica”.

Sendo  este  o  principal  motivo  da  valoración  efectuada,  non  se  aprecian  no

recurso argumentos que permitan desvirtuar a discrecionalidade técnica do órgano de

contratación, nin que quebren a presunción de acerto e validez que lle corresponde,

sen que a diferente valoración técnica expresada no recurso sobre outros aspectos

recollido  no  informe poida  supoñer  a  invalidez  do  acordo  de  adxudicación.  Como

sinala a  Sentenza de 24.02.2016 da Sala do contencioso-administrativo do Tribunal

Superior de Xustiza de Navarra:

“Por otro lado, resulta de gran trascendencia tener igualmente en cuenta que,

al tratarse de un juicio fundado en elementos de carácter exclusivamente técnico,

sólo puede ser formulado por un órgano especializado, de tal modo que la revisión de

la valoración realizada por el órgano previsto para resolver el concurso sólo puede

hacerse cuando los errores o defectos en la valoración, primero, sean ostensibles y

manifiestos, y, segundo, no exijan conocimientos técnicos (Cf. STS 29 junio 2005 ).

Pudiendo  añadir  nosotros  que  dichos  errores  "ostensibles,  manifiestos  y  cuya

valoración no exija conocimientos técnicos" han de ser, además, relevantes”

En definitiva, o que se mostra a este Tribunal é unha resolución de adxudicación

debidamente motivada e fundamentada nun informe técnico que, considerando que

ambas propostas “cumpren e describen con claridade a metodoloxía de traballos e os

puntos da memoria solicitada pola Fundación”, establece diferente puntuación en base

Páxina 7 de 8

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


Raxeira 52-2º 15781 Santiago de Compostela
Teléfono 881995481 tacgal@xunta.gal  
Rexistro Xeral da Xunta de Galicia 
https://tacgal.xunta.gal 

ás diferenzas no equipamento ofertado, aspecto non rebatido polo recorrente no seu

escrito impugnatorio. Todo o cal determina a desestimación do recurso presentado.

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

sesión celebrada no día da data,  RESOLVE:

1.  Desestimar  o  recurso  interposto  por  FROQ  EVENTOS  S.L.  contra  a

adxudicación do lote 3 na contratación dun servizo de produción e subministración de

elementos para a montaxe e organización dos espectáculos a celebrar na Cidade da

Cultura de Galicia promovidos pola Fundación Cidade da Cultura de Galicia segundo o

seu calendario de actividades, expediente 2018-014-SER-A.

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 da Lei 29/1998, de 13 de xullo,

reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.
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