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Recurso nº 27/2018  

Resolución nº 24/2018

RESOLUCIÓN DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA  DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

En Santiago de Compostela, a 11 de xuño e 2018.

VISTO o  recurso  especial  en  materia  de  contratación  interposto  por  J.P.P.C.

actuando en nome e representación de CASA PEPE VIGO S.L contra a súa exclusión

do  contrato  para  a  subministración  de  produtos  de alimentación  non  perecedoiros

destinados aos centros prestadores de servizos sociais dependentes da Consellería

de Política Social,  expediente 71/2017, 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 Consellería de Política Social da Xunta de Galicia convocouse a

licitación  do  contrato  para  a  subministración  de  produtos  de  alimentación  non

perecedoiros destinados aos centros prestadores de servizos sociais dependentes de

tal Consellería, cun valor estimado declarado no anuncio no DOUE de 3.930.488,14 € .

Tal licitación foi obxecto de publicación no Perfil do contratante o 9.1.2018, no

DOUE o 11.1.2018, no DOG de 29.1.2018 e no BOE o 23.1.2018.

Segundo.- Segundo o expediente da licitación, o contrato estivo sometido ao

texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto

Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro (TRLCSP, en adiante).
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Terceiro.- Na resolución da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política

Social de 6.4.2018 se clasificaron as proposicións das empresas licitadoras de acordo

coa proposta feita pola Mesa de contratación. Nesa clasificación, CASA PEPE VIGO

S.L (CASA PEPE VIGO, en adiante), obtivo a primeira posición en tódolos lotes, sendo

catro os lotes da licitación.

En virtude disto, tal resolución decreta “Requerir a empresa CASA PEPE VIGO

S.L para que presente a documentación sinalada nas cláusulas 7.1 e 7.2 do Prego de

Cláusulas Administrativas Particulares”. 

Por resolución de 4.5.2018,  notificada o 9.5.2018,  decrétase  “A exclusión do

licitador  CASA  PEPE  VIGO  S.L”  porque:  a)  se  observaron  deficiencias  na

documentación  presentada  pola  empresa  b)  as  fichas  técnicas  presentadas  nos

produtos que se describían non se corresponden coas marcas ofertadas no sobre B e

c) Non remiten as fichas técnicas do Aceite ecolóxico. Nas primeiras dúas causas se

plasmaban cadros onde se desenvolvían as mesmas. 

Cuarto.- En  data  29.5.2018  interpuxo  recurso  especial  en  materia  de

contratación contra tal resolución de exclusión perante esta TACGal, a través da sede

electrónica.

Quinto.-  Con  data  29.5.2018  reclamouse  á  Consellería  de  Política  Social  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 diante,  LCSP).  A documentación foi

recibida neste Tribunal o día 31.5.2018.

Sexto.- Trasladouse o recurso aos interesados o 1.6.2018,  sen que recibiran

alegacións.

Sétimo.-  Por Resolución TACGal de 4.6.2018 acordouse, de oficio,  adoptar a

medida cautelar de suspensión.

 FUNDAMENTOS DE DEREITO
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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.- En virtude do disposto na Disposición Transitoria Primeira.4 LCSP 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.-  Dado  que  foi  a  oferta  do  recorrente  a  que  foi  excluída  no  acto

impugnado, ten lexitimación ao abeiro do art. 48 LCSP.

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

Quinto.-  Estamos  en  presenza  dun  contrato  de  subministración  cun  valor

estimado declarado no anuncio no DOUE de 3.930.488,14 €, polo que é admisible

este recurso ao abeiro do artigo 44.1.a) e 2.b) LCSP.

Sexto.- O recurso presentado alega que no PPT, no seu apartado 3, a referencia

ás marcas tan só era a efectos informativos e que non serían obxecto de valoración,

polo que o cambio de marca do mesmo produto e calidade, non pode ser considerado

motivo de exclusión, cando ademais afecta a poucos produtos. Expresa que algúns

fabricantes ou envasadores, uns por escaseza de demanda, e outros por razóns que

non detallaron, adoptaron a decisión empresarial e comercial, ou ambas, de substituír

algunhas marcas en algún caso concreto, e deixar de comercializalas no transcurso do

ano 2018.

Engade que o PPT non fai referencia ningunha ao Regulamento 1151/2012, de

21 de novembro sobre os “réximes de calidade dos produtos agrícolas e alimenticios”,

que trata sobre das D.O. Protexido, as I.G. Protexidas ou a E.T. 

Recoñece é posible que os erros de achega de fichas se produciran en relación

a produtos que se estean subministrando nese momento, e que neste recurso aporta

documentación  ao  respecto,  así  como  alega  que,  de  ter  solicitado  a  Consellería

aclaración detallada sobre cada unha das fichas erroneamente remitidas como logo fai

a resolución de exclusión, se terían aclarado os erros detectados.
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Sétimo.-  O  órgano  de  contratación  remite  un  informe  que  pormenoriza  as

alegacións de resposta ao recurso especial. Reproducimos aquí as súas conclusións:

1.-A empresa incumpre os PCAP nos seus apartados 5.3 e 7 ao non axustarse

ás  características  dos  PPT  nos  produtos  ofertados  e  desvincularse  da  oferta

presentada  no  sobre  B  na  fase  de  acreditación  da  veracidade  da  oferta  coa

presentación de fichas técnicas. 

2.-  A empresa  incumpre  en  canto  a  categorías  comerciais  (calidade  extra,

primeira…),  marcas  ofertadas  (son  vinculantes  conforme  aos  PCAP),  tipos  de

envases e denominacións de orixe.

3.-Admitir  que  a  empresa  se  desvincule  da  oferta  presentada  no  sobre  B

implica unha discriminación flagrante para o resto dos licitadores. A oferta presentada

no sobre B (produtos, características e marcas) determinaba unha oferta económica

con base nos produtos e nas marcas ofertadas. Esa oferta caeu en baixa anormal ou

desproporcionada que foi xustificada e polo tanto a empresa quedou de primeira na

clasificación.  De ofertar outras marcas a súa oferta veríase alterada dado que os

incumprimentos danse principalmente nos produtos máis caros (calidades extra ou

denominacións de orixe). As denominacións de orixe supoñen 7 veces o prezo dun

produto de importación.  Ao desvincularse do contido do sobre B altérase a oferta

económica  que  foi  o  criterio  que  serviu  de  base  para  que  resultase  primeira

clasificada.

3.-O termo “denominación de orixe” non precisa de criterios interpretativos dado

que é un tipo de indicación de procedencia aplicado a un produto alimenticio. Non

obstante existen Regulamentos dos Consellos Reguladores e normas que regulan

con detalle cada tipo de produto, pero o termo en si non precisa de máis definición.

4.-O  “brandy  de  xerez”  non  admite  criterios  interpretativos  porque  é  unha

denominación específica que non se pode confundir con ningunha outra similar. Como

ven se dixo non tódalas bebidas espirituosas son brandy de xerez.

5.-De existir dúbidas nos pregos ou falta de claridade deberíanse ter recorrido

no momento procedimental oportuno ou solicitar aclaracións.

6.-Aínda aceptando que existen produtos que induzan a erro (que non os hai)

existen  moitos  máis  incumprimentos  que  aqueles  que  se  derivan  a  xuízo  da

recorrente  dunha mala interpretación do prego,  tal  como se pon de manifesto  no

expediente que lles remitimos con este informe.
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7.-A Consellería  usou tódolos medios ao seu alcance para que,  dentro  dun

procedemento garantista, a empresa puidese aclarar aqueles conceptos que podían

inducir a erro ou omisión. En fase de clasificación non procedía un trámite de emenda

que implicase que a empresa se separara da oferta presentada.

8.-Desde  a  apertura  do  sobre  B  a  empresa  non  para  de  presentar

documentación  diferente.  Este  órgano  entendeu  que  non  se  poden  permitir  máis

aclaracións e moito menos modificacións dado que as fichas técnicas é a folla de ruta

coa que funcionarán os directores dos centros na demanda de produtos, calquera

erro na ficha presentada ou inadecuación co produto ofertado pode implicar un risco

grave para a saúde de usuarios excesivamente vulnerables. Máis alá de se procede

admitir máis o menos documentación, a empresa demostrou neste procedemento que

non existen garantías que vinculen os seus compromisos coa realidade de execución

mediante os seus continuos cambios.

9.-Non  cabe  dúbida  de  que  é  certo  que  pola  súa  envergadura  a  empresa

podería  cumprir  un contrato  deste  tipo  pero  non este  contrato  dado que a oferta

presentada incumpre os PPT.

Oitavo.- A efectos de analizar os debates que nos ocupan, é necesario estruturar

o mesmo, pois o recurso e o informe do órgano o parcelan en múltiples cuestións, polo

que cremos necesario a súa sistematización.

O primeiro a fixar é que hai que partir dos pregos, como lex contractus, tal como

este  Tribunal  expresou  con  anterioridade,  por  exemplo  na  Resolución  TACGal

17/2018.

Agora ben, sen prexuízo de que, como dixemos, debemos partir do recollido nos

pregos,  os  mesmos  se  deben  analizar  baixo  o  prisma  de  que  introducen  unha

configuración  na  presentación  da  documentación  sobre  os  produtos  sometidos  á

subministración con singularidades, como agora veremos.

Ante todo, significar  que estamos ante unha licitación onde todos os criterios

teñen  carácter  obxectivo,  e,  de  feito,  existe  no  expediente  unha  memoria  de

29.11.2017 que o razoa.  Dos 100 puntos  a  outorgar:  a  oferta económica eran 20

puntos, por descontos en produtos perecedoiros 15 puntos, por produtos ecolóxicos 15

puntos,  por  descontos  en  produtos  frescos  15  puntos,  por  produtos  aptos  para

celíacos 10 puntos, oferta de maior variedade dentro das categorías definidas nos PPT

10 puntos, oferta de produtos a maiores – que se identifican- aos previstos nos PPT
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para centros con necesidades especiais 5 puntos, oferta de subministracións en fins

de semana e festivos 5 puntos e oferta en produtos aptos para diabéticos 5 puntos.

Como todos son aspectos avaliables mediante fórmulas, non sometidos a xuízo

de valor, o PCAP recolle un Anexo II de Modelo de proposición relativa aos aspectos

avaliables mediante fórmulas (sobre B), onde basta marcar Si/Non neses diferentes

aspectos a valorar, e só no apartado sobre redución de prezo ofertada se cambia para

que se sinale a porcentaxe (%) de redución.

Polo tanto, as características e calidades dos produto, nesta licitación, entran en

xogo a efectos de determinar a admisión ou exclusión da oferta só no caso de que non

se cheguen ás determinacións a estes efectos fixadas no PPT, onde para os produtos

hai unha descrición do requirido para os mesmos.

Pola súa banda, en canto á aportación documental só hai entón dous sobres, o

A, de documentación administrativa, e o B, sobre documentación relativa aos aspectos

avaliables por medio de fórmulas.

Nese  sobre  B  debían  xuntar,  aquel  Anexo  III  descrito  e  tamén,  entre  outros

(cláusula 5.4 PCAP): 

“Compromiso de que no caso de resultar clasificada a empresa presentará as

ichas técnicas dos produtos que figuran nos PPT. Ademais, as ofertas deberán incluir

información detallada sobre os produtos ofertados, con información sobre os formatos

e as características técnicas mínimas esixidas para cada produto, identificando para

efectos informativos a marca comercial de cada produto cara dúas marcas indicativas

por  produto.  As  fichas  técnicas  deberán  ser  detalladas  para  cada  unha  das

variedades das categorías ofertadas.” 

Engádense tamén mencións do tipo:  “Compromiso de que no caso de resultar

clasificada a empresa presentará as fichas de alérxenos dos produtos que figuran nos

PPT por categorías e por variedades dentro de cada categoría”,  que se repite con

diversas referencias.

Pola súa banda, a cláusula 7.1 do PCAP recolle que:

  “...unha vez presentadas as ofertas requerirase ao licitador que sen incorrer

en baixa anormal ou desproporcionada figure coa máxima puntuación para os efectos

de que presente as fichas técnicas e de alérxenos dos produtos ofertados no prazo
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de dez días naturais, así como a relación de todos os produtos ofertados cos seus

correspondentes  prezos  unitarios  e  IVE  que  legalmente  lle  corresponda  a  cada

produto.” 

Asemade, a cláusula 7.2 fala da presentación da documentación mencionada no

artigo 151.2 TRLCSP; sobre o que non trataremos pois a resolución impugnada non

cita á mesma, nin se nos aparece como sustento da súa decisión.

Noveno.- Dito o anterior existe un aspecto importante no debate que nos ocupa,

e  que  entón  debe  ser  o  primeiro  a  fixar,  cal  é  o  papel  das  marcas  na  presente

licitación.

É consolidada a doutrina, acollida polos Tribunais de recursos contractuais, que

establece claras prevencións e limitacións á hora de utilizar marcas comerciais nun

proceso  de  licitación.  Por  todas,  Resolución  354/2016,  de 6  de  maio,  do  Tribunal

Administrativo Central de Recursos Contractuais (TACRC): 

“las referencias a marcas comerciales constituyen una excepción a las normas

generales  en  relación  con  las  especificaciones  técnicas,  lo  que  implica  que  el

precepto (artículo 117 del TRLCSP) debe ser interpretado de manera restrictiva, de

tal forma que al órgano de contratación que quiera aplicarlas le incumbe la carga de

la prueba de que se dan efectivamente las circunstancias que justifican la excepción,

circunstancias que se expresan en el citado artículo y que pueden concretarse en

que: a) La referencia a una marca, a una patente o a un tipo, a un origen o a una

producción determinados esté  justificada por  el  objeto  del  contrato;  b)  La entidad

adjudicadora no tenga la posibilidad de dar otra descripción del objeto del contrato a

través  de  especificaciones  suficientemente  precisas  e  inteligibles  para  todos  los

potenciales  licitadores,  y  c)  La  indicación  de  la  marca  esté  acompañada  de  la

mención  «o  equivalente»,  condiciones  que  son  acumulativas  y  que  deberá

demostrarse que se cumplen las tres”

En base a isto, os pregos queren plasmar o papel que xogan as marcas nesta

licitación para evitar contradicir tal doutrina, unido a que a literalidade dos pregos, sen

traspasala, debe ser interpretada no sentido que se adecúen a dereito.

Así, xa vimos como se establece que as marcas non son obxecto de valoración

da oferta,  con indicación,  ao tratar  do sobre B,  que á súa mención era a efectos

meramente informativos (cláusula 5.4 PCAP, xa reproducida).

A cláusula 3 PPT completa as referencias ás marcas nesta licitación:
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“Así  mesmo,  cada  empresa  licitadora  deberá  presentar  2  marcas  (para  efectos

informativos  sen  que  sexan  obxecto  de  valoración)  por  produto  ofertado.  Se  a  empresa

resultase adxudicataria quedará vinculada polas marcas, ostentando os centros a prerrogativa

de escoller  o produto que lle  resulte máis  idóneo.  Durante toda a duración do contrato,  o

contratista  deberá de ter a disposición do contrato polo menos as 2 marcas ofertadas por

produto. Se durante a execución se observase que por circunstancias de composición, sabor

ou durabilidade non se adaptasen ás esixencias do Centro, o adxudicatario estará obrigado a

propoñer  unha  marca  alternativa  que  deberá  ser  aprobada  pola  Subdirección  Xeral  de

Contratación e Control.”

En efecto, as mesmas non xogan como criterio de valoración. Lembremos que,

de feito, nesta contratación todos os criterios son de valoración obxectiva, de forma

que as características do produtos recollidas no PPT son o que se debe analizar que

cumpran as ofertas, non as marcas deses produtos como tales.

De feito, as marcas operan aos efectos de que, unha vez comprobado que os

produtos ofertados – non as marcas- cumpren coas características do PPT, as que

designe o que vaia a ser adxudicatario serán as que debe logo deberá subministrar

durante a execución do contrato. É importante, nunha configuración dos pregos coas

singularidades  do  que  se  nos  presenta,  que  en  fase  de  admisión  de  ofertas  non

pasemos de comprobar que os produtos, as súas características, cumpren co PPT, a

analizar e esixir marcas en si, ou mesturemos eses diferentes planos. 

Polo  tanto,  as  marcas non son  as  definitorias,  como tales,  da admisión das

ofertas, senón só o son as características dos produtos que aportan, polo que haberá

que analizar as características dos alimentos reflectidos na documentación que aporta,

para determinar se en base a isto son inferiores ou distintas ás do PPT.

Entón, para que as marcas non operen traspasando a doutrina antes descrita,

non se pode esixir unha vinculación estrita entre as citadas no sobre B (ás que o prego

lles  outorga  mero  carácter  informativo)  e  as  logo  aportadas  nas  fichas  técnicas

solicitadas ao valorado en primeiro lugar, porque, nesa análise de adecuación ao PPT,

o importante son as características dos produtos e non as marcas dos mesmos, e así

han de ser interpretados os pregos.

Dito doutra forma, o obxecto da licitación é a subministración de produtos non

perecedeiros, establecendo o PPT as condicións, envases e calidades dos mesmos, e

a eses requisitos fixados nos pregos son aos que deben suxeitarse as ofertas dos

licitadores. É o cumprimento do fixado no PPT polos produtos ofertados o que debe

ser obxecto de análise polo órgano de contratación e, no seu caso, determinante da
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exclusión dun licitador,  pero non a concreta  referencia a unha marca comercial.  A

referencia  ás  marcas  comerciais  unicamente  opera  nun  momento  posterior,  a

execución do contrato. 

Polo tanto, a primeira conclusión é que nesta licitación a exclusión non pode

derivar  do  entendemento  da  inmutabilidalidade  das  marcas  designadas  a  efectos

informativos  no sobre B,  en canto  a se logo se citan outras,  ao aportar  as fichas

mencionadas no trámite da cláusula 7.1 PCAP.

Resaltamos que aquela cláusula 3 do PPT reitera por segunda vez que esas

marcas son a efectos informativos, denotando que o importante para a análise das

ofertas será, como é procedente, as súas características:

“Ademais, as ofertas deberán incluir información detallada sobre os produtos

ofertados, con información sobre os formatos de presentación e as características

técnicas mínimas esixidas de cada produto, identificando para os efectos meramente

informativos a marca comercial de cada produto”

Observemos  como  as  diferentes  cláusulas  dos  pregos  reforzan  sempre  esa

mención a que a designación no sobre B é a efectos informativos con vocablos como

“unicamente” (punto 5.4.2 PCAP) ou “meramente” (punto 3 PPT), ao que hai que darlle

o seu valor.

De feito, pode suceder e así o sinala o recorrente no seu escrito, que o cambio

dalgunha marca se produza por circunstancias comerciais alleas ao seu control, e dito

cambio  non  tería  relevancia  no  contrato  salvo  no  suposto  de  que  determinase  o

subministración de produtos que incumprisen o fixado no PPT, que é a referencia a

non perder de vista. Incluso non sería coherente que mentres que a propia cláusula 3

PPT admite supostos onde esas marcas designadas poden ser cambiadas durante a

execución entender que, en cambio, son inmutables as citadas nun sobre B, cando

esta mención era expresamente aos meros efectos informativos.

Apuntar, a maiores, a doutrina consolidada dos Tribunais administrativos, tamén

recollida en anteriores resolucións deste  TACGal,  que as causas de exclusión por

motivos formais deben ser obxecto de interpretación restritiva, máis neste caso en que

o licitador excluído é o mellor clasificado (Resolución TACGal 10/2018).

Rematamos este apartado como comezamos esta análise. Este Tribunal parte e

debe partir  dos pregos,  pero unha configuración dos mesmos coma a que se nos
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presenta non deixa de ter certas problemáticas, as cales, como apuntamos, non poden

dar  lugar  a  unha  deriva  interpretativa  incompatible  coa  normativa  e  principios  da

contratación. 

Neste sentido, é de interese a Resolución TACRC 570/2015 -reiterada logo na

Resolución  863/2015-  a  cal,  reproducindo  outras  previas,  explica  atinadamente  a

problemática de que exista unha fase de verificación do cumprimento do PPT antes da

adxudicación, creada polos pregos.

Décimo.-  Procede agora analizar se o órgano interpretou como expresamos a

presentación documental  referida no 7.1 PCAP, ou se consideraba que as marcas

citadas no sobre B eran, como tales, inmodificables.

Pois  ben,  a  propia  resolución impugnada mostra  que se adoptou a  segunda

opción, pois se dispón como unha das causas de exclusión que  “as fichas técnicas

presentadas  nos  produtos  que  se  describían  non  se  corresponden  coas  marcas

ofertadas no sobre B”.

Isto vese refrendado cando, no informe do órgano de contratación a este recurso

especial, hai frases de que: 

“Se  o contido  do sobre  B (aberto  en  acto  público)  onde  veñen as  marcas

ofertadas e as características dos produtos non coincide coas fichas técnicas que a

empresa está obrigada a presentar conforme ao apartado 7.1 do PCAP, a empresa

está  cambiando  a  súa  oferta  e  resulta  imposible  para  o  órgano  de  contratación

coñecer a realidade do produto que se vai a subministrar en execución.

(...)

O PCAP permite cambiar marcas en fase de execución contractual  ante as

eventualidades (que xa se deron en ocasións) de que se descataloguen marcas ou os

produtos  subministrados  non  resulten  aptos  para  os  nosos  centros,  e  sempre

mediante resolución motivada. Esta modificación non é extensible ao momento de

presentación da oferta (sobre B) onde o licitador  non pode presentar  primeiro un

produto  (cunha  marca,  caracteristicas  e  prezo)  e  no  momento  de  acreditación

substituílo por outro.

(...)
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O  órgano  de  contratación  en  todo  momento  pediu  documentación  que

permitise acreditar o cumprimento de documentación presentada con anterioridade

pero  non  se  podía  admitir  nova  documentación  que  alterase  os  produtos  nin  as

marcas (vinculantes segundo PCAP).

(...)

A  oferta  presentada  no  sobre  B  (produtos,  características  e  marcas)

determinaba unha oferta económica con base nos produtos e nas marcas ofertadas.

(...)  De  ofertar  outras  marcas  a  súa  oferta  veríase  alterada  dado  que  os

incumprimentos danse principalmente nos produtos máis caros (calidade extra  ou

denominación de orixe).”

Polo tanto, admitido, tanto no recurso como no informe do órgano, que houbo

conversas sobre a presentación das fichas do trámite da cláusula 7.1, unido a que, da

lectura do recurso e do informe, non se pode excluír, se non máis ben o contrario, que

a  interpretación  que  puido  subministrar  o  órgano  a  estes  efectos  non  foi  a  aquí

establecida polo TACGal, xunto a que, en todo caso, sempre operaría que as faltas de

claridade nos pregos non poden ir en contra do licitador – aquí o xa mellor clasificado-,

fai  procedente  estimar  parcialmente  o  recurso  a  efectos  de  que  se  retrotraia  o

procedemento  ao  momento  de  solicitar  do  mellor  clasificado,  a  recorrente,  a

presentación documental  recollida na cláusula 7.1 do PCAP, debendo interpretarse

como se recolle nesta Resolución. 

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

sesión celebrada no día da data,  RESOLVE:

1. Estimar parcialmente o recurso interposto por  CASA PEPE VIGO S.L contra

a súa exclusión do contrato para a subministración de produtos de alimentación non

perecedoiros destinados aos centros prestadores de servizos sociais dependentes da

Consellería  de  Política  Social,  expediente  71/2017,  anulándose  tal  exclusión  e

decretándose a retroacción expresada no último dos fundamentos.

2. Levantar a suspensión acordada no seu día.

3.  O  órgano  de  contratación  deberá  dar  coñecemento  a  este  Tribunal  das

actuacións adoptadas para lle dar cumprimento a esta resolución.
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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 del 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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