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Recurso nº 2 e 7/2019 (acumulados)

Resolución nº 32/2019

RESOLUCIÓN DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA  DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

En Santiago de Compostela, a 7 de febreiro de 2019.

VISTO o recurso especial en materia de contratación interposto por D. X.M.V.O.

actuando en nome e representación de ESCOLA DE TEMPO LIBRE DON BOSCO,

recurso 2/2019,  e por  D.  X.A.G.  en nome e representación de ATLANTIC PONTE

2000, S.L.U, recurso 7/2019, ambos contra a adxudicación, polo Concello de Santiago

de Compostela, dun servizo de execución do programa piloto para a implantación dun

servizo de atención á infancia para conciliación da vida laboral, familiar e persoal na

ludoteca de As Fontiñas,  expediente CON/43/2018,  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 Santiago convocou a licitación do contrato de servizo

de  execución  do  programa  piloto  para  a  implantación  dun  servizo  de  atención  á

infancia  para  conciliación  da  vida  laboral,  familiar  e  persoal  na  ludoteca  de  As

Fontiñas,  expediente  CON/43/2018,  cun  valor  estimado  declarado  de  262.471,02

euros.

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

Público o 08.10.2018.

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).
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Terceiro.-  Impugnan ambos recorrentes a adxudicación a favor de SERVICIOS

Y MATERIALES S.L, acordado pola Xunta de Goberno Local de 11.12.2018, notificado

o 12.12.2018.  ESCOLA DE TEMPO LIBRE DON BOSCO foi clasificada en segundo

lugar, ATLANTIC PONTE 2000, S.L.U, en terceiro.

Cuarto.- O recurso de  ESCOLA DE TEMPO LIBRE DON BOSCO (ETL DON

BOSCO, en adiante) foi  interposto o 02.01.2019,  e o de ATLANTIC PONTE 2000,

S.L.U (ATLANTIC, en adiante), o 03.01.2019, ambos a través do formulario telemático

existente a tal fin na sede electrónica da Xunta de Galicia, con enlaces cara a mesma

na web deste Tribunal.

Quinto.- O 02.01.2019 e 04.04.2019, respectivamente, reclamouse ao Concello

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

recibida neste Tribunal os días 17 e 28 de xaneiro de 2019.

Sexto.- O 22.01.2019 acordouse a acumulación dos recursos 2/2019 e o 7/2019,

ao  abeiro  do  artigo  57  da  Lei  39/2015,  de  1  de  outubro,  do  procedemento

administrativo común das Administracións Públicas.

Sétimo.- Trasladouse o recurso aos interesados o 22.01.2019, recibíndose as

alegacións da empresa SERVICIOS Y MATERIALES S.L.

Oitavo.-  O  07.01.2019  e  10.01.2019  o  TACGal  decidiu  o  mantemento  da

suspensión automática da licitación para cada un dos recurso, prevista no 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
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contractual  e  de  organización  do  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos

Contractuais.

Terceiro.-  Ambos  recorrentes  participaron  na  licitación,  e  aportan  alegacións

que, de estimarse, lle podería reportar un beneficio a súa posición xurídica, polo que

teñen a lexitimación prevista no artigo 48 LCSP, sobre o que logo faremos algunha

consideración a maiores.

Cuarto.- Dadas as datas citadas, os recursos foron interpostos en prazo. 

Quinto.-  Ao estarmos perante a impugnación da adxudicación dun contrato de

servizos de valor estimado superior a 100.000 €, o recurso é admisible ao abeiro do

artigo 44 LCSP.

Sexto.- Describiremos  as  alegacións  dos  recorrentes  e  do  órgano  de

contratación neste recurso especial coa análise da cuestión de fondo.

 A maiores, presentou alegacións a adxudicataria, SERVICIOS Y MATERIALES

S.A,  onde  alude  á  inadmisión  do  recurso  presentado  por  ATLANTIC  por  falta  de

lexitimación en canto que non podería obter un beneficio, ao que une alegacións en

contra das presentadas nos recursos.

Sétimo.- A adxudicación deste contrato recaeu en SERVICIOS Y MATERIALES

S.L (SERMASA, en adiante), tras acadar, en total, 92,32 puntos. ETL DON BOSCO foi

clasificada en segundo lugar, con 90,96 puntos, e ATLANTIC PONTE 2000, S.L.U, foi

terceira, con 90,81.

Tanto  ETL DON BOSCO como ATLANTIC recollen  que  as  súas  críticas  son

referidas ao apartado “Relación de xogos e materiais”, puntuable ate 10 puntos, onde

ETL DON BOSCO recibiu 7,5, ATLANTIC 5, e a adxudicataria SERMASA 10 puntos. 

Centrados  entón  nese  criterio  de  “Relación  de  xogos  e  materiais”,  debemos

contextualizar o mesmo, reproducindo o marco que para o mesmo daban os pregos.

En  primeiro  lugar,  o  mesmo era  un criterio  dos  sometidos  a  xuízo  de  valor.

Efectivamente,  neses  criterios  sometidos  a  xuízos  de  valor  estaba  o  “Proxecto

Educativo para o desenvolvemento do programa piloto: Ata 30 puntos” e o que nos

ocupa de “Relación de xogos e materiais: Ata 10 puntos”, cuxo tenor no PCAP era:
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“A.2.- Relación de xogos e materiais: Ata 10 puntos.

Nos termos do previsto na cláusula 5.2 do PPT, valorarase a relación

de xogos e materiais propostos das tipoloxías sinaladas no Anexo V do PPT,

sendo obxecto de valoración o maior cumprimento das esixencias sinaladas

no apartado B de dito Anexo, así como a variedade, as explicacións relativas

ás  súas  principais  características,  á  súa  finalidade  pedagóxica  e  á

perspectiva de xénero, o número de unidades e demais consideracións que

se  estimen  de  interese  polas  licitadoras  cara  á  valoración  técnica  dos

mesmos.

Deberá  formularse  a  oferta  evitando  revelar  datos  obxecto  da

valoración  económica.  O  incumprimento  desta  cláusula  será  motivo  de

exclusión.

Documentación a aportar:

(...)

. Relación de xogos e materiais conforme ao apartado 2 do Anexo V do

PPT na que se fará referencia á denominación do xogo ás súas principais

características,  finalidade pedagóxica e perspectiva de xénero,  número de

unidades  e  demais  consideracións  que  se  consideren  de  interese  polas

entidades licitadoras de cara á valoración técnica dos mesmos.

(...).”

A súa vez, no PPT había as seguintes determinacións ao respecto:

“5.-MEMORIA TÉCNICA A PRESENTAR POLAS ENTIDADES LICITADORAS:

O PROXECTO EDUCATIVO E A PROPOSTA DE MATERIAIS A SUBMINISTRAR 

5.2.- RELACIÓN DE XOGOS E MATERIAIS A SUBMINISTRAR 

Se ten incluído no tipo de licitación unha partida económica mínima de 3.000€

co fin de que a entidade adxudicataria subministre os materiais e xogos que xulgue

necesarios para o desenvolvemento do proxecto educativo que presente á licitación.

As  entidades  licitadoras  deberán  aportar  unha  relación  dos  xogos  e  materiais

conforme ao sinalado no Anexo V e que será obxecto de valoración técnica de acordo

ao sinalado no apartado 2 do referido Anexo. Nesta relación, a incluír no Sobre nº 2,

farase  referencia  á  denominación  do  xogo,  ás  súas  principais  características,

Páxina 4 de 15

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 

finalidade  pedagóxica  e  perspectiva  de  xénero,  número  de  unidades  e  demais

consideracións que se consideren de interese palas entidades licitadoras de cara á

valoración técnica dos mesmos. No Sobre n° 3, relativo á oferta económica, deberá

figurar un anexo específico coa relación detallada, presentada no Sobre n° 2, pero

orzamentada de cada xogo e material proposto, o número de unidades. marca ou

provedor e o IVE. aos efectos da valoración do criterio de adxudicación económico

relativo ao importe destinado á compra e subministro destes materiais. Este material,

ao remate do contrato, pasará a formar parte da dotación municipal. 

Os xogos e materiais propostos deberán ser subministrados durante os tres

meses seguintes á sinatura do contrato. Os materiais dos apartados 8 e 9 do Anexo V

deberán ir subministrándose de forma progresiva e en cantidade suficiente durante

todo o período de execución do contrato.”

“ANEXO V 

A.  RELACIÓN  DE  XOGOS,  LIBROS,  CONTOS,  CÓMICS,  DICIONARIOS,

LÁMINAS PEDAGÓXICAS E MATERIAIS (funxible e non funxible)

(...)

B.  ESIXENCIAS  MÍNIMAS  PARA  A  SELECCIÓN  DE  XOGOS,  LIBROS,

CONTOS, CÓMICS

Todos os xogos deberán implicar a participación de varios/as xogadores/as,

rexeitándose  xoguetes  de  carácter  individual  como  as  consolas  individuais  e

priorizando os xogos que favorezan a socialización e o traballo cooperativo. 

Ofertarase  unha  variedade  de  xogos  que  abrangan  o  intervalo  de  idades

comprendido entre  os 2  e os 12 anos e as diferentes tipoloxías ou clasificacións

expostas no apartado anterior. Isto non supón dispoñer necesariamente do mesmo

xogo en diferentes versións conforme a todas as idades, sino que existan xogos en

número suficiente para ofertar a todas as idades. 

Os libros, cantos ou cómics abordarán de xeito específico ou transversalmente

a igualdade entre  mulleres e  homes.  Terán  en conta  a  perspectiva de  xénero,  a

interculturalidade e a diversidade. Non se admitirán libros, cantos ou cómics con roles

estereotipados. 

Non  se  admitirán  xogos e  complementos  dos  xogos  que  fagan  fincapé  na

beleza das nenas ou mulleres. Neste senso, as pinturas de cara serán empregadas
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con outras finalidades, por exemplo, para a representación de diferentes personaxes

(sexan persoas, heroes, heroínas ou animais). 

Os disfraces  non  serán  nin  incluirán  elementos  sexualizados.  Non poderán

existir xoguetes que inciten á violencia ou xoguetes bélicos. 

Non  se  adquirirán  monecos  ou  monecas  especialmente  sinalados  pola

publicidade  do  mercado  e  evitarase  a  clasificación  azul/rosa  para  distinguir  os

xoguetes  de nenos e  nenas.  En  ningún caso,  os  xogos se  clasificarán  como de

"nenas" ou de "nenas". 

Tanto  o  xogo  como  os  seus  elementos  deberán  cumprir  a  normativa

medioambiental e de seguridade infantil vixente na actualidade. Evitaranse xogos que

conteñan aristas que corten ou rompan facilmente e presenten puntas afiadas, e non

conterán substancias tóxicas. A estes efectos, deberán estar provistos da marca CE,

de conformidade coa normativa comunitaria. Priorizaranse materiais funxibles e non

funxibles  e  xoguetes  versatis  ou  polivalentes,  isto  é,  que  ou  ben  permitan  a

realización de diferentes xogos ou ben permitan a elaboración, construción, reciclaxe

de  xoguetes,  combinando  así  a  disposición  de  xoguetes  xa  construídos  coa  de

xoguetes realizados no propio centro.”

Rematamos esta escolma do marco do debate que nos ocupa reproducindo os

comentarios recollidos no informe de avaliación sobre este apartado,  no tocante á

oferta da adxudicataria e ás das recorrentes:

SERVICIOS Y MATERIALES (adxudicataria)

“A.2.- Relación de xogos e materiais: Ata 10 puntos. 

A proposta  recolle  unha ampla  e  exhaustiva  relación  de  xogos e  materiais

facendo referencia a: denominación do xogo, características, finalidade pedagóxica e

perspectiva  de  xénero  e  número  de  unidades  tal  e  como  establece  o  PPT  e

recollendo ademais outras consideracións de especial interese para a licitadora como

a idade orientativa dos xogos e xoguetes.

Proponse unha puntuación de 10 puntos”

ETL DON BOSCO

“A.2.- Relación de xogos e materiais: Ata 10 puntos.

A proposta  recolle  unha ampla  e  exhaustiva  relación  de  xogos e  materiais

facendo referencia a: denominación do xogo, características, finalidade pedagóxica e

perspectiva  de  xénero  e  número  de  unidades  tal  e  como  establece  o  PPT  e

recollendo ademais outras consideracións de especial interese para a licitadora como

a idade orientativa dos xogos e xoguetes.
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Non se recolle a listaxe de material funxible.

Proponse unha puntuación de 7,50 puntos”

ATLANTIC

“A.2.- Relación de xogos e materiais: Ata 10 puntos.

A proposta  recolle  unha ampla  e  exhaustiva  relación  de  xogos e  materiais

facenda referencia a: denominación do xogo, características, finalidade pedagóxica e

número de unidades, sen especificar a perspectiva de xénero tal e como establece o

PPT e recollendo outras consideracións de especial interese para a licitadora como é

a idade orientativa dos xogos e xoguetes.

Non se recolle a listaxe de material funxible.

Proponse unha puntuación de 5 puntos”

Oitavo.- Por comezar polas cuestións máis transversais, non podemos acoller a

alegación de nulidade de pleno dereito dos pregos de ATLANTIC pois estes non foron

impugnados no seu día. A cuestión é se logo se respectaron na avaliación realmente

realizada, o que inmediatamente analizaremos. 

Dentro  deses  aspectos  máis  xerais,  ATLANTIC  critica  a  metodoloxía  para  a

avaliación realizada, por non estar recollida nos pregos, presumindo que se atribuíu

unha puntuación de 2,5  puntos  a cada un destes aspectos:  número de unidades,

denominación do xogo, finalidade pedagóxica, perspectiva de xénero e características.

Expresa que  “escápaselle cal foi a razón da atribución de valor cuantitativo a cada

unha  desas  5  “condicións”...”.  Finalmente  aporta  que  transformaron  este  criterio,

concebido como sometido a xuízo de valor, como unha  “especie de criterio pseudo-

obxectivo  ou  automático,  2,5  puntos  por  cada  cuestión,  non  analizando  en

profundidade  e  con  rigor  e  metodoloxía  técnica  as  propostas,  simplemente

comprobando se se recollen os apartados estipulados sen analizalos minimamente...” 

O  informe  técnico  que  para  estes  recursos  xunta  o  órgano  de  contratación

describe:

“Valoración: Para poder facer unha valoración das ofertas presentadas polos

licitadores dende un principio de igualdade, non discriminación e total transparencia,

evitando  polo  tanto,  todo  indicio  de arbitrariedade para  valorar  a  adecuación  das

distintas  ofertas  presentadas,  ao  requirido  nos  pregos  e  aplicando  o  principio  de

obxectividade  e  o  máximo  rigor  técnico  e  a  criterio  da  técnica  que  subscribe,

establecéronse catro requisitos cunha puntuación de 2,5 para cada un deles, para

poder levar a cabo dita valoración. Pártese da máxima puntuación (10 puntos, tal e

como se establecen no PCAP) se se cumpren todos os requisitos que de seguido se

detallan e a puntuación queda dividida e establecida en 2.5 puntos en cada un dos
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subapartados, como puntuación en función de si se cumpre ou non en cada un dos

mesmos. 

a. Referencia á perspectiva de xénero: 2.5 puntos.

b. Especificación da idade: 2.5 puntos.

c. Relación de material funxible: 2.5 puntos.

d. Relación máis ou menos extensa de xogos e materiais: 2.5 puntos.

É dicir,  que de cumprirse  todos  e  cada  un  dos requisitos así  previstos,  as

empresas obterían a máxima puntuación, obtendo cero puntos en cada subapartado

que non cumpra coas determinacións anteriores.” 

Polo tanto, o primeiro que observamos é que a avaliación operou, dentro deste

apartado sobre “Relación de xogos e materiais”, con subcriterios non especificados

como tales nos pregos. A este respecto, o primeiro que debemos significar é que isto,

a diferenza do que parece defender ATLANTIC, non implica por si só unha invalidez da

adxudicación baseada nos mesmos, sempre que se dean unha serie de condicións.

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). 

Centrados xa na cuestión dos subcriterios, existe unha doutrina consolidada ao

respecto do TXUE, descrita, entre outras, na S. TXUE de 20.12.2017, asunto C-677/15

P, apartado 33:

“No obstante, un órgano de contratación puede determinar, tras la expiración

del  plazo  de  presentación  de  las  ofertas,  coeficientes  de  ponderación  para  los

subcriterios que correspondan sustancialmente a los criterios previamente dados a

conocer a los licitadores. Esta determinación a posteriori debe, no obstante, cumplir

tres  requisitos,  a  saber,  en  primer  lugar,  no  debe  modificar  los  criterios  de

adjudicación del contrato definidos en el pliego de condiciones o en el anuncio de la

licitación;  en  segundo  lugar,  no  debe  contener  elementos  que,  de  haber  sido

conocidos en el momento de la preparación de las ofertas, habrían podido influir en

tal preparación y, en tercer lugar, no debe haber sido adoptada teniendo en cuenta

elementos que pudieran tener un efecto discriminatorio en perjuicio de alguno de los

licitadores (véanse, en este sentido, las sentencias de 24 de noviembre de 2005, ATI
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EAC y Viaggi di Maio y otros, C-331/04, EU:C:2005:718, apartado 32; de 21 de julio

de  2011,  Evropaïki  Dynamiki/EMSA,  C-252/10  P,  no  publicada,  EU:C:2011:512,

apartados 32 y 33, y de 14 de julio de 2016, TNS Dimarso, C-6/15, EU:C:2016:555,

apartado 26).”

Como  recolle  a  Resolución  92/2015  do  Tribunal  Administrativo  Central  de

Recursos Contractuais (TACRC), en liña co que antes expresábamos: “Por tanto, el

hecho en sí de que no se haya establecido una ponderación mediante la asignación

de concretos puntos a cada uno de los aspectos que podrán ser tenidos en cuenta a la

hora de valorar la oferta no se considera por sí sola motivo suficiente para anular el

pliego en  este  punto.  No obstante  lo  anterior,  el  hecho de que se admitan  como

legales criterios y subcriterios susceptibles de diversas interpretaciones no supone

reconocer en el órgano de contratación una plena discrecionalidad en la valoración.

Muy  al  contrario,  de  la  aplicación  correcta  o  incorrecta  de  estos  criterios  podrá

derivarse la posibilidad de que el Tribunal, en el caso de que la adjudicación llegara

ser impugnada, declare que se ajusta o no a la Ley y al contenido de los pliegos.”

Antes, o TACRC desenvolve tal argumento explicando:

“De lo anterior se deduce que el grado de concreción exigible a los pliegos es

aquel  que permita  a los licitadores efectuar  sus ofertas conociendo de antemano

cuáles  van  a  ser  los  criterios  que  va  a  utilizar  el  órgano  de  contratación  para

determinar  la  oferta  económicamente  más  ventajosa,  no  permitiendo  que  dicho

órgano goce  de  una  absoluta  discrecionalidad  a  la  hora  de  ponderar  las  ofertas

efectuadas por cada licitador, sino que esa discrecionalidad ha de basarse en todo

caso en juicios técnicos previamente explicados en los pliegos, lo que permitirá, por

un lado,  que los  licitadores efectúen  sus  ofertas de forma cabal,  garantizando el

principio de transparencia e igualdad de trato y, por otro lado, que sea posible revisar

la solución alcanzada por el órgano de contratación, no dejando a su absoluto arbitrio

la aplicación de tales criterios.

En  cuanto  a  la  forma  de  lograr  tal  nivel  de  detalle,  sin  embargo,  no  es

necesario en todo caso que sea a través de la asignación de bandas de puntos, sino

que  basta  con  que  la  descripción  del  criterio  sea  lo  suficientemente  exhaustiva,

estableciendo las pautas que van a seguirse a la hora de valorar cada oferta. Debe

tenerse  en  cuenta  que  cuando  se  trata  de  criterios  sujetos  a  juicios  de  valor  la

descripción será siempre y necesariamente subjetiva, pues en otro caso estaríamos

ante criterios evaluables mediante fórmulas.

(...)
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Exigir que se ponderen todos y cada uno de los aspectos que se contienen en

la descripción de cada criterio nos llevaría a un círculo vicioso pues cada subcriterio a

su vez habrá de contener también su descripción, la cual contendrá a su vez una

relación de distintos aspectos que serán tenidos en cuenta y que deberían entonces

ser objeto a su vez de ponderación. No cabe, por ello, establecer una regla general

que exija siempre y en todo caso establecer la ponderación de todos y cada uno de

los aspectos contenidos en cada criterio y subcriterio, sino que lo que ha de exigirse

es que lo que va a ser objeto de valoración esté suficientemente concretado.

Indudablemente, el órgano de contratación cuando efectúe la correspondiente

valoración habrá de motivar adecuadamente la otorgada a cada licitador y en ese

momento  habrá  de  revisarse  si  se  han  cumplido  los  requisitos  exigidos  por  la

jurisprudencia  antes  señalada:  que  no  modifiquen  criterios  de  adjudicación  del

contrato definidos en el pliego de condiciones; que no contenga elementos que, de

haber sido conocidos en el momento de la preparación de las ofertas, habrían podido

influir en tal preparación y que no haya sido adoptada teniendo en cuenta elementos

que pudieran tener efecto discriminatorio en perjuicio de alguno de los licitadores.

Por tanto,  el  hecho en sí  de que no se haya establecido una ponderación

mediante la asignación de concretos puntos a cada uno de los aspectos que podrán

ser tenidos en cuenta a la hora de valorar la oferta no se considera por sí sola motivo

suficiente para anular el pliego en este punto.”

Pois ben, rexeitada a causa de anulación polo mero feito de que se introduciran

subcriterios, debemos analizar entón como operaron estes no caso que nos ocupa.

Noveno.- Con carácter xeral, un primeiro aspecto que impide a este TACGal dar

por congruente a avaliación deste apartado de “Relacións de xogos e materiais”, cuxa

horquilla de puntuación ten potencialidade para modificar ao adxudicatario, é que no

informe que agora se nos traslada para estes recursos se exprese, como vimos, que o

único  puntuado  foi:  “a)  Referencia  á  perspectiva  de  xénero:  2.5  puntos  b)

Especificación da idade: 2.5 puntos c.) Relación de material funxible: 2.5 puntos e d)

Relación máis ou menos extensa de xogos e materiais: 2.5 puntos”, cuxa suma darían,

precisamente, os 10 puntos do criterio. A cuestión é que no prego se daba importancia

moi  relevante  a  conceptos  recollidos  expresamente  nos  mesmos  como:  finalidade

pedagóxica  ou  o  número  de  unidades,  que,  de  feito  foron  citados  no  informe de

avaliación no procedemento, pero que agora xa non son traídos nese listado que se

nos traslada aquí, polo que non podemos dar por coñecidos cales foron exactamente

os aspectos puntuados.
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A maiores, tampouco existe explicación para que estes subapartados (e, polo

tanto, pola suma destes, o criterio de “Relacións de xogos e materiais”) operasen de

forma que de recollerse nas ofertas a puntuación sería o total, 2,5, e de non existir 0

puntos, sen nunca puntuacións intermedias segundo o concreto contido do aportado.

Do  que  logo  se  verá,  semella  que  principalmente  se  analizou  que  formalmente

existiran  os  termos dos subapartados (cando  menos,  no tocante  á  perspectiva  de

xénero), o que implicaba entón obter o máximo dese subcriterio sen analizar o que a

oferta aportaba ao respecto máis alá da súa mera mención.

O  ate  aquí  dito  afecta  xa  transversalmente  á  avaliación  do  conxunto  deste

criterio chamados “Relacións de xogos e materiais”.

Se avanzamos nos debates presentados,  na concreta cuestión  do listado do

material funxible, traída por ambos recorrentes, non vemos contrariedade en que este

listado puidera, no seu caso, integrar un subcriterio a ponderar, como tampouco na

esixencia de que ese listado debería estar na parte da oferta referida á “Relación de

xogos e materiais”.

Consideramos  que  un  licitador  dilixente  podía  prever  que  era  necesario

incorporar un listado de material funxible en base ao conxunto das cláusulas antes

reproducidas, pero outra cousa é que apareza nos pregos que esa cuestión estivera

ao mesmo nivel de importancia que os outros parámetros, como precisamente din os

recorrentes.  Por  exemplo,  non  é  citado  como  tal  no  apartado  9  do  cadro  de

características do contrato, obrante no Anexo 0 do PCAP. Aquí, ao referir os aspectos

a  avaliar  neste  concreto  criterio  de  adxudicación,  recolle  os  que  serían  os  máis

relevantes, onde non está aquel: “sendo obxecto de valoración o maior cumprimento

das esixencias sinaladas no apartado B de dito  Anexo,  así  como a variedade,  as

explicacións relativas ás súas principais características, á súa finalidade pedagóxica e

á perspectiva  de xénero,  o  número  de  unidades  e  demais  consideracións  que  se

estimen de interese polas licitadoras cara á valoración técnica dos mesmos”.

Aínda neste aspecto do material funxible, apuntar que a oferta da adxudicataria

recolle  unha  mera  relación  nominal,  sen  ningunha  significación  ao  número  de

unidades.

Tampouco se observa ou explica que a esixencia dese listado fora só cara o

material funxible e non ao non funxible, cando no Anexo V.B) se alude a ambos, só a

obviar, na posición máis favorable para o órgano de contratación, nun entendemento
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integrador de que os non funxibles son os xogos, libros, etc...pero sen que se teña

certeza disto ou, en definitiva, razoamento ao respecto. A maiores, se acudimos ao

apartado  8  do  Anexo  V,  no  seu  segundo  listado  aparecen  materiais  que  se  nos

asemellan como non funxibles (sen ánimo de ser exhaustivo,  unha grampadora) a

pesar de que o punto 8 sexa titulado como “material funxible”. Tamén apuntar que o

apartado  5.2 PPT alude a “Os materiais dos apartados 8 e 9 o Anexo V...”,  sen que

percibamos a existencia dun apartado 9 nese Anexo V.A).

Por outro lado, partindo de que era necesario presentar ese listado de material

funxible para obter puntuación a este respecto, hai que darlle un sentido a isto con que

o  apartado  8  dese  Anexo  V.A),  titulado  “material  funxible”,  recolla  que  “Porase  a

disposición da Ludoteca o seguinte material...”,  que só podemos entender, a falta de

explicacións, como que era un mínimo a superar para obter puntuación maior a 0, se

ben nada vemos cara unha explicación que describa como operaba isto.  O que si

observamos  é  que  o  listado  de  material  funxible  de  SERMASA ten  produtos  que

coinciden con ese do apartado 8, pero que lle faltan outros,  polo que se lle faltan

dificilmente podía acadar a puntuación completa dese subcriterio. 

En todo caso, baste con expresar que tampouco aquí atisbamos o razoamento

nin a motivación para axustar as puntuacións outorgadas neste aspecto co resultante

dos pregos.

Finalmente,  tampouco  vemos  validables  as  concretas  puntuacións  dadas  no

subapartado da  perspectiva de xénero. Outra vez, non se aprecia a motivación e o

camiño para dar por correctas as puntuacións, algo propio do noso xuízo revisor.

Comezando  polo  outorgamento  da  máxima  puntuación  nese  subcriterio  a

SERMASA, o único razoamento ao respecto sería que deriva de que, na súa oferta,

en todas e cada ficha dos xogos, libros e no listado de material funxible había unha

celda titulada “perspectiva de xénero”. 

Agora ben, se ese é o razoamento non podemos dalo por correcto porque iso

implicaría que operou de forma que se citabas o termo en todos os elementos eran 2,5

puntos, sen a análise do que o que aí se expoñía respecto dese valor. Así, sendo un

criterio  sometido a un xuízo de valor,  a motivación da puntuación requiría algunha

explicación sobre que aspecto da proposición desa empresa permitía valorizar ese

aspecto da perspectiva de xénero,  máis alá  de simplemente  conter  unha mención

nominal a esas verbas, máis cando se obtivo o máximo posible neste subcriterio. Nese
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aspecto, non observamos que exista tal valorización cando nesa oferta todo o que se

aporta en cada unha desas celdas da oferta da adxudicataria onde se introduce a

referencia á “perspectiva de xénero” é o que “o seu uso non está pensado para ningún

xénero en concreto”, sen máis.

Da  lectura  dos  pregos  cabe  deducir  que  a  finalidade  buscada  respecto  á

perspectiva de xénero era algo máis e algo diferente a simplemente esa mención,

como sería que os xogos, libros... impliquen aos que os utilizarán interiorizar ou asumir

valores de tal perspectiva, non simplemente que o seu “uso” non sexa discriminatorio

(aplicado na oferta en cuestión ate para o “uso” dos libros e incluso dos materiais).

Pero é que ademais nos pregos que o seu uso fora indistinto por sexos xa se

recollía  como  un  mínimo  a  cumprir,  con  toda  lóxica  certamente,  polo  que  non

atopamos  a  motivación  entón  para  que  esa  mera  mención  implique  a  maiores

outorgarlle a máxima puntuación do subapartado. Efectivamente, no Anexo V.B) se

introduce, precisamente como mandato de mínimo, expresións como:  “Os disfraces

non serán nin incluirán elementos sexualizados.”  ou  “En ningún caso, os xogos se

clasificarán como de "nenas" ou de "nenas"”, por citar algún. De feito, se bastase esa

mera  mención  a  que  o  uso  non  está  dividido  por  sexos,  o  que  non  tería  entón

motivación é que non merecera ningunha puntuación na oferta de ATLANTIC que esta

expresara que nos disfraces “elíxese unha serie deles sen discriminación de xénero”

(lembremos que a distancia entre este licitador e a ETL DON BOSCO foi, no final, de

só 0,15 puntos).

A imposibilidade de ver cal foi o parámetro de avaliación e motivación no tocante

á perspectiva de xénero é máis xeral. Así, ante a cita que fai ATLANTIC no seu recurso

a  referencias  que,  segundo  este,  podían  implicar  mencións  na  súa  oferta  desta

perspectiva  de xénero,  o  informe remitido  para  este recurso especial  expresa que

aquel  só  aportaba  un  breve  resumo  do  contido  dos  libros  e  contos,  “obviando  a

referencia á perspectiva de xénero en toda a listaxe de xogos e materiais”. Entón, se

só  se  puntuaba  de  estar  esa  perspectiva  en  todos  os  elementos  aportados,  non

atisbamos a explicación de que ETL DON BOSCO obtivera tamén os 2,5 puntos, pois

no seu listado de elementos  só nalgún se cita,  como finalidade pedagóxica,  o da

perspectiva  de  xénero  e,  outra  vez,  cunha  mera  introdución  desas  verbas,  sen

explicación ningunha ao respecto.

Polo tanto, tampouco podemos dar por correctas as puntuacións no referido ao

subcriterio de perspectiva de xénero.
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Como antes  avanzamos,  fronte  ao  que  alega  SERMASA ambos  recorrentes

teñen lexitimación ad causam – non negada polo Concello- tamén para estes aspectos

máis concretos, pois aluden a defectos nas valoracións respecto de apartados cunha

puntuación que pode implicar unha variación de ate cinco puntos no resultado final.

Dado que as diferenzas entre as ofertas destes recorrentes e a do adxudicatario son

claramente inferiores a esa horquilla, tamén existiría aquí tal lexitimación. De feito, a

diferenza máxima entre estas tres ofertas (uns 1,5 puntos) son incluso moi inferiores

ao que se lle outorgaba a cada un deses subcriterios aos que aludimos, 2,5 puntos

lembramos, apreciando en cada un deles faltas que impiden dar por correctamente

efectuadas as súas puntuacións e avaliación.

Décimo.- Como sabemos, o xuízo revisor deste TACGal non se debe introducir

na  discrecionalidade  técnica  do  órgano  de  contratación,  pero  si  nos  cabe  axuizar

aspectos  dese  proceso  avaliador,  como  se  houbo  erro,  arbitrariedade  ou  se  a

motivación dada non reúne os estándares necesarios para entender xustificada unha

decisión e para que os que a pretendan discutir poidan ter os elementos para saber

cales foron as razóns de sustento dese acto de adxudicación. 

Na Resolución 59/2018 explicábamos:

“Por iso, a motivación da decisión de adxudicación dun contrato é un elemento

esencial para evitar a arbitrariedade e dar cumprimento ao principio de transparencia,

á vez que permite aos demais interesados coñecer os argumentos utilizados polo

órgano de contratación aos efectos, no seu caso, de impugnar a adxudicación.

O  órgano  de  contratación  debe  argumentar  as  razóns  da  prevalencia  dun

licitador respecto aos outros, o que esixe razoar as puntuacións outorgadas en base

aos criterios fixados nos pregos da licitación.”

Aquí observamos que non se cumpren os requisitos necesarios para validar a

adxudicación decretada, como xa foi amplamente desenvolvido, por diferentes eivas.

Isto obriga a estimar os recursos en canto á anulación da adxudicación, pero dado que

non pode ser este TACGal quen se erixa en órgano de contratación e reordene as

puntuacións  derivadas  de  criterios  sometidos  a  xuízos  de  valor,  só  cabe  a

consecuencia que procede en dereito: como que se procedeu á apertura da oferta

económica non se pode efectuar polo órgano de contratación unha nova avaliación

dos  criterios  sometidos  a  xuízo  de  valor,  e  por  sometemento  aos  principios  de

igualdade e libre concorrencia, é obrigada a anulación de todo o procedemento de

licitación. 
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En igual sentido e consecuencia anulatoria,  a Resolución TACGal 23/2018 ou

118/2018. Tal criterio tamén é seguido por outros Tribunais de Recursos Contractuais.

A modo de exemplo: Resolución TACRC 342/2017 ou 423/2018, Resolución 328/2017

do Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Madrid, Resolución 183/2017 do

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuais de Andalucía, Resolución 157/2018

do Órgano Administrativo de Recursos Contractuais de Euskadi, Resolución 214/2018

do  Tribunal  Administrativo  de  Contratos  Públicos  de  Canarias,  Resolucións  227  e

259/2018 do Tribunal Catalán de Contratos do Sector Público ou Resolución 18/2017

do  Tribunal  Administrativo  de  Contratos  Públicos  de  Aragón,  por  citar  algunhas

recentes.

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  ESCOLA DE TEMPO LIBRE DON BOSCO,

recurso 2/2019, e por ATLANTIC PONTE 2000, S.L.U, recurso 7/2019, ambos contra

adxudicación, polo Concello de Santiago de Compostela, dun servizo de execución do

programa  piloto  para  a  implantación  dun  servizo  de  atención  á  infancia  para

conciliación da vida laboral, familiar e persoal na ludoteca de As Fontiñas, expediente

CON/43/2018,  nos  termos  expostos  nos  fundamentos  xurídicos,  con  anulación  da

adxudicación e da licitación.

2. Levantar as suspensións acordadas 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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