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Recurso nº 153 /2018  

Resolución  nº 4/2019

RESOLUCIÓN DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA  DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

En Santiago de Compostela, a 3 de xaneiro de 2019.

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

actuando en nome e representación do COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE

GALICIA  contra os pregos que rexen a contratación do servizo para a redacción do

proxecto da terminal de autobuses integrada na estación intermodal da Coruña-San

Cristovo  da  Consellería  de  Infraestruturas  e  Mobilidade,  expediente  2/2019M,  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.- Pola  Consellería  de  Infraestruturas  e  Mobilidade  convocouse  a

licitación  do  contrato  de  servizo  para  a  redacción  do  proxecto  da  terminal  de

autobuses integrada na estación intermodal da Coruña-San Cristovo (anticipado de

gasto), expediente 2/2019 M, cun valor estimado declarado de 309.297,72 euros.

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

Galicia o 28.11.2018 e no DOUE o 01.12.2018.

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

9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público.
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Terceiro.-  O  recurso  cifra  como  acto  impugnado  os  pregos  da  contratación

(fundamento primeiro e suplico),  por considerar o orzamento de licitación e o prezo

máximo do contrato insuficientes e non acordes co prezo de mercado. 

Cuarto.- O 21.12.2018 o COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA

interpuxo  recurso  especial  en  materia  de  contratación,  a  través  do  formulario

telemático existente a tal fin na sede electrónica da Xunta de Galicia e na web do

TACGal.

Quinto.-  Con data  26.12.2018 reclamouse á Consellería  de Infraestruturas e

Mobilidade 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). A documentación foi

recibida neste Tribunal o día 28.12.2018.

Sexto.- Examinado o expediente administrativo, e ao 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.-  O  órgano  de  contratación  alega  a  inadmisibilidade  por

extemporaneidade do recurso.

A LCSP 9/2017 é moi precisa, no artigo 50.1.b), no tocante a cando comeza o

prazo para impugnar os pregos:

“Artigo 50. Iniciación do procedemento e prazo.
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1.  O  procedemento  de  recurso  iniciarase  mediante  escrito  que  deberá

presentarse no prazo de quince días hábiles. O dito prazo computarase:

b)  Cando  o  recurso  se  interpoña  contra  o  contido  dos  pregos  e  demais

documentos contractuais, o cómputo iniciarase a partir do día seguinte a aquel en

que se publicou no perfil de contratante o anuncio de licitación, sempre que neste se

indicase a forma en que os interesados poden acceder a eles. Cando non se fixese

esta indicación, o prazo comezará a contar a partir do día seguinte a aquel en que se

lle entregaron ao interesado ou este puidese acceder ao seu contido a través do perfil

de contratante.”

Efectivamente,  expresa  literalmente  que  é  dende  o  día  seguinte  ao  que  se

publicara o anuncio de licitación no perfil do contratante. Polo tanto, concreta dende

cando é,  e en base a que publicación,  especificamente  a do anuncio no perfil  do

contratante, non outra publicación, sempre que se indicara o acceso aos pregos. O

lexislador tamén o quixo deixar claro no tocante a cando se impugna o anuncio de

licitación, onde tamén liga o prazo á publicación, non a calquera outro elemento de

difusión,  senón  outra  vez  especificamente  no  perfil  de  contratante.  Son  estas

determinacións que este TACGal non pode obviar.

Neste caso, ese perfil remítese directamente á Plataforma de Contratos Públicos

de Galicia, onde o anuncio foi publicado o 28.11.2018, contando publicados tamén aí

os pregos nesa mesma data. Polo tanto, sendo explícito a LCSP a que o dies a quo é

o seguinte a esa publicación do anuncio o 28.11.2018, o recurso presentado o día

21.12.2018  é  extemporáneo  por  traspasar  o  prazo  de  quince  días  hábiles  que

establece o artigo 50.1.b) LCSP ( no mesmo sentido, Resolución 885/2018 do Tribunal

Administrativo Central de Recursos Contractuais).

O artigo 55 LCSP establece o seguinte que “O órgano encargado de resolver o

recurso, tras a reclamación e o exame do expediente administrativo, poderá declarar a

súa inadmisión cando constar de modo inequívoco e manifesto calquera dos seguintes

supostos: d) A interposición do recurso unha vez finalizado o prazo establecido para a

súa interposición.”
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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.  Inadmitir  o recurso interposto polo  COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS

DE GALICIA  contra os pregos que rexen a contratación do servizo para a redacción

do proxecto da terminal de autobuses integrada na estación intermodal da Coruña-San

Cristovo  (anticipado  de  gasto)  da  Consellería  de  Infraestruturas  e  Mobilidade,

expediente 2/2019 M.

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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