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Recurso nº 35/2019

Resolución  nº 40/2019

RESOLUCIÓN DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA  DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

En Santiago de Compostela, a 14 de febreiro de 2019.

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

actuando  en  nome  e  representación  de  PUERTAS  AFUERA  COMUNICACIÓN

MEDIOAMBIENTAL Y CULTURAL,  S.L contra  os  pregos  do contrato  de servizo  de

deseño e execución das campañas de divulgación e promoción do turismo de natureza

sostible e educación ambiental dende as aulas de natureza de Galicia,  cofinanciado

pola  Unión  Europea  a  través  do  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento  Rexional

(FEDER)  nun  80%,  no  marco  do  Programa  Operativo  FEDER  Galicia  2014-2020,

expediente número 37/2018, licitado pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e

Vivenda,  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.- A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda convocou a

licitación dun contrato de servizo de deseño e execución das campañas de divulgación

e promoción do turismo de natureza sostible e educación ambiental dende as aulas de

natureza de Galicia, expediente número 37/2018 PN, cun valor estimado declarado de

374.945 euros, sendo obxecto de publicación na Plataforma de Contratos Públicos de

Galicia o día 11.01.2019.

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 adiante).
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Terceiro.- Impúgnanse os pregos das licitacións publicados o día 11.01.2019.

Cuarto.- O  01.02.2019  PUERTAS  AFUERA  COMUNICACIÓN

MEDIOAMBIENTAL  Y  CULTURAL  S.L  interpuxo  recurso  especial  en  materia  de

contratación, a través do formulario telemático existente a tal fin na sede electrónica da

Xunta de Galicia, con enlaces na web deste Tribunal.

Quinto.-  O 04.02.2019 reclamouse á Consellería 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 completa foi recibida neste Tribunal o

día 08.02.2019, onde se nos traslada que nese intre non había licitadores.

Sexto.-  Este  Tribunal  en  sesión  do  día  07.02.2019  acordou  suspender  o

procedemento de licitación.

 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

contractual  e  de  organización  do  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos

Contractuais.

Terceiro.- A recorrente está lexitimada para interpoñer o presente recurso aínda

que non teña a condición de licitador, pois precisamente as bases da convocatoria

provócanlle ao seu entender un prexuízo que pretende remediar coa interposición do

recurso e a obtención dunha resolución favorable. Neste sentido, as prestacións do

contrato ao que se refire esta impugnación están incluídas no ámbito da súa actividade

empresarial.  Así  se  ten  pronunciado  este  TACGal  en  Resolucións  anteriores,  por

exemplo a 2/2018 ou 46/2018.
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Cuarto.- Dadas a datas descritas, o recurso foi interposto en prazo.

Quinto.-  Tratándose dos pregos dun contrato de servizos con valor estimado

superior a 100.000 euros, o recurso é admisible.

Sexto.- O recurso trae como alegacións do mesmo: a) o indebido cálculo do

orzamento base de licitación no PCAP, b) a inadecuación das necesidades do persoal

previstas no PCAP e o PPT, por canto vulneran o  establecido no convenio colectivo

aplicable e c) falta de xustificación do uso de medios non electrónicos no presente

procedemento de contratación.

Sétimo.- O órgano de contratación oponse ao expresado no recurso en base a

distintas alegacións que sinalaremos no correspondente  apartado .

Oitavo.-  O  primeiro  que  pasaremos  a  analizar,  pola  súa  relevancia  na

configuración da licitación, é a impugnación da recorrente ao respecto da insuficiencia

dos medios persoais, xa que entende que “el PCAP recoge menos días de trabajo de

los realmente necesarios, al no contemplar correctamente los días de vacaciones y

descanso que corresponden”,  o que impide estimar como correcto o orzamento da

licitación.

A este respecto, a cláusula 3.4 do PPT establece como obriga que “se garantice

la  presencia  en  el  centro  de  por  lo  menos  un  miembro  del  equipo  en  el  horario

indicado en el Anexo I”. Ademais, na descrición dos traballos a realizar nos distintos

lotes sinálase no propio PPT que  “La persona adjudicataria ofertará como mínimo una

ruta o actividad diaria para las personas visitantes del centro que estén interesadas en

integrarse en esta actividad. Las rutas serán guiadas por un/a monitor/a, tendrán una

duración y nivel de dificultad variable, con una duración aproximada de entre hora y

promedio  y  tres  horas”,  indicando  ademais  que  se  deberán  ofertar  visitas

programadas.  Tamén se  prevén actividades en centros  de ensino da Comunidade

Autónoma.

Esta configuración leva á recorrente a afirmar que en todo caso  “han de estar

presentes dos monitores”. No mesmo sentido pronúnciase o órgano de contratación no

seu informe a este recurso no que expresamente sinala que “soamente é necesario tal

e como manifesta a recorrente no seu escrito que estean presentes dous monitores na

aula  da natureza”.  A maiores o  apartado 5.6  PCAP menciona,  no compromiso de
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adscrición de  medios persoais, a tres monitores (dous a xornada completa e un a

medida xornada).

A memoria  explicativa  do  expediente  fala  de  que  “Para  fixar  o  orzamento

máximo da  licitación  estimouse  que  o  traballo  se  pode  realizar  cun  mínimo de  3

persoas”, e cita dous monitores a xornada completa, un destes dous coas funcións de

coordinador, e un terceiro monitor de apoio a media xornada a contratar por un período

anual diferente segundo os lotes: 9 meses no lote 1, 7 meses no lote 2 e 4 meses no

lote  3,  sen  que  conste  no  expediente  explicación  desas  diferenzas.  O  órgano  de

contratación sinala no seu informe que ese monitor de apoio “está previsto para cubrir

a vacacións e os períodos de descanso do coordinador e do outro monitor”,  sendo o

que o recurso considera insuficiente.

Pois  ben,  o  primeiro  que  debemos  sinalar  é  que  os  pregos  prevén  que  os

espazos permanezan abertos todos os días do ano, con diferente horario no período

de outono-inverno, de 5 meses e 15 días, e primavera-verán, de seis meses e 15 días.

Se nos detemos neste segundo período, o horario de apertura ascende a 7 horas e 30

minutos diarios os sete días da semana, nos lotes 1 e 3, e 7 horas no lote 2; e no

período de outono-inverno o horario de apertura é de 4 horas de luns a venres e 6

horas e 30 minutos os fins de semana, festivos e pontes.

Partido, como debemos, da necesidade admitida pola recorrente e polo órgano

de contratación da presenza efectiva de dous monitores neses horarios, aparece que

no  horario  de  primavera-verán  o  monitor  de  apoio  semella  unicamente  cubrir  o

descanso semanal dos outros dous monitores. Resaltamos a estes efectos que nese

período o propio horario de apertura durante cinco días á semana ascende a 37,5

horas nos lotes 1 e 3 e 35 horas no lote 2, practicamente coincidente coa xornada

semanal máxima prevista no convenio de aplicación (38,5 horas), polo que o persoal

de  apoio  cubriría  o  conxunto  de  catro  días  necesarios  de  descanso  semanal  dos

outros  dous  monitores,  dous  días  por  cada  un,  pero aínda  quedarían  entón  os

períodos vacacionais destes.

Por outra banda,  o informe do órgano de contratación indica que  “o período

vacacional deberá ser desfrutado en período de inverno”.

Se con todo isto pasamos a analizar a configuración do persoal necesario para

cada un dos lotes, apreciamos o seguinte.
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Respecto do lote 3, o descrito impide entender como correcta unha configuración

na que só se prevé a contratación do monitor de apoio durante 4 meses, sendo a

mesma inferior incluso ao período de primavera-verán. Baste con apreciar, en todo

caso, que nos outros 8 meses restantes non se nos explica como cubrirían entón as

vacacións  e  descansos  deses  aqueles  dous  monitores  que  deben  ter  presenza

efectiva.

En canto aos lotes números 1 e 2, e continuando co razoamento anterior, resulta

entón  que  as  vacacións  deses  dous  monitores  deberá  desfrutarse  no  período  de

outono-inverno,  que comprende  como vimos 5  meses e  15 días.  Lembremos  que

neses lotes o persoal de apoio  estaría contratado por un período de 9 meses anuais

no  lote  1  e  7  meses  no  lote  2.  Polo  tanto,  se  restamos  do  total  de  meses  de

contratación do persoal de apoio os meses de período primavera-verán (6 meses e 15

días),  resulta  que no período de outono-inverno ese persoal  de apoio  unicamente

estaría previsto para 2,5 meses no lote 1 e 0,5 meses no lote 2. 

Ese  cálculo  ao  que  chegamos  de  0,5  meses,  implica  apreciar  no  lote  2  a

insuficiente previsión recollida pois esa persoa de apoio non alcanzaría a cubrir entón

os dous meses de vacacións dos monitores principais. E respecto ao lote 1, se ben o

tempo de contratación excede deses dous meses, tampouco chegaría para cubrir a

maiores o descanso semanal necesario nese período de inverno.

Reiteramos que para este análise partimos como feito incontrovertido nesta fase

de  recurso  da  esixencia  permanente  de  que  dous  monitores  estean  traballando

efectivamente  e  durante  todo o ano.  Nese sentido,  non se atopan nos pregos da

licitación  nin  se  nos  pon  de  manifesto  polo  órgano  de  contratación  que  existan

diferenzas nese concreto aspecto entre os períodos de outono-inverno e primavera-

verán.

Igualmente, ese Tribunal non obvia o feito de que os horarios de apertura dos

espazos son diferentes en ambos períodos. Pero nese sentido, debemos sinalar que

os pregos da licitación son claros ao esixir en diferentes apartados a obrigatoriedade

de  contratar  a  dous  monitores  a  xornada  completa  e  un  a  media  xornada,

explicitándoos ademais como medios a adscribir ao contrato na cláusula 5.6 do PCAP

denominada  “concreción das condicións de solvencia”,  polo que esa variable se nos

transmite como sempre presente.  Tampouco semellan aceptadas, nin nada se indica

ao  respecto  polo  órgano  de  contratación,  formas  de  contratación  alternativas  ás

expresamente  sinaladas,  ademais  de  que  os  pregos  prevén  actuacións  a  realizar

adicionais ás propias da presenza física nas aulas.
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Nese sentido, o único motivo de oposición que consta no informe do órgano de

contratación ao respecto da necesidade de maior persoal é indicar que o monitor de

apoio “está previsto para cubrir a vacacións e os períodos de descanso do coordinador

e do outro monitor”, algo que nos aparece como insuficiente segundo razoamento aquí

exposto, sen que se nos trasladen cálculos alternativos aos existentes no recurso.

En conclusión,  debemos estimar  este motivo de recurso e,  en consecuencia,

anular o orzamento da licitación, sen que proceda en consecuencia valorar as outras

alegacións impugnatorias ao respecto.

Noveno.- O último que alega a recorrente é que non existe xustificación para o

uso de medios non electrónicos neste procedemento de contratación.

A resposta do órgano de contratación é que o apartado 7.6 do PCAP recolle que

as comunicacións serán telemáticas,  mais recoñece que a presentación de ofertas

prevista non é electrónica “debido a unha falla de medios tecnolóxicos axeitados para

iso”, sen máis desenvolvemento.

A aposta da LCSP pola contratación electrónica é expresa, como xa recolle o

seu Preámbulo:

“Xunto  a  todo  o  anteriormente  sinalado,  debe  necesariamente  aludirse  á

decidida aposta que o novo texto legal realiza en favor da contratación electrónica,

que establece como obrigatoria, nos termos sinalados nel, desde a súa entrada en

vigor; anticípase, por tanto, aos prazos previstos no ámbito comunitario.”

Como vemos, o lexislador incluso quixo anticipar o prazo que para isto existía

na Directiva 2014/24/UE, cifrado este no 18.10.2018. Polo tanto, no momento en que

aparece a licitación que nos ocupa tamén ese prazo europeo cara a a contratación

electrónica estaría amplamente superado. O artigo 22 de tal Directiva cita: 

“1. Los Estados miembros garantizarán que todas las comunicaciones y todos

los intercambios de información en virtud de la presente Directiva, y en particular la

presentación  electrónica  de  ofertas,  se  lleven  a  cabo  utilizando  medios  de

comunicación  de  conformidad  con  los  requisitos  establecidos  en  el  presente

artículo(...)”
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 En definitiva, o marco normativo existente ao respecto está recollido agora na

Disposición  adicional  décimo  quinta  e  décimo  sexta  da  LCSP,  en  vigor  dende  o

09.03.2018. Concretamente a Disposición adicional décimo quinta ordena:

“3.  A presentación de ofertas e solicitudes de participación levarase a cabo

utilizando  medios  electrónicos,  de  conformidade  cos  requisitos  establecidos  na

presente disposición adicional.”

Certamente  nesa  mesma  Disposición  existen  supostos  onde  se  permite

excepcionar este mandato, o cal, como excepción que é, necesita estar xustificado

debidamente, como os apartados 3 e 4 daquela xa recollen: “Neste caso, os órganos

de contratación indicarán nun informe específico as razóns polas cales se considerou

necesario utilizar medios distintos dos electrónicos” (tamén citado no artigo 336.1.h). 

 Isto non aparece no presente caso, sen que poida ter efecto para enervar un

mandato legal a mera mención no informe do órgano de contratación a este recurso

especial de que é “debido a unha falla de medios tecnolóxicos axeitados para iso” sen

máis,  cando  ademais,  sen  ánimo  de  ser  exhaustivo,  no  Sistema  de  Licitación

Electrónica-SILEX  apreciamos  procedementos  de  diferentes  Administracións  desta

Comunidade Autónoma e sobre diferentes tipos de procedementos de adxudicación.

Polo  tanto,  debemos  estimar  o  recurso  neste  punto  por  non  trasladársenos

xustificación para o uso de medios non electrónicos no tocante á presentación das

ofertas nesta licitación.

No  mesmo  sentido  Resolucións  632/2018,  869/2018,  1077/2018  do  Tribunal

Administrativo  Central  de  Recursos  Contractuais;  Resolución 104/2018  do Tribunal

Administrativo de Recursos Contractuais de Castela e León, ou no fundamento sétimo

da Resolución 260/2018 do Tribunal Catalán de Contratos do Sector Público.

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  PUERTAS  AFUERA  COMUNICACIÓN

MEDIOAMBIENTAL Y CULTURAL S.L contra os  pregos do contrato  de servizo  de

deseño e execución das campañas de divulgación e promoción do turismo de natureza

sostible e educación ambiental dende as aulas de natureza de Galicia, licitado pola
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Consellería  de  Medio  Ambiente,  Territorio  e  Vivenda,  expediente  número  37/2018,

anulándose a licitación en base ao expresado nos fundamentos oitavo e noveno desta

Resolución.

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 de la Lei 29/1998, de 13 de xullo,

reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.
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