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Recurso nº 36/2019

Resolución  nº 41/2019

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  J.M.T.L.

actuando en nome e representación de SERVICIOS Y MATERIALES, S.A.  contra os

pregos da licitación do contrato de xestión  da Escola  infantil  municipal  Carricanta,

expediente  236/2018/208,  do  Concello  da  Coruña,  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.- Polo  Concello  da Coruña convocouse a  licitación do contrato   de

xestión  da  Escola  infantil  municipal  Carricanta,  cun  valor  estimado  declarado  de

1.663.176,00 euros.

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

Público o día 03.01.2019, cunha rectificación dos pregos publicada o día 07.01.2019.

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

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

Terceiro.-  O  recorrente  impugna  os  pregos  da  licitación,  publicados  na

Plataforma de Contratación do Sector Público o día 03.01.2019.
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Cuarto.- SERVICIOS Y MATERIALES S.A presentou recurso especial,  nunha

oficina Correos, en data 28.01.2019, segundo consta no folio 1 do recurso, e dirixido

ao Concello de A Coruña.

Quinto.- Con data 05.02.2019 o órgano de contratación remitiu o recurso a este

Tribunal acompañado do 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).

Sexto.- Trasladouse o recurso aos interesados con data 06.02.2019, sen que se

recibiran alegacións da empresa.

 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.- 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.

Cuarto.-  Existe un primeiro debate que o recurso presentado necesita superar

para admitirse, xa que en base ao valor estimado do contrato  non se acadaría o limiar

esixido  para  impugnar  as  concesións  de  servizos,  que  é  como  se  cualifica  esta

contratación (artigo 44.1.c LCSP).

Efectivamente, a licitación está prevista como contrato de concesión dun servizo

público, polo que de acordo co seu valor estimado non procedería a súa impugnación
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a través deste recurso especial, se ben o recorrente manifesta que na realidade nos

atopamos ante un contrato de servizos.

Agora ben, no texto do recurso, e máis alá da xenérica alegación a que non

existe risco operacional na licitación, non se mostran a este Tribunal argumentos que

permitan desvirtuar a discrecionalidade técnica que a este respecto lle corresponde ao

órgano de contratación á hora de configurar os termos da licitación.

 De  feito,  o  recorrente  de  xeito  principal  sinala  que  “la  remuneración  del

contratista corre a cargo del Concello, por la aportación directa de ésta, sin perjuicio

del número de usuarios, y otra adicional en función del número de alumnos”.  Sendo

esa,  en  síntese,  a  maior  concreción  que  fai  no  seu  escrito  para  súa  tese,  o  que

observamos de inicio é que non ten axeitado axuste ao establecido no apartado 4 do

Cadro de características do contrato referido ao orzamento de licitación e no que se

vincula a aportación municipal ás prazas ocupadas, indicando que  “el importe de la

aportación municipal es el resultado de restar al coste de la plaza el importe de las

tarifas que pagarán las familias”  e que tamén as prazas se financian entón  “por las

tarifas que tienen que abonar las familias usuarias”.  Na documentación remitida para

este recurso especial polo Concello se cita así que  “empresa só percibe o custo da

praza, a través da achega do Concello e das familias, cando a mesma estea cuberta”

(informe da Asesoría Xurídica de 15.11.2018,  con referencia a informe do xefe de

servizo de Educación)

Dende  logo,  non  é  suficiente  con  aportar  unha  crítica  sen  trasladar  a  este

TACGal todos os datos para que se poida chegar á convicción da realidade do que se

sostén, que non existe traslación efectiva do risco, sen que baste para isto aquela

mera  consideración  transcrita  sen  ulteriores  desenvolvementos  e  cálculos,  cando

ademais tal apreciación non é plenamente axustada ao Cadro de características do

contrato como vimos.

Polo  tanto,  sendo  carga  do  recorrente  a  fundamentación  axeitada  da  súa

impugnación, máis aínda nun suposto coma o presente no que se solicita modificar a

cualificación contractual establecida polo órgano de contratación, e non aportándose a

este  Tribunal  argumentos  suficientes  nese  sentido  referidos  á  concreta  licitación

impugnada, non cabe dar por constatada a tese do recorrente, e, en base ao valor

estimado,  procede declarar  a  inadmisión deste  recurso,  en virtude  do  sinalado  no

artigo 55 c) da LCSP.
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En todo caso, e sen prexulgar ao respecto, en virtude do artigo 115.2  da Lei

39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións

públicas  (LPACAP) procede remitir  o  escrito  de recurso á  entidade contratante ao

obxecto  de que  proceda,  no seu caso e  se corresponde,  á  súa  tramitación como

recurso administrativo, de acordo co previsto no Capítulo II do Título V desa Lei.

Quinto.- A maiores vemos dificultades para entender que a acción impugnatoria

estea presentada en prazo como recurso especial.

En canto ao cómputo do prazo para impugnar os pregos dunha contratación, o

artigo 50 LCSP establece que é de 15 días hábiles que se computarán:

“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.”

Como quedou sinalado nos antecedentes, os pregos se publicaron no perfil o día

3 de xaneiro de 2019, polo que, o cómputo do prazo para impugnar os pregos rematou

o 24 de xaneiro, sendo a presentación deste recurso en Correos o 28 de xaneiro, en

definitiva extemporánea, artigo 55.d). Consta na Plataforma de Contratación do Sector

Público un selo de tempo sobre os pregos e a súa publicación o 03.01.2019.

O 07.01.2019 foi publicado un Anexo sobre subrogación de persoal, pero sen

que  nos  traslade  como  non  foi  ate  ese  momento  cando  apareceu  a  causa  da

impugnación. Principalmente, non se nos xustifica a necesidade desa demora no dies

a quo no tocante ao debate do que depende á propia admisibilidade do recurso, como

é a tipoloxía contractual elixida, que, como dixemos, é a cuestión primaria para poder

pasar a calquera outra, o que ampararía ter por extemporáneo ese recurso. Engadir, a

maior abastanza, que na referencia á vulneración do artigo 100 e 102 LCSP xa na

publicación do 03.01.2019 constaban os cadros cos custes laborais, e tamén o número

de traballadores, categorías, custo salariais ou a desagregación por xénero.
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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 por SERVICIOS Y MATERIALES, S.A. contra

os pregos da licitación do contrato de xestión da Escola infantil municipal Carricanta,

expediente 236/2018/208, do Concello da Coruña.

2. Remitir o escrito de recurso á Administración contratante ao obxecto de que

proceda,  no  seu  caso  e  se  corresponde,  á  súa  tramitación  como  recurso

administrativo, de acordo co previsto no Capítulo II do Título V da LPACAP.

3.  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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