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Recurso nº 61/2019

Resolución  nº 61/2019

RESOLUCIÓN DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA  DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

En Santiago de Compostela, a 20 de marzo de 2019.

VISTO o recurso especial en materia de contratación interposto por dona M.B.M.

actuando en nome e representación de GALÁUREA SERVICIOS ASISTENCIALES

DOMICILIARIOS E INTEGRALES S.L.U. contra o acordo da Xunta de Goberno Local

do  Concello  de Forcarei  de  01.02.2019 da contratación  para  o  servizo  público  de

axuda no fogar na modalidade básica e de dependencia, 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.- O  Concello  de  Forcarei  convocou  a  contratación  para  o  servizo

público  de  axuda  no  fogar  na  modalidade  básica  e  de  dependencia  licitación  do

contrato, expediente 698.18, cun valor estimado declarado de 2.066.784,66 euros.

Tal  licitación foi  obxecto de publicación no DOUE e Plataforma de Contratos

Públicos de Galicia o 23.11.2018.

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

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

Terceiro.-  O acordo da Xunta de Goberno Local do Concello  de Forcarei  de

01.02.2019 foi notificado o 08.02.2019.
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Cuarto.- O  28.02.2019  GALÁUREA  SERVICIOS  ASISTENCIALES

DOMICILIARIOS E INTEGRALES S.L.U  interpuxo recurso especial  en materia de

contratación, sendo recepcionado primeiramente no Concello, que o remite ao TACGal

o 12.03.2019 xunto co expediente e informe do artigo 56.2 LCSP.  O Concello remíteo

telematicamente  o  día  14.03.2019.  No expediente  exprésase que non houbo máis

licitadores. 

 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 o recurso especial. 

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.-  Procede, en primeiro lugar, analizar se se dan os elementos para a

admisibilidade como recurso especial de contratación, que é ao que se circunscribe a

competencia deste TACGal a estes efectos.

GALÁUREA SERVICIOS  ASISTENCIALES  DOMICILIARIOS  E  INTEGRALES

S.L.U  foi  a  única  participante  neste  proceso  de  adxudicación.  O  15.01.2019

requiríuselle a documentación precisa para a adxudicación do contrato ao abeiro do

artigo 150.2 LCSP, que non presentou.

O 01.02.2019, por acordo da Xunta de Goberno Local do Concello de Forcarei,

decídese o seguinte, sendo este o acto formalmente impugnado aquí:

“PRIMEIRO.-  Entender  que  a  empresa  GALAUREA  SERVICIOS

ASISTENCIALES DOMICILIARIOS E INTEGRALES S.L.U. retirou a súa oferta e polo

tanto  debe ser  excluída da licitación,  xa que consta  acreditado no expediente  de

contratación que non aportou a documentación requerida para a adxudicación do

contrato.
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SEGUNDO- Declarar  deserta  a  adxudicación do contrato  de “SERVIZO DE

AXUDA A DOMICILIO DO CONCELLO DE FORCAREI”, por falta de licitadores que

dean cumprimento ao prego de cláusulas administrativas particulares e prescripcións

técnicas que rexen a contratación, aprobados pola X.G.L deste Concello, en sesión

de data 22/11/2018.

TERCEIRO.-  Notificar  o  presente  acordo  a  GALAUREA  SERVICIOS

ASISTENCIALES  DOMICILIARIOS  E  INTEGRALES  S.L.U,  xunto  cos  recursos

oportunos.

CUARTO.- Proceder á publicación deste acordo no perfil do contratante e no

DOUE.

QUINTO.- Que pola Secretaria Interventora se emita informe do procedemento

a seguir unha vez que a empresa retirou a súa oferta.“

O 14.02.2019 a Xunta de Goberno Local acorda  “Incoar o procedemento para

acordar, se procede, a imposición de penalidades por retirada de oferta ao licitador

GALAUREA SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS E INTEGRALES S.L.U, consonte

o previsto nos artigos 109 e 150.2 da Lei de Contratos dos sector público, por importe

de  31.001,77  euros”,  e dar  audiencia  a  este  licitador.  Este  acordo indicaba,  como

información de recursos, que era un acto de trámite contra o que non cabía recurso

pero,  de  ser  susceptible,  se  aludía  ao  recurso  de  reposición.  Foi  notificado  a

GALÁUREA SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS E INTEGRALES S.L.U

(GALÁUREA, en adiante) o 15.02.2019.

Posteriormente  constan  presentadas  unhas  alegacións  de  GALÁUREA  no

Concello,  con  similitudes  ao  recollido  no  texto  do  recurso  especial.  Estas  foron

presentadas o mesmo día, no mesmo sitio, e en minutos case concatenados respecto

da presentación do recurso especial.

O  seguinte  que  é  necesario  expresar  é  que  o  recurso  especial  presentado

textualmente recolle que o que impugna é a esixencia do importe do 3% do orzamento

base de licitación en concepto de penalidade (o subraiado é noso):

“La resolución impugnada acuerda entender que Galáurea retiró su oferta al

haber transcurrido diez días desde que se le requirió la documentación necesaria

para la adjudicación del contrato sin haberla aportado. Asimismo declaró desierta la

adjudicación por falta de licitadores. 
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En el cuerpo de la resolución se hace constar que, por entender retirada la

oferta  se procede a exigirle  el  importe  del  3  por  ciento  del  presupuesto base de

licitación,  lva  excluido.  en  concepto  de  penalidad.  Es  este  el  extremo  objeto  de

impugnación y con el que esta parte no está de acuerdo,...”

Polo tanto, o primeiro a observar é que non estamos perante unha impugnación

dese acordo en canto que o recorrente pretenda discutir esa omisión da aportación

documental do artigo 150.2 LCSP, a efectos de buscar que se lle adxudique o contrato.

Por outra banda, o acordo de 01.02.2019, na súa parte decisoria, non impón a

penalidade,  o  cal  queda  refrendado  porque  para  iso  se  abriu  un  procedemento

posterior e diferente iniciado por outro acordo, de 14.02.2019, onde ademais xa se

expresa  que  unicamente  se  está  a  incoar,  e  que  só  ulteriormente  pode  haber  a

resolución que a impoña “se procede”. Polo tanto, a primeira causa de inadmisión do

que se nos presenta deriva de que sendo a  ratio  declarada do recurso enervar a

imposición da penalidade, esta non é imposta no acto formalmente impugnado (e nin

sequera constaría aínda imposta no expediente remitido). Evidentemente, non caben

recursos preventivos, sen que desvirtúe o anterior que naquel acordo de 01.02.2019

se aludira ao réxime sobre a penalidade.

Expresabamos na nosa Resolución 109/2018:

“...debe existir coherencia entre o formalmente designado como acto recorrido

e ao que se refire o relato e alegacións do texto do recurso. Neste caso, o recorrente

non cumpriría  con  tales  cargas  o  cal  podería  implicar  de  por  si  a  inadmisión  do

recurso formulado.”

Seguindo  co  dito,  esta  consideración  non  impide  o  dereito  de  defensa  da

empresa recorrente, que terá as vías impugnatorias que procedan cando se dite o

acordo  de  finalización  dese  procedemento  sobre  a  penalidade,  en  base  aos

argumentos  que  estime  oportunos.  De  feito,  no  acordo  de  incoación  deste

procedemento da penalidade xa se menciona, que  “Vistos os informes e alegacións

presentadas,  o  órgano de contratación,  resolverá o procedemento,  notificándose a

resolución do procedemento aos interesados xunto coa comunicación dos recursos

correspondentes”

A maiores, debemos lembrar que o recurso especial de contratación ten un eido

limitado  de  actuación,  principalmente  de  carácter  precontratual  (coas  únicas

excepcións das modificacións e do rescates de concesión, artigo 44.2 LCSP), polo que
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este TACGal non sería competente para coñecer da impugnación dunha penalidade

que  ademais  vai  derivar  dun  procedemento  propio  e  ulterior,  como  tal,  ao  de

adxudicación en si mesmo, aquí declarado deserto. 

A nosa Resolución TACGal 19 e 35/2019:

“Sen  ánimo de ser  exhaustivo  aquí,  lembrar  que  o recurso  especial  pivota

principalmente  sobre  unha  concepción  precontratual  do  mesmo,  previo  á

formalización do contrato – e evidentemente,  cunha impugnación dentro de prazo

ademais-, con só excepcións moi concretas como a da letra d) do artigo 44.2. Entón,

referencias  posteriores  a  aquel  momento  da  finalización  do  procedemento  de

adxudicación, agás esas excepcións, non teñen cabida neste recurso especial.”

Tamén  a  Resolución  121/2013  do  Tribunal  Administrativo  de  Contratación

Pública de Madrid cando expresa que o recurso especial é “un recurso precontractual,

de manera que los actos susceptibles de recurso, son aquellos que se producen en las

fases de preparación y adjudicación del contrato”, por citar algunha.

De feito, na Resolución TACGal 19/2018 explicabamos:

“Sobre que esa Resolución impugnada acorde tamén o inicio da procedemento

para declarar a prohibición de contratar significar, en primeiro lugar, que tal decisión é

un acto de trámite non cualificado, por canto só determina o inicio do procedemento

e, en segundo lugar, a futura declaración de prohibición de contratar non está no eido

competencia deste Tribunal e recurso especial á vista do artigo 44.2 LCSP.”

Non se pode obviar todo o anterior polo camiño de tentar impugnar os pregos,

como  pretende  o  recorrente  no  seu  escrito  de  impugnación,  posto  que,  unido  ao

carácter restritivo da posibilidade de impugnar estes no momento final do proceso de

adxudicación  (por  todas,  Sentenza  do  Tribunal  Superior  de  Xustiza  de  Galicia  de

17.11.2016,  rec.  4274/2015),  non  podemos  perder  de  vista  que  o  presente

procedemento  de  adxudicación  está  finalizado,  concretamente  por  declaración  de

deserto, declaración e finalización que non é impugnada como tal polo recurso, polo

que non pode este Tribunal Administrativo entrar a revogar os pregos dunha licitación

xa finalizada, por falta de obxecto. A maiores, se a ratio polo que se impugnan é para

enervar  esa  imposición  da  penalidade,  iso  nos  leva  novamente  ao  mesmo punto

descrito nos apartado anteriores.
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Polo tanto,  procede declarar a inadmisión do recurso especial  presentado ao

abeiro do artigo 55 a) e c) LCSP, sen que proceda abordar outras cuestións.

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  GALÁUREA SERVICIOS ASISTENCIALES

DOMICILIARIOS E INTEGRALES S.L.U. contra o acordo da Xunta de Goberno Local

do  Concello  de Forcarei  de  01.02.2019 da contratación  para  o  servizo  público  de

axuda no fogar na modalidade básica e de dependencia.

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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