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Recurso nº 80/2018  

Resolución nº 68/2018

RESOLUCIÓN DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA  DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

En Santiago de Compostela, a 5 de setembro de 2018.

VISTO o recurso especial en materia de contratación interposto por L.M.C. como

Presidente do Comité de Empresa de Ferrovial  Servicios-  Cespa S.A no centro de

traballo da Coruña e M.A.S.F.  en nome do Sindicato de Traballadores da Limpeza

contra os pregos do contrato de servizos de contenerización, recollida e transporte de

residuos  urbanos  da  cidade  da  Coruña,  expediente  541/2018/1317,  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 da Coruña convocou a licitación do contrato servizos de

contenerización, recollida e transporte de residuos urbanos da cidade da Coruña, cun

valor  estimado  declarado  de  131.016.374,11  euros.  Tal  licitación  foi  obxecto  de

publicación no DOUE o 01.08.2018 e na Plataforma de Contratación do Sector Público

o 30.07.2018.

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 diante, LCSP).

Terceiro.-  O mesmo texto de recurso foi presentado, simultaneamente, en dúas

instancias diferentes.
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O  22.08.2018  este  TACGal  recibe  comunicación  do  Tribunal  Administrativo

Central de Recursos Contractuais (TACRC) de que se presentara ante este tribunal

administrativo estatal este recurso por fax e por correo electrónico. Esta comunicación

acompañaba ese correo electrónico referenciado, que foi recibido no TACRC con data

de 21.08.2018. 

A  súa  vez,  o  mesmo  recurso  foi  presentado  no  Concello  da  Coruña  o

22.08.2018. Tal Concello, en cumprimento do 56.2 LCSP, remitiu este recurso ante o

mesmo presentado,  xunto  co  expediente  e  informe mencionado  nese  precepto,  o

27.08.2018.  Ese  mesmo  día  foi  solicitada  emenda  ao  recorrentes  no  tocante  á

acreditación  documental  da  representación  dos  comparecentes,  o  cal  foi

cumprimentado o 28.08.2018.

Cuarto.- Dado  que  o  órgano  de  contratación  manifestou  que  non  había

licitadores, non houbo o trámite de audiencia do artigo 56.3 LCSP.

Quinto.- Non foi solicitada medida cautelar, polo que non se adoptou decisión ao

respecto.

Sexto.- En  data  04.09.2018,  a  través  da  sede  electrónica,  os  recorrentes

descritos  no  inicio,  formularon  desistencia  expresa  respecto  do  citado  recurso

especial. 

 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.
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Terceiro.-  O  artigo  48  LCSP  establece,  no  tocante  á  lexitimación  das

organizacións sindicais:

“Estarán  tamén  lexitimadas  para  interpor  este  recurso  contra  os  actos

susceptibles de seren impugnados as organizacións sindicais cando das actuacións

ou decisións impugnables se poida deducir fundadamente que estas implican que no

proceso de execución do contrato o empresario incumpre as obrigacións sociais ou

laborais respecto dos traballadores que participen na realización da prestación”.

Neste sentido outorgamos lexitimación ad procesum. 

Cuarto.- En canto á presentación deste recurso e sobre a súa temporalidade.

Como sabemos o artigo 56.3 LCSP, dispón:

“3. O escrito de interposición poderase presentar nos lugares establecidos no

artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común

das administracións públicas. Así mesmo, poderase presentar no rexistro do órgano

de contratación ou no do órgano competente para resolver o recurso.

Os  escritos  presentados  en  rexistros  distintos  dos  dous  citados

especificamente no parágrafo anterior deberanse comunicar ao Tribunal de maneira

inmediata e da forma máis rápida posible.”

Como  vemos,  a  lei  permite  a  presentación  en  diferentes  lugares,  o  cal,

evidentemente, non implica que se poida presentar o mesmo recurso en varios sitios á

vez.  Isto,  que  de  por  si.  no  caso  concreto,  é  unha  incorrección  que  non  ten  a

relevancia  para  causar  a  inadmisión  do  recurso,  é  oportuno  que  o  poñamos  de

manifesto pois tal práctica podería dar incluso lugar a distorsións na tramitación.

A maiores, si debemos rexeitar e inadmitir a presentación formalmente realizada

no Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais (TACRC), en base ao que

agora expoñeremos. 

Este TACGal está en funcionamento dende o 02.04.2018, tal como foi publicitado

no DOG de 05.03.2018 e na web deste Tribunal galego (existindo enlace cara esta

web no propio TACRC), polo que pode ser xa de coñecemento dos recorrentes que é

este Tribunal galego o competente para a interposición do recurso, non aquel estatal.
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Pero é que neste caso a información dada na licitación non daba pé a confusión ,

pois non se citaba ao TACRC nin no anuncio nin no PCAP. De feito, na cláusula 63

PCAP expresamente se dicía: “El órgano competente para conocer del recurso será el

Tribunal  Administrativo  de  Contratación  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de

Galicia.”

En todo caso, debe declararse a inadmisión pola forma de presentación neste

Tribunal  estatal.  Así,  para  a  presentación  telemática  tanto  nese  TACRC como no

TACGal,  existen  procedementos  habilitados,  os  cales  contan  coa   suficiente

publicidade ( no caso do TACGal: sede electrónica da Xunta de Galicia, na web do

TACGal,  https://tacgal.xunta.gal/procedementos.html, con publicidade previa disto no

DOG de 28.03.2018),  polo que non é un medio válido a estes efectos unha mera

remisión por correo electrónico e/ou fax cara o Tribunal, por canto eses medios non

permiten acreditar os requisitos de presentación esixibles.

Non é necesario máis desenvolvemento destas cuestións por canto damos por

formalmente admisible o presentado perante o Concello da Coruña o 22.08.2018.

Queda agora por determinar se este recurso presentado no Concello en tal data

foi presentado dentro de prazo. O órgano de contratación, no seu informe, considera

que é extemporáneo.

Segundo o artigo 50.1.b) LCSP:

“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 ou 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  vimos,  esta  licitación  foi  obxecto  de  publicación  na  Plataforma  de

Contratación do Sector Público o 30.07.2018, con acceso aos pregos dende tal data.
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Pois ben, para o cómputo dos 15 días hábiles se deben ter en conta as regras

contidas nos artigos 29 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento

administrativo común das administracións públicas (artigo 56.1 LCSP). Concretamente

o artigo 30.6 que recolle:  “6. Cando un día sexa hábil no municipio ou comunidade

autónoma en que resida o interesado e inhábil na sede do órgano administrativo, ou á

inversa, considerarase inhábil en todo caso.”

Na traslación dese precepto ao recurso especial, ha de atenderse que cando aí

se alude á sede do órgano debe ser entendido como a do órgano que debe resolver

este  recurso  especial,  este  TACGal,  con  sede  en  Santiago  de  Compostela  (sede

publicitada na web do TACGal,  e expresamente no DOG de 05.03.2018).

Finalmente,  dado  que  nese  período  temporal  houbo  dous  días  inhábiles  a

maiores dos sábados e domingos, como foi o 15 de agosto (festivo estatal) e o 16 de

agosto (festivo local en Santiago de Compostela), o 22.08.2018 era o último día de

prazo, polo que foi interposto en prazo.

Quinto.-  Estamos perante a impugnación do PPT dun contrato de servizos de

valor estimado amplamente superior aos 100.000 €, polo que o recurso é admisible ao

abeiro do artigo 44 LCSP.

Sexto.-  Unha vez admitido o recurso, procede analizar a consecuencia xurídica

do escrito de desistencia do recurso sobre o procedemento iniciado en virtude del.

A LCSP non prevé de modo expreso a desistencia do recorrente como medio de

terminación  do  procedemento  do  recurso  especial,  polo  que  debemos  acudir  á

regulación  que  sobre  tal  materia  se  contén  na  Lei  39/2015,  de  1  de  outubro,  do

procedemento  administrativo  común das  Administracións  Públicas,  toda  vez  que  o

artigo 56.1 LCSP dispón esa remisión legal expresa:  “O procedemento para tramitar

os recursos especiais en materia de contratación rexerase polas disposicións da Lei

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

Administracións  Públicas,  coas  especialidades  que  se  recollen  nos  apartados

seguintes”.

Neste sentido, o artigo 84.1 da citada Lei 39/2015 establece que “Porán fin ao

procedemento a resolución,  a desistencia, a renuncia ao dereito en que se funde a

solicitude,  cando tal  renuncia  non estea prohibida polo  ordenamento  xurídico,  e  a

declaración de caducidade.”
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En canto á desistencia, o artigo 94 da Lei 39/2015 dispón:

“1. Todo interesado poderá desistir da súa solicitude ou, cando isto non estea

prohibido polo ordenamento xurídico, renunciar aos seus dereitos.

2.  Se o escrito de iniciación foi  formulado por dous ou máis interesados,  a

desistencia ou a renuncia só afectará aqueles que a formularon.

3. Tanto a desistencia como a renuncia poderán facerse por calquera medio

que permita a súa constancia, sempre que incorpore as sinaturas que correspondan

de acordo co previsto na normativa aplicable.

4. A Administración aceptará de plano a desistencia ou a renuncia, e declarará

concluso o procedemento salvo que, tendo comparecido nel terceiros interesados,

estes instasen a súa continuación no prazo de dez días desde que foron notificados

da desistencia ou renuncia.

5. Se a cuestión suscitada pola incoación do procedemento entraña interese

xeral  ou  é  conveniente  tramitala  para  a  súa  definición  e  esclarecemento,  a

Administración poderá limitar os efectos da desistencia ou da renuncia ao interesado

e seguirá o procedemento.”

No suposto analizado se ha de concluír que se dan as condicións necesarias

para  a  admisión  da  desistencia,  formulada  polos  recorrentes. Polo  tanto,  procede

admitilas de plano, coa conseguinte conclusión deste procedemento.

Por todo o anterior, vistos os preceptos legais de aplicación, este Tribunal, en

sesión celebrada no día da data,  RESOLVE:

1.  Aceptar as desistencias presentadas por L.M.C. como Presidente do Comité

de Empresa de Ferrovial Servicios- Cespa S.A no centro de traballo da Coruña e por

M.A.S.F.  en nome do  Sindicato de Traballadores da Limpeza  contra  os pregos do

contrato de servizos de contenerización, recollida e transporte de residuos urbanos da

cidade da Coruña, expediente 541/2018/1317, e declarar concluído o procedemento.

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.
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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 del 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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