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Recurso nº 86/2018  

Resolución nº 80/2018

RESOLUCIÓN DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA  DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

En Santiago de Compostela, a 27 de setembro de 2018.

VISTO o recurso especial en materia de contratación interposto por D.A.I.P.J. en

nome e representación de SERVITAL SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L. contra a

adxudicación polo Concello da Pastoriza da contratación da prestación do servizo de

axuda no fogar na modalidade básica e dependencia, código 113/2018, 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  Pastoriza  convocou  a  licitación  da  prestación  do

servizo de axuda no fogar na modalidade básica e dependencia, código 113/2018, cun

valor  estimado  declarado  de  2.103.129,60  euros.  Tal  licitación  foi  obxecto  de

publicación no DOUE o 05.04.2018 e na Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

así como no perfil do contratante o 11.04.2018.

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

texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto

Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro (TRLCSP, en adiante).

Terceiro.-  Impúgnase  a  adxudicación  da  licitación  acordada  pola  Xunta  de

Goberno Local de 03.08.2018 a favor de VIRXE DO CARME SERVIZOS SOCIAIS

(VIRXE DO CARME en adiante), notificado o 22.08.2018.
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Cuarto.- O  11.09.2018  SERVITAL  SERVICIOS  SOCIOSANITARIOS,  S.L.

(SERVITAL,  en  adiante)  interpuxo  recurso  especial  en  materia  de  contratación,  a

través da sede electrónica da Xunta de Galicia.

Quinto.-  O  mesmo 11.09.2018  reclamouse  ao  Concello  da  Pastoriza  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), que foi recibido o 14.09.2018.

Sexto.- Trasladouse o recurso aos interesados con data 14.09.2018, sen que se

recibiran alegacións.

Sétimo.-  O  17.09.2018  o  TACGal  decide  manter  a  suspensión  automática

prevista no artigo 53 LCSP.

 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.- En virtude do disposto na Disposición Transitoria Primeira.4 LCSP 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.- O recorrente foi licitador nesta contratación sendo a súa oferta a outra

que existía a efectos da adxudicación, polo que ten o interese lexítimo que ampara a

súa lexitimación.

Cuarto.-  Dados  os  prazos  descritos  o  recurso  foi  presentado  en  prazo,  sen

alegacións de incumprimento a estes efectos.
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Quinto.-  Estamos  perante  a  impugnación  da  adxudicación  dun  contrato  de

servizos de valor estimado superior a 100.000 €, polo que o recurso é admisible ao

abeiro do artigo 44 LCSP.

Sexto.- Critica o recorrente a avaliación efectuada, que o órgano de contratación

busca rebater, todo isto en base aos argumentos que inmediatamente describiremos e

analizaremos.

Sétimo.-  Antes de entrar no resto de cuestións, existe unha consideración que

hai que trasladar, por canto que afecta transversalmente á licitación e, polo tanto, aos

concretos debates que sobre a mesma se nos traen.

Efectivamente,  observamos  que  as  publicacións  desta  contratación  foron

posteriores ao 9 de marzo de 2018, data de entrada en vigor da Lei 9/2017, de 8 de

novembro, de contratos do sector público (LCSP), sendo ademais esa a información

que  resulta  da  Plataforma  de  Contratos  Públicos  de  Galicia.  Concretamente,  a

convocatoria da publicación foi amplamente posterior a esa entrada en vigor da nova

lei en case un mes ( DOUE o 05.04.2018, Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

así como no perfil do contratante o 11.04.2018). De feito, aínda existe unha chamada

corrección de erros dos pregos publicada o 08.05.2018, sendo a anterior apreciación

suficiente para a problemática que imos describir.

A Disposición transitoria primeira da LCSP establece:

“1. Os expedientes de contratación iniciados antes da entrada en vigor desta lei

rexeranse  pola  normativa  anterior.  Para  estes  efectos,  entenderase  que  os

expedientes  de  contratación  foron  iniciados  se  se  publicou  a  correspondente

convocatoria  do  procedemento  de  adxudicación  do  contrato.  No  caso  de

procedementos negociados sen publicidade, para determinar o momento de iniciación

tomarase en conta a data de aprobación dos pregos.

2.  Os contratos administrativos adxudicados con anterioridade á entrada en

vigor da presente lei rexeranse, en canto aos seus efectos, cumprimento e extinción,

incluída a súa modificación, duración e réxime de prórrogas, pola normativa anterior.”

A expresión recollida  na LCSP  é clara  no seu  mandato  -  “se se publicou a

correspondente convocatoria do procedemento de adxudicación” -, polo que sendo a

convocatoria desta licitación publicada despois o 9 de marzo de 2018, temos aquí

unha problemática  xurídica  que afecta,  como dicíamos,  transversalmente  á validez
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deste procedemento de adxudicación. Pasado un mes da entrada en vigor da nova lei,

non podemos obviar a invalidez dunha licitación que non acerta no texto legal ao que

se debía someter.

Oitavo.-  A maiores  da afectación transversal  que acabamos de expresar,  se

entramos na cuestión da avaliación das ofertas, non por coñecido podemos deixar de

encadrar o debate que se nos trae sobre a avaliación de oferta, con reprodución do

dito, por todas, na Resolución TACGal  23/2018:

“En  primeiro  lugar,  e  como  tamén  é  sinalado  pola  adxudicataria  nas  súas

alegacións,  é  preciso  facer  referencia  á  consolidada  doutrina  dos  Tribunais

administrativos e da xurisprudencia, xa argumentada por este Tribunal en varias das

súas  resolucións  (por  todas,  a  Resolución  TACGal  7/2018)  respecto  á

discrecionalidade técnica do órgano de contratación, que goza dunha presunción de

acerto e validez nos seus criterios técnicos, e sobre as posibilidades de revisión que

lle corresponden a este Tribunal, referidas á comprobación da debida motivación dos

actos, de que non existan defectos formais, que non se utilicen criterios non previstos

ou arbitrarios e que non existen errores materiais na valoración.”

Na Resolución 59/2018 engadíamos:

“Por iso, a motivación da decisión de adxudicación dun contrato é un elemento

esencial para evitar a arbitrariedade e dar cumprimento ao principio de transparencia,

á vez que permite aos demais interesados coñecer os argumentos utilizados polo

órgano de contratación aos efectos, no seu caso, de impugnar a adxudicación.

O  órgano  de  contratación  debe  argumentar  as  razóns  da  prevalencia  dun

licitador respecto aos outros, o que esixe razoar as puntuacións outorgadas en base

aos criterios fixados nos pregos da licitación.”

Dentro dos criterios non avaliables de forma automática a chamada “Proposta

técnica de desenvolvemento do servizo”  tiña 7 bloques,  centrándose o recurso no

sucedido nalgún deles.

Primeiramente  se cita  o  bloque  2,  que tiña  esta  literalidade no Anexo  III  do

PCAP:

“Bloque 2. Medios técnicos, materiais e humanos así como a adecuación do

proxecto de traballo á realidade social, económica e xeográfica do Concello ..........

Máximo 7 puntos
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Especificaranse os medios materiais que se adscribirán ao servizo, detallando,

tanto mobles, como inmobles e dereitos . Indicarase a localización e as principais

características do local  que se destinará á prestación do servizo e xustificación a

dispoñibilidade ou no de local dentro do municipio. Non se valorará o material básico

de uso habitual das auxiliares, ou que sexa obxecto de valoración nas melloras, nin

os recursos propios para a xestión da empresa. 

Especificarase  o  número  de  persoal  a  adscribir  ao  servizo,  as  súas

características profesionais e situación laboral, valorando especialmente a formación

e estabilidade da laboral da plantilla; a existencia dun protocolo de substitución de

xornadas, etc...”

Neste  bloque  2  as  diferencias  de  puntuación  foron  no  tocante  aos  “medios

humanos” e o de “adecuación á realidade do Concello”.

Sobre os medios humanos o que recolle o informe de avaliación para xustificar a

mellor  puntuación de  VIRXE DO CARME  é que  “en canto aos medios humanos a

Empresa Virxe do Carme fai unha referencia expresa a estabilidade no emprego do

seu persoal fomentando a contratación indefinida e estabilidade no emprego con un

compromiso expreso do 80% de persoal indefinido e prazos para a transformación de

contratos, polo que se outorga a maior puntuación.”

SERVITAL o que alega é que esta aportaba converter en indefinidos o 100 %

dos contratos do persoal a subrogar, así como do persoal que ao longo da vixencia do

contrato adquira dereitos de subrogación.

O informe do órgano de contratación expresa:

“ Tal como se especifica na cláusula 28.2 apartado f dos pregos de cláusulas

administrativas para a presente contratación son obrigas do adxudicatario adscribir á

súa  empresa  os  traballadores  que  actualmente  están  prestando  o  servizo,  a

subrogación  deberá  realizarse  en  todo  caso  respetando  a  categoría  profesional,

soldo, xornada e antigúedade do persoal subrrogado, e os traballadores adscritos á

empresa saínte pasaran a estar adscritos á empresa adxudicataria.

Entendendo que polo propio desenvolvemento do servizo, o longo da duración

do contrato a plantilla de traballadores non vai estar exclusivamente formada polo

persoal subrogado senón que o persoal inicialmente subrogado sufrirá modificacións (

debemos ter en conta que o servizo pode sufrir variacións tal como se especifica nos

pregos administrativos nos termos previstos na cláusula 34), en cando a aumento o
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diminución de horas que pode supoñer unha modificación da previsión de horas, para

o que será necesario a contratación de novo persoal, engadido a isto necesidade de

contratación de novo persoal para a cobertura de situacións que podan acontecer en

relación cos traballadores (baixas voluntarias de traballadores e outros…) que se verá

afectado pola estabilidade a que facemos referencia neste punto e que tamén forma

parte do obxeto do contrato. Aclarar que o concepto referido a convertir en infefinidos

o 100% dos contratos de persoal a subrogar relativo a outras melloras como expón a

empresa  SERVITAL,  non  procede  valorar  neste  bloque,  xa  que  se  valoraron  no

apartado correspondente “a outras melloras”, que é onde dita empresa fai referencia”

O  que  observamos  da  oferta  de  VIRXE  DO  CARME  é  que  no  tocante  á

estabilidade o que expresa é que estará ao disposto no artigo 14 do convenio colectivo

para a actividade de axuda a domicilio  de Galicia,  no cal se acorda que todas as

empresas afectadas terán un 80% con contratos indefinidos, e que iso é o que se fará

para o Concello de Pastoriza.

Pola  súa  banda,  SERVITAL,  nun  apartado  titulado  como  “Apostar  pola

estabilidade de emprego”, ofrece converter en indefinido o 100% persoal a subrogar e

o que ao longo da vixencia adquira dereitos de subrogación. 

Ante todo, ao feito de que, formalmente, inclúa esta apreciación nun apartado do

sobre  B  referido  ao  bloque  6  dos  criterios  de  adxudicación,  titulado  “Proposta  de

melloras da entidade prestadora”, lle debemos facer as seguintes observacións.

En primeiro lugar, ese bloque 6 sobre melloras non se nos aparece que teña

acomodo nas especificacións que sobre isto esixe agora o artigo 145.7 LCSP, que é a

norma á que debería estar suxeita esta licitación:

“7. No caso de que se establezan as melloras como criterio de adxudicación,

estas deberán estar  suficientemente especificadas.  Considerarase que se cumpre

esta exixencia cando se fixen de maneira ponderada, con concreción, os requisitos,

os  límites,  as  modalidades e  as  características  delas,  así  como a súa  necesaria

vinculación co obxecto do contrato.

(...)”

Ademais existirían máis  problemáticas nesa remisión que se fai  ao bloque 6

porque  vemos  que  no  Informe  técnico  de  avaliación  do  sobre  B,  no  cadro  de

puntuación do bloque 6 se puntúa “melloras avaliables automáticamente”, cando ese

concepto non se axusta a un sobre B.
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En todo caso, existindo na oferta de SERVITAL unha mención específica sobre

unha  cuestión  avaliable  respecto  dese  sobre  B,  sería  desproporcionado  que  a

formalidade da súa ubicación fora o criterio para directamente desbotalo,  tendo en

conta a problemática  referida da falta  de concreción no apartado das melloras  no

prego neste punto e cando ademais non se observa que este aspecto fora avaliado e

puntuado na oferta de SERVITAL verbo do bloque 6.

Polo  tanto,  en  primeiro  lugar  non  atopamos  motivada  esta  diferenza  de

puntuación a maiores (0.5 sobre 1.5, isto é un terzo máis), cando VIRXE DO CARME

ofrece, de partida un 80% de fixeza no persoal e SERVITAL un 100%. Acrecenta a

disfunción deste aspecto cando aquela proposta do 80%, segundo a adxudicataria,

ven unicamente de acatar o que xa é obrigatorio convencionalmente, polo que nesa

liña argumentativa SERVITAL xa terá que tamén acatar de haber variacións no seu

persoal.  En  definitiva,  non  atopamos  motivación  xustificativa  de  que,  con  este

escenario, SERVITAL teña incluso puntuación inferior.

Outra  avaliación  cuestionada  por  SERVITAL é  a  referencia  ao  subcriterio  de

“Adecuación  á  realidade  do  Concello”,  dentro  aínda  do  bloque  2  dos  criterios  de

adxudicación non avaliables automaticamente. Aquí  a diferenza foi  de 1 punto (1.5

para SERVITAL, 2.5 para VIRXE DO CARME).

Segundo o informe de valoración:

“No  que se  refire  a  adecuación  do  proxecto  de  traballo  a  realidade  social,

económica  e  xeográfica  do  Concello,  a  empresa  que  demostra  un  maior

coñecemento  da  realidade  social  do  concello  e  Virxe  do  Carme  realizando  unha

exposición  concreta  e  realista  na  súa  metodoloxía  de  traballo  e  adaptada  as

necesidades do SAF no Concello da Pastoriza así como na organización interna e

temporal do servizo polo que se outorga maior puntuación.”

No informe do órgano de contratación xa se parte de que  “Ambos licitadores

aportan datos estadísticos da realidade social, económica e xeográfica do Concello,

pormenorizada e rigurosa, pero non se trata únicamente de realizar unha exposición

descriptiva.”. Considera que VIRXE DO CARME demostra un coñecemento mellor da

realidade social do Concello e adaptada ás necesidades deste servizo, e conta cunha

mellor organización interna e temporal.

O informe do órgano de contratación a este recurso, explica:
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“Ambos licitadores aportan datos estadísticos da realidade social, económica e

xeográfica do Concello, pormenorizada e rigurosa, pero non se trata únicamente de

realizar unha exposición decriptiva.Tal como se refire no informe técnico de valoración

de  documentación  recollida  no  sobre  B  “referencias  técnicas”  a  empresa  que

demostra  un  maior  coñecemento  da  realidade  social  do  Concello  é  VIRXE  DO

CARME,  realizando  unha  exposición  concreta  e  realista  na  súa  metodoloxía  de

traballo e adaptada as necesidades do SAF no Concello da Pastoriza, asi como na

organización  interna  e  temporal  do  servizo,  fundamentase  esta  valoración  nos

seguintes aspectos: 

- Propón unha organización temporal da coordinadora da empresa en relación

a  administración  (Concello  da  Pastoriza)  en  relación  asauxiliares  de  SAF  e  en

relación a persoas usuarias.

- Organización espacial tendo en conta a dispersión xeografica do Concello.

A exposición da metodoloxía de traballo adaptada as necesidades do SAF, a

realidade  social  e  ecónomica  e  xeográfica  do  Concello  que  expón  VIRXE  DO

CARMEN para  o  Concello  da  Pastoriza  é  razón  suficientemente  xustificada  para

outorgar maior puntuación, xa que repercute directamente na calidade da prestación

do servizo.”

Sobre este aspecto, non apreciamos arbitrariedade en canto á discrecionalidade

técnica do Concello na súa avaliación, dado que se nos da traslado das razóns, non

ausentes  de  lóxica,  para  a  puntuación  dada,  que  non  resulta  desvirtuado  da

visualización das ofertas.

O recurso adéntrase entón no bloque 3 dos criterios de avaliación referido a:

“Bloque 3. Proxecto de xestión de calidade con indicación dos mecanismos de

control e avaliación da xestión do servizo, sistemas para avaliación da calidade da

atención, percepción e satisfacción do usuario. Programa informático e aplicacións

utilizados  para  o  seguimento  e  control  da  calidade  do  servizo.  Valorarase

positivamente que a empresa conte co certificado de calidade ISO e/ou certificación

na norma UNE servizos para a promoción da autonomía persoal, xestión do Servizo

de  Axuda  no  Fogar  sempre  que  se  xustifique

documentalmente . ............................................. Máximo 6 puntos.”

O informe de avaliación subdivide o criterio en tres apartados: mecanismos de

control e avaliación da xestión o servizo, sistemas para a avaliación da calidade da
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atención,  percepción e satisfacción do usuario e programa informático e aplicación

para o seguimento e control da calidade.

Sobre  a  cuestión  dos  certificados  de  calidade,  debemos  lembrar  o  dito  na

Resolución TACGal 55/2018:

“É doutrina consolidada dos Tribunais administrativos que os certificados de

calidade da empresa poden operar no procedemento de licitación como condición de

solvencia, pero non poden ser obxecto de valoración como criterios de adxudicación.

Isto é consecuencia da existencia de dúas fases diferenciadas no procedemento de

licitación, dirixidas á finalidades distintas. A primeira pretende comprobar a aptitude

dos licitadores para asegurar que podan levar a efecto o obxecto do contrato. Na

segunda, o único relevante é a oferta que os admitidos presentan, non as condicións

subxectivas do licitador.”

En todo caso, como o informe non xustifica a diferente puntuación neste aspecto,

pois  ambas  aportaron  certificados,  non  é  necesario  máis  desenvolvemento  deste

aspecto.

Tampouco a diferenciación procede do programa informático, pois é o mesmo en

ambas empresas, senón de que VIRXE DO CARME presenta unha proposición máis

ordenada e procedementos máis detallados para garantir a calidade.

Aquí,  sen  prexuízo  de  que  ambas  empresas  desenvolven  protocolos,

observamos a realidade de que están máis desenvoltos e perfeccionados os de VIRXE

DO CARME. Agora ben esta cuestión só pode supoñer unha maior puntuación nun

dos tres subcriterios nos que a avaliadora dividiu este bloque 3, non nos tres, cando

existen  identidades  de  aspectos  a  avaliar  en  ambas  ofertas,  coma  as  que  se

recoñecen. 

De feito, carece de lóxica que exista maior puntuación, por exemplo, no tocante

ao programa informático cando o informe recolle que é o mesmo en ambas empresas

e que isto merece “a máxima puntuación a ambas ofertas”, pero logo SERVITAL ten

neste subapartado 1.75 e VIRXE DO CARME, 2 puntos.

O bloque 4 tiña esta literalidade:

“Bloque 4.  Plan de formación do persoal  indicando horas anuais,  contido e

calendario. De cada unidade formativa indicarase o contido e número de horas das
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unidades de formación, a súa natureza presencial ou a distancia, e o perfil profesional

ao que se dirixen, valorándose en función do número de accións formativas e horas

anuais programadas .............................. Máximo de 6 puntos.”

Aquí SERVITAL obtivo 3.5 puntos e VIRXE DO CARME, 5. 

O  informe  de  avaliación  valorou:  as  horas  anuais,  calendario,  contido  e

modalidade,  dando  en  todos  estes  subapartados  maior  puntuación  á  VIRXE  DO

CARME sobre SERVITAL.

Neste sentido, non apreciamos a causa de outorgar máis puntuación no tocante

ás horas anuais a VIRXE DO CARME, cando SERVITAL ofrece 1172 horas/ano, sen

que  se  concrete  cales  desas  horas  non  serían  computables  de  forma  que  a

adxudicataria poida obter mellor puntuación.

No  referente  ao  subapartado  do  calendario,  non  observamos  xustificación

ningunha  explicativa  das  puntuacións,  nin,  en  concreto,  da  maior  puntuación  á

adxudicataria.

Non apreciamos arbitrariedade na avaliación sobre o contido, xa que o Concello

o xustifica en que algúns de SERVITAL non aportan nada por canto xa deben ter eses

coñecementos o persoal. Tamén queda dentro da discrecionalidade técnica a maior

puntuación á modalidade dos cursos de VIRXE DO CARMEN, pois os desta pivotan

nos de carácter  presencial,  a  diferenza dos de SERVITAL, sendo algo exposto no

criterio nos pregos.

Non podemos validar,  en cambio, que se tivera en conta para ese informe a

conciliación laboral-formativa e familiar nin que VIRXE DO CARME manifeste destinar

o 100% do importe procedente da recadación da cota de formación profesional da

Seguridade Social á formación, por non estar recollido na descrición deste bloque 3, o

cal afecta, indefectiblemente, á puntuación dada nese informe a este apartado no seu

conxunto  pois  se  ignora  que  afectación  puido  ter  para  as  diferentes  puntuacións

dadas.

O bloque 5 tiña esta literalidade no PCAP:

“Bloque 5. Sistemas de coordinación e organización do traballo con usuarios,

auxiliares  do  SAF  e  técnicos  municipais,  indicando  programa  informático  e/ou

documental  e  soportes  empregados.(en  todo  caso  se  o  Concello  pon  en marcha
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informatización da xestión do servizo, a empresa adxudicataria quedará obrigada a

axustarse  a  aplicación  municipal  a  efectos  de  facilitar  o  control)  Protocolo  de

coordinación e supervisión cos servizos do Concello ...................... Máximo 5 puntos.”

A diferenza de puntuación (1 puntos máis para VIRXE DO CARME) non provén

do programa informático, pois xa recoñece que é o mesmo, senón dos sistemas de

coordinación e organización do traballo.

Recolle o informe de avaliación:

“Analizada  a documentación  das  dúas ofertas  presentadas polos licitadores

valoramos que Virxe do Carme S.L neste punto, fai unha exposición mais clara e

ordenada dos sistema de coordinación e organización e confirma que a coordinadora

do servizo será sempre unha persoa con Diplomatura en Traballo Social e expón as

funcións da coordinadora, facendo tamén unha mención expresa ó control do servizo

por parte do Concello, mediante os medios que consideren oportunos o que se valora

positivamente.

Como valor engadido a empresa Virxe do Carme S.L propón reunións coas

auxiliares a nivel grupal de equipo, polo menos unha vez ó mes, ondé se inclúen

metodoloxías de grupos de mellora , supervisión do equipo e atención directa para

promoverá motivación e previr “síndrome de queimado”

SERVITAL alude a que a diferenza non pode provir de que a coordinación recaia

nunha traballadora social, porque a súa oferta tamén o incorpora.

O informe do órgano de contratación a este recurso, explica sobre isto que o

apartado 8 do PPT recolle que debe existir un coordinador do servizo coa titulación de

traballadora social, pero que como ese aspecto na oferta de SERVITAL derivaría do

seu compromiso de acoller aos que agora prestan o servizo, non está garantido que se

esa persoa cambia logo vaia a cubrirse ese posto cunha persoa con tal titulación.

O  argumento  non  pode  ser  acollido.  Se  o  Concello  entendera  que  non  ten

garantido ese cumprimento de inicio, estariamos en presenza dunha oferta que non

cumpre o PPT e a consecuencia sería a exclusión, algo que o Concello non entendeu

obviamente. Pero ademais non é necesario desenvolver o que é amplamente coñecido

de que a presentación das ofertas presupón de por si o cumprimento dos pregos (por

todas,  Resolución  TACGal  78/2018),  e  que  só  cabe  entender  que  existe  aquel

incumprimento (que daría lugar entón á exclusión) de aparecer con claridade o que

aquí  non sucede pois  xa o Concello  parte de que existirá tal  coordinadora con tal
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titulación, sexa pola vía de subrogación, algo perfectamente lexítimo a estes efectos.

Unamos ademais que de apartarse o contratista durante a licitación das condicións da

mesma estaríamos ante un problema de execución para o que existen mecanismos

(penalidades...).

Desbotado o anterior, SERVITAL expresa que fronte a indeterminación da oferta

de VIRXE DO CARME, a súa oferta concretaba moito máis. Nin no informe avaliación

nin no do órgano de contratación existe unha explicación que desvirtúe tal aspecto,

polo  que  non  consideramos  que  exista  motivación  suficiente  na  puntuación  deste

bloque 5. Neste sentido, o informe avaliación valora positivamente na adxudicataria

“unha  mención  expresa  ó  control  do  servizo  por  parte  do  Concello,  mediante  os

medios que consideren oportunos”, cando SERVITAL concreta máis ese control.

Eses informes do Concello si que consideran que existe un aspecto salientable

na oferta da adxudicataria como é que se prevexa reunións a nivel grupal e de equipo,

pero non se explica como, en todo caso, isto fai outorgar 1 punto máis á VIRXE DO

CARME, fronte a outras carencias coma as que acabamos de expresar.

Finalmente o bloque 7 de avaliación expresaba:

“Bloque 7. Estudio de viabilidade (estudio de costes e rendementos derivados

da prestación do servizo), no que motivadamente se xustifique a viabilidade da oferta

presentada en todos os seus elementos. O estudio fará referencia a todos os gastos

previstos  por  todos  os  conceptos  aplicables  ........................................  Máximo  4

puntos.”

Non se nos escapa a problemática dun criterio tal como está aquí formulado. En

efecto, a viabilidade das ofertas debe tratarse, principalmente, en relación co instituto

das  baixas  presuntamente  anormais  ou  desproporcionadas,  onde  existe  todo  un

procedemento contraditorio, polo que se non se está nese suposto debe partirse da

viabilidade das mesmas.

De todas formas, aínda que partísemos do prego así configurado, unha vez o

informe de  avaliación considera  viables  ambas ofertas,  o  feito  de que estea  máis

detallada a oferta da adxudicataria non implica que sexa máis viable de por si, polo

que tamén vemos problemática a asignación dun punto de máis á oferta de VIRXE DO

CARME neste aspecto.
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Xunto  con  esta  descrición  dos  aspectos  máis  concretos  das  problemáticas

derivadas do recurso interposto, observaremos como existen outras que afecta máis

transversalmente  a  todas  estas  avaliacións  das  ofertas,  como  son:  esa  inviable

elección do texto normativo de suxeición a esta licitación e, polo tanto, á configuración

das ofertas e a súa avaliación; criterios de adxudicación con disfuncións para coa súa

correcta avaliación e, finalmente, aspectos que son tidos en conta en varias pasaxes

desas avaliación e puntuación (por exemplo, o aspecto da “organización” é citado para

os bloques 1, 2, 4 e 5), todo o cal acrecenta as concretas cuestións xa descritas. 

O ata aquí exposto, determina que este TACGal entenda que no procedemento

de valoración se produciron defectos da suficiente relevancia para determinar que non

poden estar amparados pola discrecionalidade técnica que lle corresponde ao órgano

de contratación, ao terse vulnerado os principios de igualdade e transparencia e ao

carecer a decisión de adxudicación da debida motivación, unido á falta de suxeición

deste procedemento ao corpo normativo que lle correspondía, a nova LCSP.

En  consecuencia,  débese  proceder  á  anulación  do  acordo  de  adxudicación.

Igualmente e dado que se procedeu a apertura da oferta económica non se pode

efectuar unha nova avaliación dos criterios sometidos a xuízo de valor, e por respecto

aos citados principios de igualdade e libre concorrencia, é obrigada a anulación de

todo o procedemento de licitación (en igual sentido Resolución TACGal 23/2018).

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   SERVITAL  SERVICIOS

SOCIOSANITARIOS,  S.L.  contra  a  adxudicación  polo  Concello  da  Pastoriza  da

contratación da prestación do servizo  de axuda no  fogar  na  modalidade  básica  e

dependencia,  código  113/2018,  nos  termos  expostos  no  último  dos  fundamentos

xurídicos.

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.
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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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