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SESIÓN   EXTRA  ORDINARIA  E  URXENTE     DA     XUNTA     DE     GOBERNO     LOCAL  
CELEBRADA     O     DÍA   04   DE OUTUBRO     DE 2021.  

Na Casa Consistorial de Ames,  sendo as 12:45 horas  do día catro (04)  de outubro de
dous mil vinte e un (2021), reúnese a Xunta de Goberno local deste Concello en sesión
extraordinaria e urxente  de primeira convocatoria, baixo a Presidencia do alcalde, José
Blas  Garcia  Piñeiro, e  coa  asistencia  dos/as  tenentes  de  alcalde  David  Santomil
Mosquera, Luísa Feijóo Montero,  Genma Otero Uhía, Víctor Manuel Fernández Prieto,
Ana Belén Paz García e Natividad González Rodríguez. 

Asiste a interventora accidental, María del Carmen Crespo Doldán.

Actúa de secretaria a titular da Corporación, Rosa Ana Prada Queipo.

PUNTO PRIMEIRO. RATIFICACIÓN DA URXENCIA DA CONVOCATORIA.

A motivación da urxencia desta convocatoria é que, con data do 30.09.2021, a licitadora
Esproade SL presenta recurso especial en materia de contratación no expediente de lici-
tación do servizo dos Programas Municipais de Conciliación (Comedores escolares, Bos
Días Cole e Tardes Divertidas) do Concello de Ames. Dada a brevidade de prazos que a
lei de contratos do sector publico (Lei 9/2017, do 8 de novembro) contempla para a trami-
tación do expediente, resulta imprescindible que teña lugar no día de hoxe sesión da xun-
ta de Goberno Local, na súa condición de órgano de contratación.

A urxencia é ratificada por unanimidade dos membros presentes da Xunta de Goberno
Local.

PUNTO SEGUNDO. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN NO
EXPEDIENTE  DE  LICITACIÓN  DO  SERVIZO  DE  PROGRAMAS  MUNICIPAIS  DE
CONCILIACIÓN. PROPOSTA DE INADMISIÓN DO RECURSO.

EXPEDIENTE GD: 3695/2021

En sesión plenaria celebrada o 02.09.2021 aprobouse o expediente de contratación dos
Programas Municipais de Conciliación (Comedores escolares, Bos Días Cole e Tardes
Divertidas),  por  procedemento  aberto  varios  criterios  de  adxudicación  e  suxeito  a
regulación harmonizada.

Con rexistro de entrada 17606/2021, do 30.09.2021, Yago Rey Devesa en representación
da  empresa  ESPROADE  S.L.,**********  presenta  recurso  especial  en  materia  de
contratación.

Figura no expediente informe proposta da Secretaría municipal do teor literal seguinte



  

Informe proposta de Secretaría Municipal

Recurso especial en materia de contratación no expediente de licitación dos Programas Municipais
de Conciliación (Comedores escolares, Bos Días Cole e Tardes Divertidas).

Expediente GD 3605/2021.

ANTECEDENTES.

1.  En  sesión  plenaria  celebrada  o  02.09.2021  aprobouse  o  expediente  de  contratación  dos Programas
Municipais de Conciliación (Comedores escolares, Bos Días Cole e Tardes Divertidas), por procedemento
aberto varios criterios de adxudicación e suxeito a regulación harmonizada.

2. O 06.09.2021 remitiuse anuncio de licitación ao DOUE, sendo publicado o día 08.09.2021. O prazo de
presentación de solicitudes rematará o 11.10.2021.

3. O 28.09.2021 a través da Plataforma de Contratación do Sector Público a licitadora Esproade SL formula a
seguinte pregunta “Bos días, Nos estamos encontrando con dificultades para obter a alta na REGASA posto
que nos informan desde a Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade de A Coruña, que o desempeño
das funcións a desenrolar na prestación dos servizos dos lotes 2 e 3  da presente licitación non constitúen
obxecto de inscrición en dito rexistro por parte da empresa que as execute. Agradeceríamos revisión ao
respecto de esta situación. Moitas gracias” Ese mesmo día dende o departamento de Contratación dáse
resposta á pregunta do seguinte xeito:  “Os licitadores interesados deberán cumprir  os requisitos que se
indican no PPT”.

4.Con  rexistro  de  entrada  17606/2021,  o  30.09.2021  Yago  Rey Devesa  en  representación  da  empresa
ESPROADE S.L., ************* presenta instancia no que se indica que dende a información facilitada dende a
Xefatura  Territorial  de Sanidade con respecto ao requisito  indicado nos pregos de prescricións  técnicas
relativo a inscrición no REGASA se teña en conta a resolución motivada de denegación da inscrición en dito
rexistro por considerar que non é posible estar inscrito para esta actividade con anterioridade ao desempeño
desta, solicitando a anulación de dito requisito.

NORMATIVA APLICABLE

Real  decreto  128/2018,  do  16  de  marzo,  polo  que  se  regula  o  réxime  xurídico  dos  funcionarios  de
administración local con habilitación de carácter nacional.

Lei 9/2017, do 8 de marzo, polo ques e aproba a lei de contratos do sector público (LCSP)

O presente informe emítese ao abeiro do artigo 3.3 do Real decreto 128/2018 do 16 de marzo, polo que se
regula o réxime xurídico dos funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS.

PRIMEIRA. O presente expediente de licitación pola súa contía é susceptible de recurso especial en materia
de contratación o cal pode ser interposto contra os pregos de licitación, tal e como recolle o artigo 44 LCSP.

Artigo 44. Recurso especial en materia de contratación: actos recorribles.

1. Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación os actos e decisións relacionados no
número  2  deste  mesmo  artigo,  cando  se  refiran  aos  seguintes  contratos  que  pretendan  concertar  as
administracións públicas ou as restantes entidades que teñan a condición de poderes adxudicadores:

a) Contratos de obras cuxo valor estimado sexa superior a tres millóns de euros, e de subministración e
servizos que teñan un valor estimado superior a cen mil euros. 

b) Acordos marco e sistemas dinámicos de adquisición que teñan por obxecto a subscrición dalgún dos
contratos tipificados na letra anterior, así como os contratos baseados en calquera deles.

c) Concesións de obras ou de servizos cuxo valor estimado supere os tres millóns de euros.



  

Poderase  igualmente  recorrer  contra  os  contratos  administrativos  especiais  cando,  polas  súas
características, non sexa posible fixar o seu prezo de licitación ou, noutro caso, cando o seu valor estimado
sexa superior ao establecido para os contratos de servizos. 

Así mesmo, serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación os contratos subvencionados
a que se refire o artigo 23 e as encargas cando, polas súas características, non sexa posible fixar o seu
importe ou, noutro caso, cando este, tendo en conta a súa duración total máis as prórrogas, sexa igual ou
superior ao establecido para os contratos de servizos. 

2. Poderán ser obxecto do recurso as seguintes actuacións:

 a) Os anuncios de licitación, os pregos e os documentos contractuais que establezan as condicións que
deban rexer a contratación. 

b) Os actos de trámite adoptados no procedemento de adxudicación, sempre que estes decidan directa ou
indirectamente sobre a adxudicación, determinen a imposibilidade de continuar o procedemento ou produzan
indefensión  ou  prexuízo  irreparable  a  dereitos  ou  intereses  lexítimos.  En  todo  caso,  considerarase  que
concorren as circunstancias anteriores nos actos da mesa ou do órgano de contratación polos cales se
acorde  a  admisión  ou  inadmisión  de  candidatos  ou  licitadores,  ou  a  admisión  ou  exclusión  de  ofertas,
incluídas as ofertas que sexan excluídas por resultar anormalmente baixas como consecuencia da aplicación
do artigo 149. 

c) Os acordos de adxudicación.

d) As modificacións baseadas no incumprimento do establecido nos artigos 204 e 205 da presente lei, por
entender que a modificación debeu ser obxecto dunha nova adxudicación.

e) A formalización de encargas a medios propios nos casos en que estes non cumpran os requisitos legais. 

f) Os acordos de rescate de concesións. 

3. Os defectos de tramitación que afecten actos distintos dos recollidos no número 2 poderán ser postos de
manifesto  polos interesados ao  órgano a que corresponda a instrución do expediente  ou ao órgano de
contratación, para os efectos da súa corrección conforme dereito, e sen prexuízo de que as irregularidades
que os afecten poidan ser alegadas polos interesados ao recorrer contra o acto de adxudicación.

4. Non se dará este recurso en relación cos procedementos de adxudicación que se sigan polo trámite de
emerxencia.

5. Contra as actuacións mencionadas no presente artigo como susceptibles de seren impugnadas mediante o
recurso especial, non procederá a interposición de recursos administrativos ordinarios.

O escrito formulado pola empresa ESPROADE SL, *****  *****   solicita que se anule dos pregos o requisito de  
figurar  inscrito  no  REGASA,  entendéndose  que,  a  pesares  de  non  indicalo  expresamente  a  licitadora,
estamos ante a interposición dun Recurso Especial  en Materia  de Contratación que se dirixe contra os
pregos da licitación.

SEGUNDA. O prazo para a interposición de Recurso Especial en Materia de Contratación contra o contido
dos pregos é de quince días hábiles, contados a partir do día seguinte a aquel en que se publicase o anuncio
de licitación no perfil do contratante, segundo se establece no artigo 50 da LCSP.

Artigo 50 LCSP. 

1. O procedemento de recurso iniciarase mediante escrito que deberá presentarse no prazo de quince días
hábiles. O dito prazo computarase:

a) Cando se interpoña contra o anuncio de licitación, o prazo comezará a contar a partir do día seguinte ao
da súa publicación no perfil de contratante. 

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. 

No caso do procedemento negociado sen publicidade, o cómputo do prazo comezará desde o día seguinte a
aquel en que se remita a invitación aos candidatos seleccionados. Nos supostos en que, de conformidade co
establecido no artigo 138.2 da presente lei, os pregos non puidesen ser postos á disposición por medios
electrónicos, o prazo computarase a partir do día seguinte a aquel en que se entregaron ao recorrente. 

Con carácter xeral, non se admitirá o recurso contra os pregos e documentos contractuais que deban rexer
unha contratación se o recorrente, con carácter previo á súa interposición, presentase oferta ou solicitude de



  

participación na licitación correspondente, sen prexuízo do previsto para os supostos de nulidade de pleno
dereito. 

c) Cando se interpoña contra actos de trámite adoptados no procedemento de adxudicación ou contra un
acto resultante da aplicación do procedemento negociado sen publicidade, o cómputo iniciarase a partir do
día seguinte a aquel en que se tivo coñecemento da posible infracción.

d) Cando se interpoña contra a adxudicación do contrato, o cómputo iniciarase a partir do día seguinte a
aquel en que esta se lles notificou, de conformidade co establecido na disposición adicional décimo quinta,
aos candidatos ou licitadores que fosen admitidos no procedemento. 

e)  Cando  o  recurso  se  interpoña  en  relación  con  algunha  modificación  baseada  no  incumprimento  do
establecido nos artigos 204 e 205 da presente lei, por entender que a modificación debeu ser obxecto dunha
nova adxudicación, desde o día seguinte a aquel en que se publicou no perfil de contratante.

f)  Cando  o  recurso  se  interpoña  contra  unha  encarga  a  medio  propio  por  non  cumprir  os  requisitos
establecidos no artigo 32 da presente lei,  desde o día seguinte a aquel en que se publicou no perfil  de
contratante. 

g) En todos os demais casos, o prazo comezará a contar desde o día seguinte ao da notificación realizada de
conformidade co establecido na disposición adicional décimo quinta. 

Os prazos dunha licitación que se atopa suxeita a regulación harmonizada empezan a computar a partir do
envío do anuncio de licitación ao DOUE.

Tendo en conta que o anuncio de licitación foi enviado ao DOUE o 06.09.2021 e a solicitude formulada por
ESPROADE SL presentouse o 30/09/2021 considerase que a interposición do Recurso Especial en Materia
de Contratación é extemporánea.

TERCEIRA. O órgano competente para a resolución do recurso, no caso da comunidade autónoma galega, é
o Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia (Tacgal), tal e como
deriva do artigo 46.4 LCSP.

CUARTA.  Conforme o artigo  55  LCSP, procede a  indamisión  do recurso  especial  de  contratación,  nos
seguintes supostos:

a)  Incompetencia do órgano para coñecer o recurso.

b)  A falta  de lexitimación do recorrente ou de acreditación da representación da persoa que interpón o
recurso en nome de outra, mediante poder que sexa suficiente a tal efecto.

c) Interpoñerse o recurso contra actos non susceptibles de impugnación de conformidade co disposto  no
artigo 44.

d) A interposición do recurso, unha vez finalizado o prazo establecido para a súa interposición.

Dado que o recurso especial foi interposto fora de prazo procede a súa inadmisión.

QUINTA. O procedemento de tramitación dos recursos especiais en materia de contratación está regulado no
artigo 56 LCSP que establece que interposto o recurso o órgano competente para a resolución o notificará o
órgano de contratación e reclamará o expediente. O órgano de contratación remitirá o expediente achegando
dentro dos dous días hábiles seguintes o correspondente informe.

Si o recurso se interpuxera ante el órgano de contratación autor do acto impugnado, este deberá remitilo ao
órgano competente para a resolución do recurso dentro dos dous días hábiles seguintes a súa recepción
acompañado do expediente 

En base o que antecede proponse a Xunta de Goberno Local na súa condición de órgano de contratación
( decreto 1776/2019), a adopción dos seguintes acordos:

Primeiro.  Propoñer o Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia a inadmisión do recurso
especial en materia de contratación presentado pola licitadora ESPROADE S.L. no expediente de licitación



  

dos Programas Municipais de Conciliación (Comedores escolares, Bos Días Cole e Tardes Divertidas) por
extemporáneo en base ao artigo 50 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público (LCSP)

Segundo.  Remitir  o  expediente  de  contratación  dos  Programas Municipais  de  Conciliación  (Comedores
escolares, Bos Días Cole e Tardes Divertidas)  xunto co acordo que antecede ó Tribunal administrativo de
contratación pública de Galicia, na súa condición de órgano competente para a resolución do recurso.

Terceiro. Facultar o alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite sexan precisas para a
mellor execución do acordado.

Ames, outubro de 2021.

A secretaria

Rosa Ana Prada Queipo

En base o que antecede a Xunta de Goberno Local  na súa condición de órgano de
contratación ( decreto 1776/2019), adopta os seguintes acordos:

Primeiro. Propoñer  o  Tribunal  Administrativo  de  Contratación  Pública  de  Galicia  a
inadmisión  do recurso especial  en  materia  de  contratación  presentado  pola  licitadora
ESPROADE S.L. no expediente de licitación  dos Programas Municipais de Conciliación
(Comedores escolares, Bos Días Cole e Tardes Divertidas) por extemporáneo en base ao
artigo 50 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público (LCSP)

Segundo. Remitir  o  expediente  de  contratación  dos  Programas  Municipais  de
Conciliación (Comedores escolares, Bos Días Cole e Tardes Divertidas) xunto co acordo
que  antecede  ó  Tribunal  administrativo  de  contratación  pública  de  Galicia,  na  súa
condición de órgano competente para a resolución do recurso.

Terceiro. Facultar  o alcalde do Concello  de Ames para cantas actuacións de trámite
sexan precisas para a mellor execución do acordado.

E non habendo máis asuntos que tratar levántase a sesión ás trece horas do día de
referencia, de todo o que eu, como secretaria, deixo constancia.

O alcalde A secretaria  

José Blas García Piñeiro Rosa Ana Prada Queipo


	PUNTO PRIMEIRO. RATIFICACIÓN DA URXENCIA DA CONVOCATORIA.
	PUNTO SEGUNDO. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN NO EXPEDIENTE DE LICITACIÓN DO SERVIZO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE CONCILIACIÓN. PROPOSTA DE INADMISIÓN DO RECURSO.
	EXPEDIENTE GD: 3695/2021

