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CASO PRÁCTICO 2º EXERCICIO SUBGRUPO A1 CONSOLIDACIÓN. 

 

 

Por parte da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria procédese a 

tramitar a licitación das obras de construción do colexio de educación infantil e 

primaria "San Marcelo", por procedemento aberto e empregando pluralidade de 

criterios de valoración. 

 

Os pregos que rexen tal procedemento son aprobados por Resolución do Secretario 

Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, en quen o Conselleiro 

de Educación e Ordenación Universitaria delegou, a través da correspondente Orde, 

as competencias en materia de contratación. 

 

Os criterios de adxudicación empregados no prego de cláusulas administrativas 

particulares son: o prezo, o prazo de execución da obra, o plan de control de 

calidade da devandita obra, e o número de obras executadas pola empresa 

licitadora no curso dos últimos cinco anos. 

 

O prazo máximo de execución das obras previsto no prego de cláusulas 

administrativas particulares é de 2 anos e 6 meses. 

 

O valor estimado do contrato é de 6 millóns de euros. 

 

O prego que rexe esta licitación foi publicado exclusivamente no Diario Oficial de 

Galicia. 

 

A mesa de contratación constituída para os pertinentes efectos, acorda na súa 

reunión de data 6 de abril de 2009, na que procede ao exame da documentación 

administrativa presentada polos licitadores (Sobre A), excluír as seguintes 

empresas: 

 

- "Innova Construcións, S.A." por incluír no sobre A documentación que debía 

figurar no sobre C (correspondente á documentación relativa aos criterios de 

adxudicación avaliables mediante fórmulas), e en concreto a correspondente á 

oferta económica, vulnerando así o segredo da súa oferta. 

 

- U.T.E. constituída por prazo de duración dun ano polas empresas "Construccións 

Asturias, S.L." e "Global Construcións, S.A.". A causa de exclusión desta U.T.E. é a 

falta de formalización en escritura pública do acordo de constitución da devandita 

unión temporal. 

 

- "Jan Brein, Ltd.". O seu domicilio social encóntrase en Reino Unido e o seu 

obxecto social de acordo coa lexislación do devandito Estado é a "prestación de 

servizos integrais de informática e multimedia". Exclúese por non ter o domicilio 

social en Santiago de Compostela. 

 

Os devanditos acordos de exclusión da mesa son recollidos na correspondente acta. 

Con base no contido da acta da reunión da mesa de contratación de data 6 de abril 

de 2009, o órgano de contratación resolve excluír as empresas mencionadas do 
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procedemento de contratación de referencia. As devanditas resolucións son ditadas 

polo Secretario Xeral da Consellería. 

 

A "Asociación Galega de Empresas Construtoras", que ten entre os seus fins a 

defensa dos lexítimos intereses das empresas do sector da construción, e que non 

licita a esta contratación, recorre en alzada ante o Conselleiro de Educación e 

Ordenación Universitaria as resolucións de exclusión dos tres licitadores ditadas 

polo Secretario Xeral da Consellería, no prazo de 25 días hábiles seguintes á súa 

notificación, por entender que todas elas deberían ter sido admitidas a licitación. 

 

O Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria adxudica provisionalmente o 

contrato á empresa cuxa proposición resulta "economicamente máis vantaxosa", e 

que polo tanto obtén a maior puntuación unha vez aplicados os criterios de 

valoración sinalados. A devandita empresa é a sociedade "Ponte Novo, S.A.". 

 

Con posterioridade, o Conselleiro, en lugar de proceder a elevar a definitiva no 

prazo legalmente previsto tal adxudicación provisional, dita resolución de 

desistimento da presente contratación. 

 

Emítase informe acerca das seguintes cuestións: 

 
-Identifique os actos administrativos que atope no suposto práctico. 
 

-Conformidade ou non a Dereito dos devanditos actos, tanto no fondo coma na 

forma, razoando a resposta. 

 

-Respecto dos actos administrativos que o/a opositor/a considerase non axustados 

a Dereito, identificación dos medios de impugnación que, se é o caso, poderían 

empregar os licitadores que participaron no procedemento contra tales actos, así 

como os órganos aos que correspondería a súa resolución. 

 

-Viabilidade do recurso de alzada presentado pola "Asociación Galega de Empresas 

Construtoras". 

 

-Lexitimación da empresa "X", cuxo obxecto social é "a construción de todo tipo de 

obras civís", e que non participou no procedemento de contratación, para 

impugnar, tanto en vía administrativa como xurisdicional, o prego de cláusulas 

administrativas particulares así como a resolución de adxudicación provisional do 

contrato. 


