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REUNIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN DE DATA 4 DE XULLO DE 2013. 

Na sala de Xuntas do Excmo. Concello de Pontevedra, sendo as nove horas e trinta 
minutos do día catro de xullo de dous mil trece, reúnese a Mesa de contratación para o 
estudio  dos  infornmes  incorporados  ao  expediente  respecto  a  documentacion 
presentada  polas  empresas  licitadoras,  correspondente  ao  “sobre  B”  criterios 
valorables por  xuízo de valor   para o contrato de “servizos complementarios e de 
colaboración na xestión recadatoria municipal en vía de apremio e para colaboración 
na xestión administrativa e recadación das multas de tráfico”, presidida polo Concelleiro 
de  goberno  responsable  da  área  de  facenda  e  medio  ambiente,  don  Raimundo 
González Carballo, por delegación do Excmo. Sr. Alcalde; asisten como vocais a Titular 
do OTXT, dona  María del Mar Suárez Campo; o portavoz do grupo municipal do PP, 
don Jacobo Moreira Ferro; a Interventora Xeral, dona Blanca Vega Lorenzo; o Asesor 
Xurídico, don José García Mon; o portavoz do grupo municipal do PS de G - PSOE e a 
Xefa do Servizo de contratación dona Marta de las Heras Rodriguez, en funcións de 
Secretaria, que da fe do acto.

Constituída Mesa de contratación dase conta aos membros da mesa dos distintos 
informe emitidos en relación coas ofertas presentadas, os cales xa remitíronse con 
anterioridade a cada un dos vogais da mesa para o seu estudo. 

O Asesor  xurídico da  corporación plantexa a  existencia  de  algún erro  material  no 
informe, o cal foi corroborado por outros membros da Mesa, plantexando en primeiro 
lugar o erro que existe en puntuación outorgada á empresa Recigest, correspondente 
ao local, xa que debe de puntuarse con 9,1 puntos e non os 9,6, cuestión que a Mesa 
solventa no acto unha vez verificado o erro de transcrición sendo a puntuación real de 
Recigest en este apartado de 9,1 puntos, rectificación acordada por unanimidade por 
todos os vogais  da  Mesa.  Seguindo co  este criterio  e  visto  o  informe obrante  no 
expediente do Secretario do Pleno en relación coa idoneidade do local ofertado, en 
relación coa existencia de dúbidas en relación coa acreditación da dispoñibilidade do 
local  ofertado,  plantexaxe  pola  presidencia  si  procede  ou  non  a  exclusión  das 
empresas que ofertan un local  do cal  non poden dispoñer,  por  condicionar  a  súa 
vixencia a unha data que xa expirou ou ben procede, segundo consta no informe do 
técnico municipal, valorar o local con cero puntos. Despois do debate a Mesa acorda 
por  unamidade  de  todos  os  seus  membros,  que  se  otorgen  0  puntos  a  aquelas 
empresas que non dispoñen dun documento que acredite a dispoñibilidade do local 
que esté en vigor, seguindo así o criterio do asesor xurídico da corporación en materia 
de contratación administrativa, e manter así o maior número de empresas na licitación.

En  consecuencia  co  criterio  asumido  pola  mesa,  debe  revisarse  a  puntuación 
outorgada á empresa GTT, correspondente a “outros”,  xa que se lle outorga unha 
puntuación de 1,5 puntos polo local que oferta en Monte Porreiro, xa que tampouco ten 
un documento acreditativo da súa disposición que esté en vigor, polo que a mesa por 
unamimidade acorda modificar a puntuación de GTT en este criterio pasando de 1,9 a 
0,4 puntos, xa que consta expresamente no informe que se lle outorga a puntuación de 
1,5 por este local.

En  relación  coa  valoración  do  horario  da  oficina,  facer  constar  que  a  puntuación 
máxima por este apartado é de 1,5 puntos, como se reflicte no cadro de puntuación e 
non de 2 puntos como se menciona no corpo do informe, dando por subsanada esa 
pequena contradicción.
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Seguindo coa análise das valoracións en relación co criterio de medios personais, 
advírtese  que  existe  unha  pequena  contradicción  nas  puntuacións  outorgadas  no 
criterio  de medios personais,  respecto a  mellor  cualificación  do persoal  ofertado a 
maiores,  xa que tal  e como está aplicado o criterio,  resulta que un titulado dunha 
empresa  pode  ter  unha  valoración  distinta  que  un  titulado  de  outra,  polo  que  se 
procede a efectuar un reparto proporcional, outorgando a maior puntuación á empresa 
que maís titulados ofrece, e dividindo polo número de titulados, obtendo o valor por 
cada un dos titulados ofertados, sendo as puntuacuións obtidas as seguintes:

GTT. 5 Puntos 

RECYGEST 3 Puntos

SCI: 1,33 Puntos

RECAM: 0 Puntos

CGI:2 Puntos

A Mesa de contratación acepta por unanimidade a modificación das puntuacións no 
sentido  aquí  expresado,  dando  por  correxido  o  erro  do  informe,  polo  que  non 
advertíndose ningunha cuestión maís polos vogais da mesa, procédese a efectuar a 
suma das puntuacións obtidas polas empresas licitadoras correspondentes ao sobre 
dos criterios de valoración por xuízo de valor sendo as seguintes:

Criterio RECYGEST SCI RECAM CGI GTT

Memoria 8,9 12,9 0 12 13,5

Local 9,1 0 2,6 1,6 0

Medios 
persoais

8 (5+3) 5,5(1,7+1,3)) 3,3 (3,3+0) 5,6 (3,6+2) 9,4 (4,4+5)

Depuración 

bases datos

2 0,5 0 2,5 2,5

Outras 
melloras

8,4 9 3,9 11,5 9,9

TOTAL 36,4 27,9 9,8 33,2 35,3

A Mesa de contratación asume por unamimidade as anteriores puntuacións, fixando 
para o próximo martes 9 de xullo a reunión da Mesa para a apertura do Sobre B, 
correspondente  a  oferta  económica,  dispoñendo  a  súa  publicación  no  perfil  do 
contratante deste concello.

E no sendo outro  o  motivo  deste  acto,  dase por  terminado ás dez  horas  e  trinta 
mínutos, no lugar e data enriba indicados.


