
   

 

Servizo de contratación 
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ACTA D  A MESA DE CONTRATACIÓN DE DATA 8  DE AGOSTO DE 2013.   

 Na sala de Xuntas do Excmo. Concello de Pontevedra, sendo as doce horas e trinta 
minutos do día oito de agosto de dous mil trece, reúnese a Mesa de contratación para a 
para a adxudicación do contrato de “Prestación de servizos complementarios e de 
colaboración na xestión recaudatoria municipal en vía de apremio e para colaboración 
na  xestión  administrativa  e  recaudación  das  multas  de  tráfico”,  presidida  polo 
Concelleiro  de  Goberno  responsable  da  área  de  facenda  e  medio  ambiente,  don 
Raimundo González Carballo, por delegación da súa Excelencia o Sr. Alcalde; asisten 
o Titular do OTXT, dona María del Mar Suárez Campo; o portavoz do grupo municipal 
do PP,  don Jacobo Moreira  Ferro;  a  Titular  do Organo de xestión orzamentaria  e 
contabilidade, dona Maria Herculina Dominguez Martin ; o Asesor Xurídico, don Jose 
Garcia Mon ; o Tenente de Alcalde e responsable da Área de Urbanismo; don Antonio 
Louro Goyanes; D. Angel Velando Rodriguez, Arquitecto xefe da OTA , en calidad de 
asesor  da  mesa  e  a  Xefa  do  Servizo  de  Contratación,  dona  Marta  de  las  Heras 
Rodríguez, en funcións de Secretaria da Mesa, que da fe do acto.

Constituída a Mesa de Contratación a Secretaria da  conta dos informes emitidos pola 
Titular do OTXT, dona María del Mar Suárez Campo e polo Arquitecto xefe da OTA, en 
relación coas alegación presentadas , dando explicación do seu contido  aos vogais, 
exponiendo o Arquitecto da OTA , que o criterio empregado tanto na valoración do local 
e nos seus subapartados permite unha mellor valoración  da oferta mais equilibrada , 
xa que pondera  de xeito mais racional e comprensible  as ofertas no seu conxunto. 

Considerando o contido das alegacións efectuadas, e os distintos informes obrantes no 
expediente , a Mesa de contratación acorda por unanimidade :

a) ratificar a propuesta efectuada por esta Mesa de contratación en data 9 de 
xullo de 2013, que sera elevada ao organo de contratación

b) dispoñer a publicación no perfil do contratante de todolos informes obrantes 
no expediente.

c) desestimar a alegación presentada pola empresa RECYGEST S.L contra a 
propuesta da Mesa de contratación de 9 de xullo en base  ao informado pola Titular do 
organo da OTXT   en data 30 de xullo ,que obra  no expediente ;

d)  desestimar  a alegación presentada pola  empresa COORDINADORA  DE 
GESTION DE INGRESOS S.A  contra a  propuesta da Mesa de contratación de 9 de 
xullo en base  ao informado pola Titular do organo da OTXT   de data 30 de maio de 
2013 que obra  no expediente, no que se especifica a valoración dos medios personais 
e pode constatarse que os puntos otorgados neste criterio son os previstos no prego 
(10) , e en base ao informado polo Secretario Xeral do Pleno en data 29 de maio en 
relacion coa disponibilidade do local e os informes do Arquitecto xefe da OTA  respecto 
a valoración dos mesmos .

E no sendo outro o motivo deste acto, dase por terminado no lugar e data enriba 
indicados.
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