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ACTA D  A REUNIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN  
CELEBRADA O 20 DE XUÑO DE 2012

Na sala de Xuntas do Excmo. Concello de Pontevedra, sendo as nove corenta e cinco 
horas do día  20 de xuño do ano dous mil doce, reúnese a Mesa de Contratación para 
a  adxudicación da “Xestión  do servizo  municipal  de  recollida,  retirada,  transporte, 
inmobilización,  depósito  e  custodia  de  vehículos  e  outros  obstáculos  das  vías 
públicas”,  presidida polo Concelleiro de facenda e medio ambiente, don Raimundo 
González  Carballo,  por  delegación  do Excmo.  Sr.  Alcalde;  asisten  como vocais  o 
Enxeñeiro adxunto o Enxeñeiro Xefe da OTMAIES, don Manuel Torres Corredoira; o 
Asesor  Xurídico,  don José  García  Mon ;  a  Interventora  Xeral,  dona  Blanca Vega 
Lorenzo; a Concelleira do grupo municipal do PP, dona María Biempica Ortiz; e a Xefa 
do  servizo  de  Contratación,  dona  Marta  de  las  Heras  Rodríguez,  en  funcións  de 
Secretaria da Mesa, que da fe do acto.

Constituida a Mesa de Contratación e previamente ao acto de apertura dos sobres de 
Criterios sometidos a xúizo de valor, a Mesa procede á calificación dos documentos 
presentados procedéndose, pola presidencia, á apertura dos sobres que conteñen a 
documentación administrativa:

DOCUMENTACIÓN

Proposición única presentada por don Jaime López de Aguilar, en representación da 
empresa SETEX APARKI, S.A., examinada a documentación presentada a mesma 
axústase ao estipulado no prego de cláusulas administrativas particulares.

Abertos os sobres da documentación,  procédese polo Órgano de Contratación á 
apertura  do  sobre  “C”  que  conten  a  oferta  técnica,  declarándose  admitida  a 
proposición  presentada  pola  empresa  SETEX  APARKI,  S.A.,  propoñéndose  pola 
Mesa  de  Contratación  que  a  mesma  sexa  estudiada  polo  Enxeñeiro  adxunto  o 
Enxeñeiro Xefe da OTMAIES, convocándose de novo  a mesa  unha vez que  sexa 
emitido o informe solicitado.

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


