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A Xunta de Goberno da cidade de Santiago de Compostela, na 

sesión ordinaria que tivo lugar o día 09 de xuño de 2017 

adoptou o seguinte acordo: 

  

NÚMERO 9  .-  PROPOSTA DO CONCELLEIRO DELEGADO DE MEDIO 
AMBIENTE E CONVIVENCIA RELATIVA  Á ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE 
"SERVIZO DE REDACCIÓN DAS BASES TÉCNICAS PARA A DEFINICIÓN DO 
SERVIZO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E MANTENEMENTO 
DAS ILLAS SOTERRADAS DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA". 

Dáse conta á Xunta de Goberno da Cidade de Santiago de 

Compostela da proposta, de data 19 de maio de 2017, do 

concelleiro delegado de Medio Ambiente e Convivencia. Así 

mesmo, do informe favorable de Intervención, número 2017/396 

de data 5.6.17. 

A devandita proposta é do seguinte teor literal: 

 

“Xan Duro Fernández, concelleiro delegado de medio ambiente e 

convivencia, e presidente da mesa de contratación da licitación 

“Servizo de redacción das bases técnicas para a definición do 

servizo de recollida de residuos sólidos urbanos e mantenemento das 

illas soterradas do Concello de Santiago de Compostela”, conforme os 

termos establecidos no artigo 320 do Texto refundido da Lei de 

contratos do sector público, aprobado por RD Lexislativo 3/2011 de 

14 de novembro, en relación co art. 22 do RD 817/2009 de 8 de maio, 

e en virtude das competencias delegadas por decreto de Alcaldía do 

16/06/2015, 

 

Número 9  .-  Proposta do concelleiro delegado de Medio 
Ambiente e Convivencia relativa  á adxudicación do contrato 
de "Servizo de redacción das bases técnicas para a definición 
do servizo de recollida de residuos sólidos urbanos e 
mantenemento das illas soterradas do Concello de Santiago 
de Compostela".  
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EXPÓN: 
 

Primeiro: Con data 4 de maio de 2017, celébrase a mesa de 

contratación na que se acorda que a oferta máis vantaxosa das 

presentadas é a do licitador TERRAVANZA GABINETE DE ESTUDIOS 

TERRITORIALES AVANZADOS SL. 

 

Segundo: Con data 16 de maio, celébrase a mesa de contratación na 

que se procede ao análise da documentación aportada polo licitador 

proposto, considerando os membros da mesma que queda suficientemente 

acreditado o cumprimento dos distintos requirimentos. 

 

En consecuencia, e conforme ao acordado nas correspondentes reunións 

da mesa de contratación, esta concellería procede a realizar a 

seguinte:  

 

 
PROPOSTA Á XUNTA DE GOBERNO  
 
PRIMEIRO: Rexeitar a oferta presentada pola empresa UTE: CONURMA 

INGENIEROS CONSULTORES e MEDIO AMBIENTE TERCER MILENIO CONSULTORES 

por non acompañar a documentación taxativamente requerida na 

cláusula 11 do prego administrativo de aplicación, que literalmente 

dispón: 

“Os interesados deberán incluír na súa proposición unha relación 

detallada dos medios persoais e materiais que se comprometen a 

adscribir á execución do contrato, o plan de acción proposto, así 

como toda a documentación requirida no prego de prescricións 

técnicas”. 

 

SEGUNDO: Adxudicar o contrato de referencia a favor da empresa 

TERRAVANZA, GABINETE DE ESTUDIOS TERRITORIALES AVANZADOS SL (CIF: 

B70473202), por un importe de 37.395 euros (IVE aparte 21%: 7.852,95 
euros), ó ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas. 

 
Así mesmo, compromete a realización de dúas caracterizacións da 

fracción resto + materia orgánica e dúas caracterizacións da 

fracción envases lixeiros. 

 

Desígnase como técnicos municipais responsables do contrato a D. 

Luis Alberto López García, inspector técnico de servizos, e a D. 

Pablo Martín Quinteiro, xefe de sección de medio ambiente. 
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O gasto financiarase con cargo á aplicación orzamentaria 060 16300 
22799.” 

Informados/as os/as concelleiros/as, a Xunta de Goberno da 
cidade de Santiago de Compostela acorda por unanimidade dos 
seus membros presentes: 

 

PRIMEIRO: Rexeitar a oferta presentada pola empresa UTE: 

CONURMA INGENIEROS CONSULTORES e MEDIO AMBIENTE TERCER MILENIO 

CONSULTORES por non acompañar a documentación taxativamente 

requerida na cláusula 11 do prego administrativo de 

aplicación, que literalmente dispón: 

“Os interesados deberán incluír na súa proposición unha 

relación detallada dos medios persoais e materiais que se 

comprometen a adscribir á execución do contrato, o plan de 

acción proposto, así como toda a documentación requirida no 

prego de prescricións técnicas”. 

 

SEGUNDO: Adxudicar o contrato de “Servizo de redacción das 
bases técnicas para a definición do servizo de recollida de 
residuos sólidos urbanos e mantenemento das illas soterradas 
do Concello de Santiago de Compostela”, a favor da empresa 

TERRAVANZA, GABINETE DE ESTUDIOS TERRITORIALES AVANZADOS SL 
(CIF: B70473202), por un importe de 37.395 euros, (IVE aparte 
21%: 7.852,95 euros), ao ser a súa oferta a máis vantaxosa das 

presentadas. 

 
Así mesmo, compromete a realización de dúas caracterizacións 

da fracción resto + materia orgánica e dúas caracterizacións 

da fracción envases lixeiros. 

 

Desígnase como técnicos municipais responsables do contrato a 

D. Luis Alberto López García, inspector técnico de servizos, e 

a D. Pablo Martín Quinteiro, xefe de sección de medio 

ambiente. 

 

O gasto financiarase con cargo á aplicación orzamentaria 060 
16300 22799. 
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O CONCELLEIRO SECRETARIO DA XUNTA DE GOBERNO DA CIDADE DE 
SANTIAGO  

 

 

Asdo:Xan Xesús Duro Fernández  

 


