
 
 
 
 

 

 
Contrato de concesión de servizos 

Procedemento aberto 

Tramitación ordinaria 

 

 

Documento 
CON14I18Q  

Expediente 

CON/6/2019  
Data Creación: 

13-05-20 11:06  

ACTA DA 4ª REUNIÓN DA COMISIÓN DE VALORACIÓN 
 
LICITACIÓN: Concesión de diversos postos na nave 5 do Mercado de Abastos de Santiago de 
Compostela. 
 
TIPO DE LICITACIÓN:  
 
Local nº 11: 12.024 euros. 
 
Locais nº 6 e 7: 18.036 euros/local. 
 
PROCEDEMENTO: Aberto. 
 
LUGAR, DATA E HORA: Videoconferencia, plataforma ZOOM, 11 de xuño de 2020, ás 11.15 horas. 
 
ASISTENTES: 
 
Presidenta:  Gonzalo Muíños Sánchez. 
 
Vogais:  Berta Rosón López, en representación da Intervención Xeral. 

Iñaki Bilbao Castro, letrado da Asesoría Xurídica municipal. 
 

Secretario:  Román Otero Ferreiro, xefe de sección de Contratación. 
 
A mesa de contratación procede á análise do informe valorativo final sobre os diferentes criterios de 
adxudicación que se recollen no prego de condicións que rexe esta licitación, do que realiza unha breve 
exposición á súa redactora, Carme Casado Casado, técnica do departamento de Promoción Económica. O 
informe da conta das puntuacións acadadas por cada licitador, incorporándose ao expediente co voto 
favorable de todos os membros da mesa. 
 
Da súa análise despréndese que quen acada a máxima puntuación no proceso licitatorio e, 
consecuentemente, son as ofertas máis vantaxosas das presentadas para cada local son os licitadores: 
 
. Mª YOLANDA MARTÍNEZ TABOADA local 6- 35.555 euros. 
 
. VINOS Y FOGONES S.C local 7- 39.091 euros.. 
 
. MARÍA DOLORES CREO GONZÁLEZ local 11- 40.155 euros. 
 
En consecuencia, a mesa de contratación, ACORDA: 

  
Trasladar á concelleira delegada de economía, facenda, persoal, contratación e modernización da 
administración local o resultado desta licitación, ós efectos de que, dentro das súas competencias, resolva 
requirir aos devanditos licitadores, para que dentro do prazo de 10 días hábiles a contar dende o seguinte 
ao da recepción do requirimento, acredite contar coa esixible solvencia técnica e económica, coa necesaria 
capacidade de obrar, e xustifique documentalmente estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas 
tributarias e coa Seguridade Social, e proceda ao aboamento da fianza, taxas e timbres municipais 
correspondentes. 
 
Ás 11.30 horas levántase a sesión. Eu, como secretario, dou fe. 
 

Vº E PRACE         O SECRETARIO DA MESA 
O PRESIDENTE DA MESA 
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