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ACTA DA 2ª REUNIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN 
 

LICITACIÓN: Servizo de xestión e desenvolvemento das escolas municipais de verán 2019. Programa de 
conciliación do departamento de educación e cidadanía do Concello de Santiago. 
 
TIPO DE LICITACIÓN: 61.153,93 euros máis IVE. PROCEDEMENTO: Aberto. 
 
LUGAR, DATA E HORA: Sección de Contratación, Rúa Presidente Salvador Allende, nº 6-8, 28 de maio 
2019, ás 9.30 horas. 
 
ASISTENTES: 
 
Presidente:  Manuel Dios Diz. 
 
Vogais:  Cristina Salgado Pato, técnica de Educación. 

Juan Manuel González Carnero, interventor xeral municipal. 
Iñaki Bilbao Castro, letrado da Asesoría Xurídica. 
 

Secretario:  Román Otero Ferreiro, xefe de sección de Contratación. 
 
A Mesa de Contratación procede ao exame do informe valorativo realizado polos técnicos municipais sobre 
os criterios de adxudicación dependentes dun xuizo de valor no que se da conta das puntuacións 
acadadas por cada licitador e póñense de manifesto ós presentes na reunión. Este informe acompáñase á 
presente acta e conta co voto favorable de todos os membros da mesa. 
 
A continuación, e tras dar conta das devanditas puntuacións á representante da empresa ACTIVIDADES 
LÚDICAS GALICIA presente nesta sesión, lévase a cabo á apertura dos arquivos electrónicos que conteñen 
a documentación xustificativa dos criterios de adxudicación avaliables mediante fórmulas, que ten como 
resultado o seguinte: 
 

Nº DE 
ORDE 

 
NOME DO LICITADOR 

 
PREZO QUENDAS DÍA PREZO DÍAS SOLTOS 

1 ÓRBITA INFANTIL S.C. 14,75 17,25 
2 ACTIVIDADES LÚDICAS GALICIA 14,75 17,25 
3 SERVIPLUSTOTAL S.L. 17,84 19,35 

 
Polo tanto, e á vista das ofertas presentadas e das valoracións obtidas, das que se incorporará informe 
definitivo ao expediente, acórdase:  

  
Trasladar á concelleira delegada de economía, facenda e administración o resultado desta licitación, aos 
efectos de que, dentro das súas competencias, resolva requirir ao licitador ACTIVIDADES LÚDICAS 
GALICIA SL, que acadou a máxima puntuación no procedemento e oferta un importe de 14,75 euros/día 
para a modalidade de quendas e un prezo de 17,25 euros/día para a modalidade de días soltos, para que 
dentro do prazo de sete días hábiles a contar desde o día 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 9.45 horas levántase a sesión. Eu, como secretario, dou fe. 
 

Vº E PRACE        O SECRETARIO DA MESA 
O PRESIDENTE DA MESA 
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