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RESOLUCIÓN DA ALCALDIA 
 
 De conformidade coas facultades que me confire a lexislación vixente e ó abeiro 
do prego de cláusulas administrativas aprobado pola Xunta de Goberno Local para a 
contratación de subministro de "GASOLEO A",   RESOLVO: 
 
 1º.- Nomear ós seguintes membros que formarán parte da Mesa de Contratación:  
  

PRESIDENTE: D. Moisés Rodríguez Pérez, alcalde-presidente, ou concelleiro en 
quen delegue. 

 
 VOGAIS: 

 
 Dª María Jesús Blanco Martínez, secretaria acctal. do Concello ata 
incorporación da titular Dª Irene Suárez López. 
 D. Aitor Iglesias Monzón, interventor do concello, ou funcionario en quen 
delegue. 
 D. Marcelino E. Cendón Vázquez, concelleiro de Facenda e Patrimonio. 
  
 
SECRETARIA DA MESA:  Dª  Carmen López Villar, funcionaria do concello. 
 
 Dado que se solicitou a redacción do prego de prescricións técnicas para 
este contrato ao organismo de asistencia intermunicipal da Excma. Deputación 
Provincial, por non contar con técnico da materia neste concello, designándose 
para estas funcións polo organismo provincial a D. Carlos Barros López, Xefe do 
Servizo Parque de Maquinaria, unha vez realizada á apertura pública da proposta 
económica, sobre B),  de proceder, se remitirá ao referido técnico  provincial  para 
informe. 

 
 
 2º.- Convocar a Mesa de Contratación para a apertura da documentación 
administrativa, sobre A,  para o día  7 de agosto de 2014,  a partir das 12,30 horas, en 
sesión non pública. 
 
 3º.- Dar traslado da presente resolución ós membros designados na Mesa de 
Contratación, os departamentos de Secretaría e Intervención así como ó Pleno da 
Corporación municipal na vindeira sesión que éste celebre. 
 
 

Tui,  6 de agosto de 2014 
O ALCALDE 

 
Asdo. Moisés Rodríguez Pérez. 

 
Ante mín 
A Secretaria acctal. 
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NOTIFICACIÓN 

 
 Que o Sr. Alcalde, con esta data, ditou a resolución co seguinte teor literal:  

 
"RESOLUCIÓN DA ALCALDIA 

 
 De conformidade coas facultades que me confire a lexislación vixente e ó abeiro 
do prego de cláusulas administrativas aprobado pola Xunta de Goberno Local para a 
contratación de subministro de "GASOLEO A",   RESOLVO: 
 
 1º.- Nomear ós seguintes membros que formarán parte da Mesa de Contratación:  
  

PRESIDENTE: D. Moisés Rodríguez Pérez, alcalde-presidente, ou concelleiro en 
quen delegue. 

 
 VOGAIS: 

 
 Dª María Jesús Blanco Martínez, secretaria acctal. do Concello ata 
incorporación da titular Dª Irene Suárez López. 
 D. Aitor Iglesias Monzón, interventor do concello, ou funcionario en quen 
delegue. 
 D. Marcelino E. Cendón Vázquez, concelleiro de Facenda e Patrimonio. 
  
 
SECRETARIA DA MESA:  Dª  Carmen López Villar, funcionaria do concello. 
 
 Dado que se solicitou a redacción do prego de prescricións técnicas para 
este contrato ao organismo de asistencia intermunicipal da Excma. Deputación 
Provincial, por non contar con técnico da materia neste concello, designándose 
para estas funcións polo organismo provincial a D. Carlos Barros López, Xefe do 
Servizo Parque de Maquinaria, unha vez realizada á apertura pública da 
proposta económica, sobre B),  de proceder, se remitirá ao referido técnico  
provincial  para informe. 

 
 
 2º.- Convocar a Mesa de Contratación para a apertura da documentación 
administrativa, sobre A,  para o día  7 de agosto de 2014,  a partir das 12,30 horas, en 
sesión non pública. 
 
 3º.- Dar traslado da presente resolución ós membros designados na Mesa de 
Contratación, os departamentos de Secretaría e Intervención así como ó Pleno da 
Corporación municipal na vindeira sesión que éste celebre." 

 
 O que se comunica ós efectos que procedan. 
 

Tui, 6 de agosto de 2014 
A SECRETARIA ACCTAL. 

Asdo. Mª Jesús Blanco Martínez 
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