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ACTA DE APERTURA DAS PROPOSTAS PRESENTADAS PARA 
PARTICIPAR NA LICITACIÓN DO CONTRATO DE OBRAS DE “MELLORA 
DA CAPA DE RODADURA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DAS 
PARROQUIAS DE BORNEIRO, CANDUAS, CESULLAS, CUNDÍNS E 
SILVARREDONDA” INCLUIDA NO POS 2.010. 
 
 
Na casa do Concello de Cabana de Bergantiños, ás 10:30 horas do 14 de xullo de 2.010,  
o Alcalde, D. José Muíño Domínguez, en presenza do Secretario do Concello de 
Cabana de Bergantiños, Don Federico M. Suárez Cancelo, procede, a apertura da 
documentación correspondente ao (SOBRE A: DOCUMENTACIÓN) presentada polas 
empresas para participar no procedemento de licitación do contrato da obra de 
MELLORA DA CAPA DE RODADURA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS NAS 
PARROQUIAS DE BORNEIRO, CANDUAS, CESULLAS, CUNDÍNS E 
SILVARREDONDA incluída no POS 2.010, xa que dado o carácter potestativo da 
constitución da mesa de contratación resolveuse a súa non constitución. 

 
Antes de procederse á apertura dos sobres, por parte do Secretario do Concello ponse de 
manifesto que tras publicación de anuncio no xornal El Ideal Gallego-Diario de 
Bergantiños, con data de 30 de xuño de 2.010, e no prazo de 10 días naturais concedido 
presentáronse en tempo e prazo as seguintes proposicións: 

 
-Excavaciones Pose S.L (RE nº 2.100/2010 do 8/07). 
-Construcciones Dámaso Ferreiro e Hijos S.L (RE nº 2.120/2010 do 9/07). 
-Proyecta actividades profesionales de la construcción S.L, presenta a súa 

proposta por correo, acreditando a súa presentación vía fax con data de 10/07/10, 
tendose recibido no concello con data de 12/07/10 e número 2.140. 

-Grupo Riotorto, presenta a súa proposta por correo, acreditando a súa 
presentación vía fax con data de 9/07/10, tendose recibido no Concello con data de 
12/07/10 e número de rexistro 2.142. 

-Canarga S.L, presenta a súa proposta por correo, acreditando a súa presentación 
vía fax con data de 9/07/10, téndose recibido no concello con data de 12/07/10 e número 
2.144. 

 
Seguidamente se procede por parte do Alcalde e en presencia do Secretario do Concello 
a dar apertura aos Sobres A presentados polas diferentes empresas e correspondentes á 
documentación administrativa, cos seguintes resultados: 

 
-Excavaciones Pose S.L, presenta informe da súa inscrición como contratista na 
Deputación Provincial de data 19 de maio de 2.010, polo que de conformidade co 
previsto no punto 12.1.J dos pregos de cláusulas administrativas particulares, queda 
exento de presentar a documentación prevista nos apartados A),B),C),D),E), e F.1). Así 
mesmo presenta o compromiso de adscrición de medios materiais e persoais á obra F.2, 
acredita a solvencia económica mediante a presentación de informe da entidade 
financieira Banco Pastor e copia de seguro de responsabilidade civil, acredita a 
solvencia técnica mediante o compromiso de adscrición de medios materiais e persoais, 
G), e finalmente presenta autorización para cesión de información relativa ás obrigas 



 
 
 
 
 
 

 2 

tributarias e coa seguridade social K). Polo que se considera que a documentación 
administrativa presentada cumpre cos requisitos fixados nos pregos. 
 
-Construcciones Dámaso Ferreiro e Hijos S.L: presenta informe da súa inscrición 
como contratista na Deputación Provincial de data 8 de xuño de 2.010 polo que de 
conformidade co previsto no punto 12.1.J dos pregos de cláusulas administrativas 
particulares, queda exento de presentar a documentación prevista nos apartados 
A),B),C),D),E), e F.1). Así mesmo presenta o compromiso de adscrición de medios 
materiais e persoais á obra F.2, acredita a solvencia económica mediante a presentación 
de declaración de cifra de negocio global da empresa nos derradeiros tres exercicios e 
acredita a solvencia técnica mediante relación das obras executadas no curso dos 
derradeiros 5 anos con certificados de boa execución das máis importantes así como 
relación de medios materiais e persoais que se adscribirán á obra G, e finalmente 
presenta autorización para cesión de información relativa ás obrigas tributarias e coa 
seguridade social K). Polo que se considera que a documentación administrativa 
presentada cumpre cos requisitos fixados nos pregos. 
 
- Grupo Riotorto: presenta informe da súa inscrición como contratista na Deputación 
Provincial de data 22 de decembro de 2.009, compróbase por parte do Concello a 
vixencia de tal inscrición a través da web da Deputación Provincial, polo que de 
conformidade co previsto no punto 12.1.J dos pregos de cláusulas administrativas 
particulares, queda exento de presentar a documentación prevista nos apartados 
A),B),C),D),E), e F.1). Así mesmo presenta o compromiso de adscrición de medios 
materiais e persoais á obra F.2 acredita a solvencia económica mediante a presentación 
de declaración de cifra de negocio global da empresa nos derradeiros tres exercicios e 
acredita a solvencia técnica mediante a relación de persoal e medios materiais que se 
compromete a adscribir á execución da obra G, e finalmente presenta autorización para 
a cesión de información relativa ás obras tributarias e coa seguridade social K) polo que 
se considera que a documentación administrativa cumpre cos requisitos fixados nos 
pregos. 
 
-Proyecta actividades profesionales de la construcción S.L: presenta informe da súa 
inscrición como contratista na Deputación Provincial de data 16 de marzo de 2.010 polo 
que de conformidade co previsto no punto 12.1.J dos pregos de cláusulas 
administrativas particulares, queda exento de presentar a documentación prevista nos 
apartados A),B),C),D),E), e F.1). Así mesmo presenta o compromiso de adscrición de 
medios materiais e persoais á obra F.2, acredita a solvencia económica mediante 
informe financieiro emitido pola entidade “La Caixa”, e acredita a solvencia técnica 
mediante a declaración das obras realizadas nos derradeiros 5 exercicios con 
certificados de boa execución das máis importantes así como compromiso de adscrición 
de medios persoais e materiais á obra G, e e finalmente presenta autorización para a 
cesión de información relativa ás obras tributarias e coa seguridade social K) polo que 
se considera que a documentación administrativa cumpre cos requisitos fixados nos 
pregos. 
 
-Canarga S.L: presenta informe da súa inscrición como contratista na Deputación 
Provincial de data 19 de maio de 2.010 polo que de conformidade co previsto no punto 
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12.1.J dos pregos de cláusulas administrativas particulares, queda exento de presentar a 
documentación prevista nos apartados A),B),C),D),E), e F.1). Así mesmo presenta o 
compromiso de adscrición de medios materiais e persoais á obra F.2, acredita a 
solvencia económica mediante unha declaración do volume global de negocios dos 
derradeiros 3 exercicios e acredita a solvencia técnica mediante relación das obras 
executadas no curso dos derradeiros 5 anos con certificados de boa execución das máis 
importantes así como relación de medios materiais e persoais que se adscribirán á obra 
G, e finalmente presenta autorización para cesión de información relativa ás obrigas 
tributarias e coa seguridade social K). Polo que se considera que a documentación 
administrativa presentada cumpre cos requisitos fixados nos pregos. 
 
Polo que á vista do anterior e considerando que a documentación presentada por cada un 
dos licitadores cumpre coas condicións establecidas nos pregos por parte do órgano de 
contratación se acorda admitilos a todos no presente proceso de licitación acordando 
fixar para o día 19 de xullo de 2.010 ás 12:00 horas a apertura dos sobres B e C no salón 
de plenos. 
 
De todo o cal se levanta a presente acta polo Secretario do Concello, cando son as 11:30 
horas do día antedito e co visto e prace do Sr. Alcalde. 
 
 VºPª 
O Alcalde-Presidente        O Secretario. 


