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ACTA DE APERTURA DAS PROPOSTAS PRESENTADAS PARA 
PARTICIPAR NA LICITACIÓN DO CONTRATO DE OBRAS DE 
“PROXECTO AQUASOL: PARQUE PÚBLICO E PISCINA NATURAL EN 
NAVALIÑOS”. 
 
 

Na casa do Concello de Cabana de Bergantiños, ás 8:30 horas do 11 de marzo de 
2.011, constitúese a mesa de contratación coa composición determinada polo punto 15 
dos pregos de cláusulas administrativas, e previo anuncio para xeral coñecemento no 
perfil do contratante da web do Concello de Cabana (www.concello-cabana.es) con 24 
horas de antelación, estando presentes D. José Muíño Domínguez, na súa condición de 
Alcalde do Concello de Cabana de Bergantiños, que actúa como Presidente da mesa, D. 
Federico M. Suárez Cancelo, Secretario Xeral do Concello, Dª. Gema Vázquez López, 
Interventora Xeral do Concello, D. Enrique Vilar Gantes, Arquitecto Municipal e D. 
Carlos Allo Cundíns, Cocelleiro, que actúan como vogais da mesa e finalmente Dª. 
Elisa Fernández González (funcionaria) que actúa como Secretaria da mesa. 

Unha vez constituída a mesa, procédese por parte do Presidente da mesma a dar 
apertura aos sobres A, de documentación administrativa, das diferentes empresas que 
presentaron as súas propostas en tempo e forma e que a continuación se relacionan: 
 
1.-Rio Sieira S.L (RE nº -----/2011 do 703). 
2.-Terrauga proyectos y obras S.L (RE nº570/2011 do 7/03). 
3.-Construcciones D. Ogando S.L (RE nº 584/2011 do 7/03). 
4.-Oviga, Obras y Viales de Galicia (RE nº 560/2011 do 4/03). 
5.-Proyecta, Actividades profesionales de la construcción S.L (RE nº 598/2011 do 9/03) 
fax: (RE nº 587/2011 do 7/03). 
6.-Ceo, Canalizaciones Estructuras y Obras Construcciones S.L (RE nº 597/2011 do 
9/03) fax: (RE nº 586/2011 do 7/03). 
7.-CPS, Construcciones en Piedra Sigras S.L (RE nº 599/2011 do 9/03) fax: (RE nº 
590/2011 do 7/03). 
8.-Esqueiro S.L (RE nº 559/2011 do 4/03). 
9.-Construcciones Mouzo Souto S.L (RE nº 594/2011 do 9/03) fax: (RE nº 589/2011 do 
7/03). 
10.-Construcciones Canosa S.L (RE nº 595/2011 do 9/03) fax (RE nº 585/2011 do 
7/03). 
11.-Xestión Ambiental de Contratas S.L (RE nº 596/2011 do 9/11) fax (RE nº 588/2011 
do 7/03). 
 
 
 

Procédese a apertura dos sobre A cos seguintes resultados: 
 
-Rio Sieira S.L: presenta declaración de estar inscrita no rexistor oficial de empresas 
contratistas da Deputación Provincial de A Coruña, co nº 252 Comprobase por parte do 
Concello a través da web da Deputación que a citada empresa está inscrita no rexistro 
de contratistas. Polo que de conformidade co previsto nos pregos de cláusulas 
administrativas quedan excepcionados da presentación da documentación  esixida nos 
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apartados A,B,C,D,E, e F1 do punto 12.1 dos pregos. Presenta o compromiso de 
adscripción dos medios materiais e persoais á obra con inclusión do currículo do xefe de 
obra, acompañado de copia simple de diversos títulos, así como copia simple de 
documentación referida á maquinaria. Aos efectos de acreditar a solvencia económica e 
técnica, presenta informe da entidade financieira BBVA de porto do son, expedido con 
data de 4 de marzo de 2.011. Aos efectos de acreditar a solvencia técnica presentan 
relación das obras executadas nos derradeiros 5 anos con copia compulsada de boa 
execución dalgunha delas. Igualmente presenta autorización para a cesión de 
información sobre atoparse ao corrente das súas obrigas tributarias e coa seguridade 
social. Polo que á vista de que segundo o previsto no punto 13 dos pregos de cláusulas 
administrativas, a totalidade dos documentos presentados deberán ser orixinais ou 
copias compulsadas, e que se presentan copias simples dalgún documento pero este 
carece de relevancia e non tendo en conta os mesmos, a mesa entende que se cumpren 
as condicións establecidas no punto 12.1 dos pregos de cláusulas administrativas, e 
procede admitir ao licitador no presente procedemento de contratación. 
 
-Terrauga proyectos y obras S.L: Presenta informe do servizo de patrimonio e 
contratación da Deputación Provincial de A Coruña, con data 17 de xaneiro de 2.011 no 
que se indica que a empresa se atopa inscrita no rexistro de contratistas desa Deputación 
co número 312. Comprobase por parte do Concello a través da web da Deputación que a 
citada empresa está inscrita no rexistro de contratistas. Polo que de conformidade co 
previsto nos pregos de cláusulas administrativas quedan excepcionados da presentación 
da documentación  esixida nos apartados A,B,C,D,E, e F1 do punto 12.1 dos pregos. 
Aos efectos de acreditar a solvencia económica e financieira presenta copia compulsada 
de informe de correduría de seguros acreditando a existencia dun seguro de 
indemnización por riscos profesionais, acompañada de copia de recibo bancario de 
pagamento do mesmo e copia compulsada das condicions particulares da citada póliza. 
Aos efectos de acreditar a solvencia técnica presenta relación das obras executadas nos 
derradeiros 5 anos xunto con certifido de boa execución dalagunha delas. Presenta 
curriculo do delegado de obra, xefe de obra e encargado xeral das obras. Relación de 
medios materiais e persoais a adscribir para a execución das obras, indicando que a 
porcentaxe a subcontratar das obras será do 35,26 %. Finalmente presenta autorización 
para a cesión de información sobre atoparse ao corrente das súas obrigas tributarias e 
coa seguridade social. Polo que á vista do sinalado a mesa entende que se cumpren as 
condicións establecidas no punto 12.1 dos pregos de cláusulas administrativas e procede 
admitir ao licitador no presente procedemento de contratación 
 
-Construcciones D. Ogando S.L: Presenta declaración e copia compulsada de informe 
do servizo de patrimonio e contratación da Deputación Provincial de A Coruña, emitido 
con data de 31 de agosto de 2.010 no que se indica que a empresa se atopa inscrita no 
rexistro de contratistas desa Deputación co número 272 Comprobase por parte do 
Concello a través da web da Deputación que a citada empresa está inscrita no rexistro 
de contratistas. Sen embargo compróbase que nos datos da inscripción figura como 
único apoderado D. Daniel Ogando Ogando, mentres que a documentación presentada 
está asinada por D. Angel Daniel Ogando de la Sierra, igualmente na documentación 
que se presenta figura escritura de outorgamento de poder ante o notario D. Diego 
Zozaya Irujo con data de 19 de xaneiro de 2.011, no que se concede poder de 
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representación da empresa a favor de D. Daniel Ogando Ogando. Polo tanto deberá 
acreditarse que D. Angel Daniel Ogando de la Sierra, (asinante dos documentos 
presentados) ten poder suficiente e bastante para representar a Construcciones D. 
Ogando. Polo demáis presenta, compromiso de adscrición de medios persoais e 
materiais presentado o curriculo do xefe de obra, delegado de obra e encargado xeral da 
obra. Igualmente declara que non se procederá a subcontratar ningún porcentaxe da 
obra. Aos efectos de acreditar a solvencia económica presenta informe de solvencia da 
entidade bancaria Banco Pastor expedido con data de 4 de marzo de 2.011. Aos efectos 
de acreditar a solvencia técnica presenta relación das obras executadas nos derradeiros 5 
anos con certificado de boa execución dalgunha delas. Finalmente presenta autorización 
para a cesión de información sobre atoparse ao corrente das súas obrigas tributarias e 
coa seguridade social. Polo que á vista do sinalado, se entende que non acredita o 
requisito de poder de representación, xa que a documentación está asinada por D. Angel 
Daniel Ogando del la Sierra, e tanto na escritura de poder como no rexistro de 
contratistas da Deputación figura como apoderado D. Daniel Ogando Ogando.  
 
-Oviga, Obras y Viales de Galicia S.L: Presenta informe do servizo de patrimonio e 
contratación da Deputación Provincial de A Coruña, con data 22 de outubro de 2.010 no 
que se indica que a empresa se atopa inscrita no rexistro de contratistas desa Deputación 
co número 20. Comprobase por parte do Concello a través da web da Deputación que a 
citada empresa está inscrita no rexistro de contratistas. Polo que de conformidade co 
previsto nos pregos de cláusulas administrativas quedan excepcionados da presentación 
da documentación  esixida nos apartados A,B,C,D,E, e F1 do punto 12.1 dos pregos. 
Polo demáis presenta, compromiso de adscrición de medios persoais e materiais 
presentado o curriculo do xefe de obra, delegado de obra e encargado xeral da obra, así 
como declaración de que non ten previsto subcontratar ningúnha parte da obra. Aos 
efectos de acreditar a solvencia económica presenta copia de políza de seguro de 
indemnización por riscos profesionais acompañada de copia compulsada de recibo 
bancario acreditativo do pagamento e vixencia da mesma. Aos efectos de acreditar a 
solvencia técnica presenta relación das obras executadas nos derradeiros 5 anos xunto 
con certifido de boa execución dalagunha delas. Finalmente presenta autorización para a 
cesión de información sobre atoparse ao corrente das súas obrigas tributarias e coa 
seguridade social. Polo que á vista do sinalado a mesa entende que se cumpren as 
condicións establecidas no punto 12.1 dos pregos de cláusulas administrativas e procede 
admitir ao licitador no presente procedemento de contratación 
 
 
Proyecta, Actividades profesionales de la construcción S.L: Presenta informe do 
servizo de patrimonio e contratación da Deputación Provincial de A Coruña, con data 
22 de outubro de 2.010 no que se indica que a empresa se atopa inscrita no rexistro de 
contratistas desa Deputación co número 1045. Comprobase por parte do Concello a 
través da web da Deputación que a citada empresa está inscrita no rexistro de 
contratistas. Polo que de conformidade co previsto nos pregos de cláusulas 
administrativas quedan excepcionados da presentación da documentación  esixida nos 
apartados A,B,C,D,E, e F1 do punto 12.1 dos pregos. Polo demáis presenta, 
compromiso de adscrición de medios persoais e materiais presentado o curriculo do xefe 
de obra, delegado de obra e encargado xeral da obra. Aos efectos de acreditar a 
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solvencia económica presenta informe emitido pola entidade financieira, Caixa de 
aforros e pensións de Barcelona “La Caixa” con data de 4/03/2011. Aos efectos de 
acreditar a solvencia técnica presenta relación das obras executadas nos derradeiros 5 
anos xunto con certifido de boa execución dalagunha delas. Finalmente presenta 
autorización para a cesión de información sobre atoparse ao corrente das súas obrigas 
tributarias e coa seguridade social. Polo que á vista do sinalado a mesa entende que se 
cumpren as condicións establecidas no punto 12.1 dos pregos de cláusulas 
administrativas e procede admitir ao licitador no presente procedemento de contratación 
 
-Ceo, Canalizaciones Estructuras y Obras Construcciones S.L: Presenta declaración 
conforme a empresa se atopa inscrita no rexistro de contratistas da Deputación co nº 
1158. Comprobase por parte do Concello a través da web da Deputación que a citada 
empresa está inscrita no rexistro de contratistas. Polo que de conformidade co previsto 
nos pregos de cláusulas administrativas quedan excepcionados da presentación da 
documentación  esixida nos apartados A,B,C,D,E, e F1 do punto 12.1 dos pregos. Aos 
efectos de acreditar a solvencia económica presenta informe de solvencia emitido con 
data de 7 de marzo de 2.011 pola entidade Caixa Galicia. Aos efectos de acreditar a 
solvencia técnica presenta relación das obras executadas nos derradeiros 5 anos con 
certificado de boa execución dalgunha delas. Polo demáis presenta, compromiso de 
adscrición de medios persoais e materiais presentado o curriculo do xefe de obra, 
delegado de obra e encargado xeral da obra, sinalando a intención de subcontratar parte 
da obra por importe aproximado de 20.000 euros. Finalmente presentan autorización 
para a cesión de información sobre atoparse ao corrente das súas obrigas tributarias e 
coa seguridade social. Polo que á vista do sinalado a mesa entende que se cumpren as 
condicións establecidas no punto 12.1 dos pregos de cláusulas administrativas e procede 
admitir ao licitador no presente procedemento de contratación. 
 
-CPS, Construcciones en Piedra Sigras S.L: Presenta informe do servizo de 
patrimonio e contratación da Deputación Provincial de A Coruña, con data 2 de 
setembro de 2.008 no que se indica que a empresa se atopa inscrita no rexistro de 
contratistas desa Deputación co número 943. Comprobase por parte do Concello a 
través da web da Deputación que a citada empresa está inscrita no rexistro de 
contratistas. Polo que de conformidade co previsto nos pregos de cláusulas 
administrativas quedan excepcionados da presentación da documentación  esixida nos 
apartados A,B,C,D,E, e F1 do punto 12.1 dos pregos. Polo demáis presenta, 
compromiso de adscrición de medios persoais e materiais presentado o curriculo do xefe 
de obra, delegado de obra e encargado xeral da obra, declarando a súa intención de non 
proceder a subcontratar ningúnha parte da obra. Igualmente presenta declaración de non 
pertencer a ningún grupo de empresas e autorización para a cesión de información sobre 
atoparse ao corrente das súas obrigas tributarias e coa seguridade social. Non presenta 
acreditación da solvencia económica a través de ningún dos medios aos que se refire o 
artigo 64 da Lei 30/2007 de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público e igualmente 
tampouco presenta relación das obras executadas nos derradeiros 5 anos acompañada de 
orixinais ou copia compulsada dos certificados de boa execución para as mais 
importantes tal como esixe o apartado G) do punto 12.1 dos pregos de clásulas 
administrativas. Polo que á vista do anterior a mesa considera que non cumpre os 
requisitos de documentación administrativa do sobre A, previstos nos pregos. 
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-Esqueiro S.L: Presenta informe do servizo de patrimonio e contratación da Deputación 
Provincial de A Coruña, con data 10 de novembro de 2.010 no que se indica que a 
empresa se atopa inscrita no rexistro de contratistas desa Deputación co número 1196. 
Comprobase por parte do Concello a través da web da Deputación que a citada empresa 
está inscrita no rexistro de contratistas. Polo que de conformidade co previsto nos 
pregos de cláusulas administrativas quedan excepcionados da presentación da 
documentación  esixida nos apartados A,B,C,D,E, e F1 do punto 12.1 dos pregos. Polo 
demáis presenta, compromiso de adscrición de medios persoais e materiais presentado o 
curriculo do xefe de obra, delegado de obra e encargado xeral da obra, declarando a súa 
intención de subcontratar parte da obra por importe de 2.860,12 euros correspondente a 
“movemento de terras”. Aos efectos de acreditar a solvencia técnica presentan relación 
das obras executadas nos derradeiros 5 anos, acompañada de copia simple de 
certificados de boa execución dalgunha delas. Aos efectos de acreditar a solvencia 
económica presentan informe de solvencia económica emitido con data de 1 de marzo 
de 2.011 pola caixa de aforros e pensións de Barcelao “La Caixa”, así como certificado 
de solvencia emitido polo Banco Echeverría e informe de Chas e Kessler, correduría de 
seguros S.L conforme teñen contratada unha póliza de seguro de indemnización por 
riscos profesionais. Finalmente presentan autorización para a cesión de información 
sobre atoparse ao corrente das súas obrigas tributarias e coa seguridade social. Polo 
tanto á vista do anterior a mesa de contratación entende que non se cumpren os 
requisitos referentes á documentación administrativa esixidos nos pregos de cláusulas 
administrativas xa que conforme ao punto 13 dos mesmos a totalidade da 
documentación presentada terá que ser orixinal ou copia compulsada e os certificados 
de boa execución das obras que se presentan son copias simples. 
 
-Construcciones Mouzo Souto S.L: Presenta certifición expedida por Dona Elena 
Barba Pan, Secretaria Xeral da Xunta Consultiva de Contratación Administrativa 
emitido con data de 1 de marzo de 2.011 onde consta a constitución da empresa, 
apoderados, que non se atopa incursa en ningunha das prohibicións existentes para 
contratar e o cumprimento das súas obrigas tributarias coa Comunidade Autónoma e co 
Estado así como as obrigas coa seguridade social. Polo tanto de conformidade co 
previsto no punto 12.1 j) dos pregos a mesa entende que queda eximida da acreditación 
dos puntos A,B,C,D,E,F.1 do punto 12.1 dos pregos. Polo demáis presenta, compromiso 
de adscrición de medios persoais e materiais presentado o curriculo do xefe de obra, 
delegado de obra e encargado xeral da obra, declarando a intención de subcontratar o 
44,83 % do importe do contrato equivalente a 90.552,37 euros. Aos efectos de acreditar 
a solvencia económica presenta informe de solvencia de data 1 de marzo de 2.011 da 
entidade Nova Caixa Galicia, así como declaración da cifra global de negocio nos 
derradeiros 3 exercicios. Aos efectos de acreditar a solvencia técnica presentase relación 
das obras executadas nos derradeiros 5 exercicios con certificados de boa execución 
dalagunhas delas. Presenta declaración de non pertencer a ningún grupo empresarial e 
finalmente presentan autorización para a cesión de información sobre atoparse ao 
corrente das súas obrigas tributarias e coa seguridade social. Polo que á vista do 
sinalado a mesa entende que se cumpren as condicións establecidas no punto 12.1 dos 
pregos de cláusulas administrativas e procede admitir ao licitador no presente 
procedemento de contratación. 
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-Construcciones Canosa S.L: Presenta certifición expedida por Dona Elena Barba Pan, 
Secretaria Xeral da Xunta Consultiva de Contratación Administrativa emitido con data 
de 1 de marzo de 2.011 onde consta a constitución da empresa, apoderados, que non se 
atopa incursa en ningunha das prohibicións existentes para contratar e o cumprimento 
das súas obrigas tributarias coa Comunidade Autónoma e co Estado así como as obrigas 
coa seguridade social. Polo tanto de conformidade co previsto no punto 12.1 j) dos 
pregos a mesa entende que queda eximida da acreditación dos puntos A,B,C,D,E,F.1 do 
punto 12.1 dos pregos. Polo demáis presenta, compromiso de adscrición de medios 
persoais e materiais presentado o curriculo do xefe de obra, delegado de obra e 
encargado xeral da obra, declarando a intención de subcontratar o 8% do orzamento de 
execución material das obras. Aos efectos de acreditar a solvencia económica presenta 
póliza de seguro de indemnización por riscos profesionais acompañada de copia de 
recibo do derradeiro pago para acreditar a súa vixencia. Aos efectos de acreditar a súa 
solvencia técnica presenta realción das obras executadas nos derradeiros 5 anos 
acompañadas de copias simples de certificacións dalgunhas delas. Finalmente presenta 
declaración de non pertencer a ningún grupo empresarial e finalmente presentan 
autorización para a cesión de información sobre atoparse ao corrente das súas obrigas 
tributarias e coa seguridade social. Polo que á vista de que o punto 13 dos pregos de 
cláusulas administrativas establece que a totalidade da documentación presentada 
deberá ser orixinal ou copia compulsada e as certificacións de boa execución das obras 
que se presentan son copia simple a mesa considera que non cumpre os requisitos de 
documentación administrativa esixidos nos pregos. 
 
- Xestión Ambiental de Contratas S.L: Únicamente presenta declaración de estar 
inscrita no rexistro de contratistas da Xunta de Galicia cando o punto 12.1.J dos pregos 
establece que deberá ir acompañado de “certificación onde se recollan os extremos a 
que se refire o artigo 303 da LCSP, para poder ser dispensados dos datos que figuren 
inscrito. So se admitía declaración sen ir acompañada de certificado no caso de tratarse 
do rexistro de contratistas da Deputación Provincial de A Coruña. Polo tanto ao non 
acompañar certificado non queda dispensado de presentar toda a documentación, e polo 
tanto incumpre os puntos A,B,C,D,E e F.1 do punto 12.1 dos pregos de cláusulas 
administrativas. Aos efectos de acreditar a solvencia económica presenta informe de 
solvencia da entidade Banco Gallego S.A emitido con data de 31 de xaneiro de 2.011, 
así como declaración da cifra global de negocio dos tres derradeiros exercicios. Aos 
efectos de acreditar a solvencia técnica presenta relación das obras executadas nos 
derradeiros 5 anos, pero non acompaña orixinal ou copia compulsada dos certificados 
de boa execución tal como esixe o punto G.1º dos pregos de cláusulas administrativas. 
Polo demáis presenta, compromiso de adscrición de medios persoais e materiais 
presentado o curriculo do xefe de obra, delegado de obra e encargado xeral da obra, 
declarando a intención de subcontratar ningunha parte da obra. Finalmente presenta 
autorización para a cesión de información sobre atoparse ao corrente das súas obrigas 
tributarias e coa seguridade social.  Polo tanto á vista do anterior a mesa entende que 
non cumpre cos requisitos de documentación administrativa esixidos nos pregos de 
cláusulas administrativas. 
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 Polo que á vista das deficiencias que presentan na documentación algúns dos 
licitadores, e entendendo a mesa de contratación que se trata de deficiencias 
subsanables, esta acorda que se lles conceda aos licitadores un prazo de  días, desde o 
luns día 14 de marzo ata o xoves 17 ás 14:00 horas  para que presenten a documentación 
subsanada, advertindo que tal documentación obrigatoriamente ten que presentarse no 
rexistro de entrada do Concello en tempo, non sendo válida a presentación en ningún 
outro lugar, e que os licitadores que non teñan presentado a subsanación en prazo ou 
que non presenten correctamente a documentación requirida serán excluídos do presente 
proceso de licitación. Igualmente se acorda convocar a mesa de contratación en acto 
público para a apertura do sobre B (referencias técnicas) das empresas que non foran 
inadmitidas, para o martes 22 de marzo de 2.011 ás 9:00 horas no salón de plenos do 
Concello. 
 
E non sendo outro o obxecto da presente levántase a sesión da mesa, cando son as 13:00 
horas do día indicado, asinando os presentes. 
 
 


