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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 9:00 horas do 22 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. 
 
 Primeiramente a mesa de contratación procede a analizar a documentación de 
subsanación que a requirimento da mesa presentaron os seguintes licitadores: 
 
-Construcciones en Piedra Sigras S.L (RE nº 701/2011 do 17/03). 
-Construcciones Canosa S.L (RE nº 681/2011 do 17/03). 
-Xestión Ambiental de Contratas S.L (RE nº 668/2011 do 16/03). 
-Esqueiro S.L (RE nº 666/2011 do 15/03). 
-Construciones D. Ogando S.L (RE nº 654/2011 do 14/03). 
 
Considerando que a citada documentación cumpre cos requisitos previstos nos pregos 
de cláusalas administrativas e que foi presentada en tempo e forma, por unanimidade 
dos membros da mesa se acorda entender subsanadas as deficiencias observadas na 
documentación administrativa correspondente ao sobre A, e declarar polo tanto, 
admitidas tódalas empresas presentadas á licitación do contrato de obras de proxecto 
aquasol: parque público e piscina natural en Navaliños” 
 
Seguidamente e en acto público previamente notificado a tódolos licitadores, e sen que 
estea presente ningún representante dos licitadores, procédese de conformidade co 
previsto no punto 15.1.d), a apertura dos sobres B de referencias técnicas de tódolos 
licitadores admitidos, cos seguintes resultados: 
 
-Rio Sieira S.L: Segundo o índice que figura no sobre presenta a seguinte 
documentación: Programa de traballo e actuacións ambientais, Plan de control de 
calidade, Plan de Seguridade e Saúde e Mellora na calidade das obras proxectadas. 
 
-Terrauga proyectos y obras S.L: Segundo o índice que figura no sobre presenta a 
seguinte documentación: Programa de traballo e actuacións ambientais, Plan de control 
de calidade, Plan de Seguridade e Saúde e Mellora na calidade das obras proxectadas. 
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-Construcciones D. Ogando S.L Segundo o índice que figura no sobre presenta a 
seguinte documentación: Programa de traballo e actuacións ambientais, Plan de control 
de calidade, Plan de Seguridade e Saúde e Mellora na calidade das obras proxectadas, 
non obstante se advirte pola mesa que sen prexuízo de que poidan estar incluida na 
documentación aportada, non existe unha carpeta específica referida expresamente á 
mellora na calidade das obras. 
 
-Oviga, Obras y Viales de Galicia S.L: Segundo o índice que figura no sobre presenta 
a seguinte documentación: Programa de traballo e actuacións ambientais, Plan de 
control de calidade, Plan de Seguridade e Saúde e Mellora na calidade das obras 
proxectadas. 
 
-Proyecta, Actividades profesionales de la construcción S.L Segundo o índice que 
figura no sobre presenta a seguinte documentación: Programa de traballo e actuacións 
ambientais, Plan de control de calidade, Plan de Seguridade e Saúde e Mellora na 
calidade das obras proxectadas. 
 
-Ceo, Canalizaciones Estructuras y Obras Construcciones S.L Segundo o índice que 
figura no sobre presenta a seguinte documentación: Programa de traballo e actuacións 
ambientais, Plan de control de calidade, Plan de Seguridade e Saúde e Mellora na 
calidade das obras proxectadas. 
 
-CPS, Construcciones en Piedra Sigras S.L: Segundo o índice que figura no sobre 
presenta a seguinte documentación: Programa de traballo e actuacións ambientais, Plan 
de control de calidade, Plan de Seguridade e Saúde e Mellora na calidade das obras 
proxectadas. 
 
-Esqueiro S.L Segundo o índice que figura no sobre presenta a seguinte 
documentación: Programa de traballo e actuacións ambientais, Plan de control de 
calidade, Plan de Seguridade e Saúde e Mellora na calidade das obras proxectadas. 
 
-Construcciones Mouzo Souto S.L: Segundo o índice que figura no sobre presenta a 
seguinte documentación: Programa de traballo e actuacións ambientais, Plan de control 
de calidade, Plan de Seguridade e Saúde e Mellora na calidade das obras proxectadas. 
 
-Construcciones Canosa S.L Segundo o índice que figura no sobre presenta a seguinte 
documentación: Programa de traballo e actuacións ambientais, Plan de control de 
calidade, e Plan de Seguridade e Saúde. Non figura no índice o apartado referifo á 
Mellora na calidade das obras proxectadas, sen prexuízo de que poida atoparse entre a 
documentación presentada. 
 
- Xestión Ambiental de Contratas S.L: Segundo o índice que figura no sobre presenta 
a seguinte documentación: Programa de traballo e actuacións ambientais, Plan de 
control de calidade, Plan de Seguridade e Saúde e Mellora na calidade das obras 
proxectadas. 
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Á vista da documentación presentada polos diferentes licitadores e dado o carácter 
técnico da mesma, a mesa de contratación, por unanimidade dos seus membros acorda 
solicitar informe da valoración á empresa CPM Studio, que se encargará igualmente da 
dirección das citadas obras. Unha vez se emita o citado informe se procederá á 
convocatoria dos licitadores para a apertura do sobre C, correspondente á oferta 
económica. 
 
E non sendo outro o obxecto da presente mesa se levanta a sesión da mesma cando son 
as 10:30 horas o día anteriormente indicado, asinan os membros da mesa . 
 
 


