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conceda aos licitadores un prazo  máximo de 3 días hábiles, con data límite o luns 11 
de xuño ás 12.00 hs,  a contar dende a recepción do requerimento para que se 
proceda a subsanar as deficiencias observadas, facéndolle saber que tal subsanación 
unicamente poderá ser presentada no rexistro xeral do Concello de Cabana de 
Bergantiños, no citado prazo, e que, de non subsanarse correctamente, será excluído 
da participación da licitación. 
 
 
E non sendo outro o obxecto da presente levántase a sesión da mesa, cando son as 
15.00 horas do día 6 de xuño de 2012, asinando os presentes. 
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previsto na cláusula XX.11.c in fine dos pregos de cláusulas administrativas 
particulares que rexen a presente contratación, a partes do traballo en que 
colaborarán. 

Deberá terse en conta que para as persoas que se designen como membros do equipo 
redactor deberá presentarse o seu título académico en orixinal ou fotocopia 
compulsada ante Notario ou ante a Secretaria deste Concello e na documentación 
aportada apórtase só fotocopia dos títulos de don Marcos Failde Guerrero e Emilio 
Ramil González. 

Con expresa advertencia de que con expresa advertencia de que toda a 
documentación que se presente debe ser orixinal ou fotocopia compulsada ante 
notario ou ante a Secretaria do Concello de Cabana de Bergantiños. 

14.- Arqyurb, S.C.: vista a documentación esixida nos pregos de cláusulas 
administrativas particulares que rexen a licitación do contrato de servizos para a 
redacción do plan xeral de ordenación municipal do Concello de Cabana de 
Bergantiños (cláusula XX dos mesmos) e vista a documentación presentada no sobre 
A pola referida entidade, a Mesa de Contratación observa que Arqyurb, S.C.  presenta 
deficiencia subsanable na documentación administrativa presentada consistente en 
que  en ningún dos certificados aportados para a acreditación da solvencia técnica do 
director do proxecto se fai constar se o planeamento redactado foi ou non anulado 
por sentenza xudicial firme ou si foi ou non suspendido pola administración 
competente (tal e como se esixe na cláusula XX.11 dos pregos), deberán aportarse ou 
ben novos certificados dos traballos relacionados ou ben unha declaración 
responsable da persoa que se designe como director do proxecto na que se faga 
constar tal extremo. En todo caso nin os novos certificados nin a declaración 
responsable se poderán referir a traballos distintos dos xa presentados.  

Con expresa advertencia de que toda a documentación que se presente debe ser 
orixinal ou fotocopia compulsada ante notario ou ante a Secretaria do Concello de 
Cabana de Bergantiños. 

Déixase constancia de que a Mesa de Contratación, visto que a maioría dos 
licitadores non inclúen nas certificacións que aportan para a acreditación da 
solvencia técnica do Director do plan o aclaración de se o planeamento redactado foi 
ou non anulado por sentenza xudicial firme ou si foi ou non suspendido pola 
administración competente (tal e como se esixe na cláusula XX.11 dos pregos), e visto 
que o prazo de subsanación é exiguo para poder conseguir novos orixinais dos 
certificados, é polo que a Mesa de Contratación acorda para poder solventar tal 
incidencia que se poida aportar declaración responsable da persoa que se designe 
como director do proxecto na que se faga constar tal extremo. 

Visto que na sesión constitutiva celebrada o día 1 de xuño de 2012 a Mesa de 
Contratación non rematou de analizar a documentación administrativa presentada, 
acordouse convocar unha nova mesa para o mércores día 6 de xuño de 2012 ás 
12.00, na cal se rematou coa calificación da citada documentación. 
 

Reunida de novo a Mesa de contratación, e logo de completar a analise a 
documentación administrativa e ante as deficiencias que presentan na 
documentación os licitadores, e entendendo a Mesa de Contratación, como se sinalou 
anteriormente, que se trata de deficiencias subsanables, ésta acorda que se lle 
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5.- Dado que en ningún dos certificados aportados para a acreditación da solvencia 
técnica se fai constar se o planeamento redactado foi ou non anulado por sentenza 
xudicial firme ou si foi ou non suspendido pola administración competente (tal e 
como se esixe na cláusula XX.11 dos pregos), deberán aportarse ou ben novos 
certificados dos traballos relacionados ou ben unha declaración responsable da 
persoa que se designe como director do proxecto na que se faga constar tal extremo. 
En todo caso nin os novos certificados nin a declaración responsable se poderán 
referir a traballos distintos dos xa presentados.  

Con expresa advertencia de que toda a documentación que se presente debe ser 
orixinal ou fotocopia compulsada ante notario ou ante a Secretaria do Concello de 
Cabana de Bergantiños 

 13.- DVega, arquitectura, territorio, medio ambiente, S.L.: vista a 
documentación esixida nos pregos de cláusulas administrativas particulares que 
rexen a licitación do contrato de servizos para a redacción do plan xeral de 
ordenación municipal do Concello de Cabana de Bergantiños (cláusula XX dos 
mesmos) e vista a documentación presentada no sobre A pola referida entidade, a 
Mesa de Contratación observa que DVega, arquitectura, territorio, medio ambiente, 
S.L.  presenta deficiencias subsanables na documentación administrativa presentada 
consistentes en: 

1.- deberá abonarse a cantidade de 30 € en concepto de taxa por a realización de 
bastanteo de poderes, tal e como se prevé no epígrafe 4 da Ordenanza fiscal 
reguladora da taxa pola expedición de documentos administrativos vixente neste 
Concello (BOP A Coruña nº 170, de 6 de setembro de 2010. O pago farase no 
seguinte número de conta: 2080 0075 00 3110000019 (Caixa Galicia) e presentarase 
o xustificante de ter realizado o pago. 

2.- o compromiso de dedicación á realización dos traballos obxecto de licitación de 
don Emilio Ramil González é unha fotocopia, polo que deberá presentarse por 
orixinal. 

3.- a relación de traballos para a acreditación da solvencia técnica non consta 
debidamente asinada. 

4.- os certificados emitidos por Administracións aportados para a acreditación da 
solvencia técnica do director do proxecto son fotocopias, polo que deberán aportarse 
os correspondentes orixinais ou ben fotocopia compulsada ante notario ou ante a 
Secretaria do Concello de Cabana de Bergantiños. En todo caso non poderán 
presentarse certificados referidos a traballos distintos dos xa presentados. 

5.- Dado que en ningún dos certificados aportados para a acreditación da solvencia 
técnica se fai constar se o planeamento redactado foi ou non anulado por sentenza 
xudicial firme ou si foi ou non suspendido pola administración competente (tal e 
como se esixe na cláusula XX.11 dos pregos), deberán aportarse ou ben novos 
certificados dos traballos relacionados ou ben unha declaración responsable da 
persoa que se designe como director do proxecto na que se faga constar tal extremo. 
En todo caso nin os novos certificados nin a declaración responsable se poderán 
referir a traballos distintos dos xa presentados.  

6.- deberá aclararse quenes forman parte do equipo redactor e quenes son 
colaboradores, indicando de forma expresa neste último caso, de conformidade co 
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 - Alcoitia Rodríguez, Paloma. 

7.- Os certificados de solvencia técnica aportados son fotocopias, polo que deberán 
aportarse os correspondentes orixinais ou ben fotocopia compulsada ante notario ou 
ante a Secretaria do Concello de Cabana de Bergantiños. En todo caso, non se poderá 
aportar certificados novos referidos a traballos distintos dos xa presentados. 

8.- Dado que en ningún dos certificados aportados para a acreditación da solvencia 
técnica se fai constar se o planeamento redactado foi ou non anulado por sentenza 
xudicial firme ou si foi ou non suspendido pola administración competente (tal e 
como se esixe na cláusula XX.11 dos pregos), deberán aportarse ou ben novos 
certificados dos traballos relacionados ou ben unha declaración responsable da 
persoa que se designe como director do proxecto na que se faga constar tal extremo. 
En todo caso nin os novos certificados nin a declaración responsable se poderán 
referir a traballos distintos dos xa presentados.  

Con expresa advertencia de que toda a documentación que se presente debe ser 
orixinal ou fotocopia compulsada ante notario ou ante a Secretaria do Concello de 
Cabana de Bergantiños 

12.- Dolmen sociedad limitada profesional de arquitectura y urbanismo: vista a 
documentación esixida nos pregos de cláusulas administrativas particulares que 
rexen a licitación do contrato de servizos para a redacción do plan xeral de 
ordenación municipal do Concello de Cabana de Bergantiños (cláusula XX dos 
mesmos) e vista a documentación presentada no sobre A pola referida entidade, a 
Mesa de Contratación observa que Dolmen sociedad limitada profesional de 
arquitectura y urbanismo. presenta deficiencias subsanables na documentación 
administrativa presentada consistentes en: 

1.- deberá presentarse certificación acreditativa de estar de alta no censo do IAE e, 
no seu caso, o recibo correspondente ó mencionado imposto. 

2.- deberá aclararse quenes forman parte do equipo redactor e quenes son 
colaboradores, indicando de forma expresa neste último caso, de conformidade co 
previsto na cláusula XX.11.c in fine dos pregos de cláusulas administrativas 
particulares que rexen a presente contratación, a partes do traballo en que 
colaborarán. 

Deberá terse en conta que para as persoas que se designen como membros do 
equipo redactor deberá presentarse o seu título académico, e non consta na 
documentación aportada o de Elena Sarmiento Díez,  

3.- En relación cos títulos académicos presentados, os mesmos son fotocopias, polo 
que deberá presentarse orixinais ou fotocopia compulsada ante notario ou ante a 
secretaria  deste Concello dos títulos das persoas que se sinalen como membros do 
equipo redactor. 

4.- os certificados emitidos por Administracións aportados para a acreditación da 
solvencia técnica do director do proxecto son fotocopias, polo que deberán aportarse 
os correspondentes orixinais ou ben fotocopia compulsada ante notario ou ante a 
Secretaria do Concello de Cabana de Bergantiños. En todo caso non poderán 
presentarse certificados referidos a traballos distintos dos xa presentados. 
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1.- deberá abonarse a cantidade de 30 € en concepto de taxa por a realización de 
bastanteo de poderes, tal e como se prevé no epígrafe 4 da Ordenanza fiscal 
reguladora da taxa pola expedición de documentos administrativos vixente neste 
Concello (BOP A Coruña nº 170, de 6 de setembro de 2010. O pago farase no 
seguinte número de conta: 2080 0075 00 3110000019 (Caixa Galicia) e presentarase 
o xustificante de ter realizado o pago. 

2.- O CIF debe presentarse por orixinal ou fotocopia compulsada ante notario ou ante 
a Secretaria do Concello de Cabana de Bergantiños. 

 3.- deberá presentarse declaración de non estar os membros do equipo incursos en 
prohibición de contratar. 

4.- deberán aportarse os títulos académicos (en orixinal ou fotocopia compulsada 
ante Notario ou secretaria deste  Concello) dos seguintes membros do equipo 
redactor: 

 - Egüén Bayón Marcos 

 - Jiménez Ortega, Sergio 

 - Yáñez Castilla, Eladio 

 - Quirós Zamorano, Milagros 

 -Pérez Nuñez, Silvia (da que deberá presentarse tamén o currículo) 

 - Fernández Olivar, Mercedes. 

5.- os  seguintes títulos académicos apórtanse en fotocopia, polo que deberán 
presentarse en orixinal ou fotocopia compulsada ante Notario ou secretaria deste  
Concello:  

 - Antequera Regalado, Antonino. 

 - Pol Méndez, Francisco 

 - Márquez Polo, Mª Inmaculada. 

 - Gutiérrez Ruano, Juan 

 - Muñoz Castano, Ana Belén 

 - García Asensio, Elisabeth 

 - López Paniagua, Lidia 

 - Vergel Escala, M ª Jesús 

 - Villamandos González, Mª Isabel 

 - Sierra López, Alberto Eduardo 

 - Cercadillo García, Mª Cristina 

 - Soria del Rio, Jorge 
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9.- Tecnia Ingenieros, S.A.: vista a documentación esixida nos pregos de cláusulas 
administrativas particulares que rexen a licitación do contrato de servizos para a 
redacción do plan xeral de ordenación municipal do Concello de Cabana de 
Bergantiños (cláusula XX dos mesmos) e vista a documentación presentada no sobre 
A pola referida entidade,a Mesa de Contratación observa que Tecnia Ingenieros, S.A. 
presenta deficiencias subsanables na documentación administrativa presentada 
consistentes en: 

1.- non consta certificación acreditativa de estar de alta no censo do IAE. 

2.- non consta asinada a declaración de non estar incursos o licitador e os  membros 
do equipo en prohibición de contratar. 

3.- os certificados emitidos por Administracións aportados para a acreditación da 
solvencia técnica do director do proxecto son fotocopias, polo que deberán aportarse 
os correspondentes orixinais ou ben fotocopia compulsada ante notario ou ante a 
Secretaria do Concello de Cabana de Bergantiños. En todo caso non poderán 
presentarse certificados referidos a traballos distintos dos xa presentados. 

4.- o título académico do director do equipo redactor está presentado en fotocopia, 
polo que deberán aportarse o correspondente orixinal ou ben fotocopia compulsada 
ante notario ou ante a Secretaria do Concello de Cabana de Bergantiños. 

5.- Dado que en ningún dos certificados aportados para a acreditación da solvencia 
técnica se fai constar se o planeamento redactado foi ou non anulado por sentenza 
xudicial firme ou si foi ou non suspendido pola administración competente (tal e 
como se esixe na cláusula XX.11 dos pregos), deberán aportarse ou ben novos 
certificados dos traballos relacionados ou ben unha declaración responsable da 
persoa que se designe como director do proxecto na que se faga constar tal extremo. 
En todo caso nin os novos certificados nin a declaración responsable se poderán 
referir a traballos distintos dos xa presentados.  

Con expresa advertencia de que toda a documentación que se presente debe ser 
orixinal ou fotocopia compulsada ante notario ou ante a Secretaria do Concello de 
Cabana de Bergantiños 

10.- Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, S.L.: presenta a documentación 
que ha de incluirse nos  sobres A, B e C nun único sobre. Visto que a cláusula XX 
dos pregos que rixen a contratación establece taxativamente que os licitadores 
presentarán as súas ofertas en tres sobres pechados e asinados por eles mesmos ou 
persoa que os represente, a Mesa de Contratación acorda excluir da licitación a 
Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, S.L. 

 

11.- Altais, Cartografía y Urbanismo, S.L. vista a documentación esixida nos pregos 
de cláusulas administrativas particulares que rexen a licitación do contrato de 
servizos para a redacción do plan xeral de ordenación municipal do Concello de 
Cabana de Bergantiños (cláusula XX dos mesmos) e vista a documentación 
presentada no sobre A pola referida entidade,a Mesa de Contratación observa que 
Altais, Cartografía y Urbanismo, S.L. presenta deficiencias subsanables na 
documentación administrativa presentada consistentes en: 
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6.- nos certificados que no seu caso se aporten para a acreditación da solvencia 
técnica deberá facerse constar se o planeamento redactado foi ou non anulado por 
sentenza xudicial firme ou si foi ou non suspendido pola administración competente 
(tal e como se esixe na cláusula XX.11 dos pregos), ou ben aportar unha declaración 
responsable da persoa que se designe como director do proxecto na que se faga 
constar tal extremo. En todo caso nin os novos certificados nin a declaración 
responsable se poderán referir a traballos distintos dos xa presentados 

Con expresa advertencia de que toda a documentación que se presente debe ser 
orixinal ou fotocopia compulsada ante notario ou ante a Secretaria do Concello de 
Cabana de Bergantiños 

8.- Víctor García Oviedo: vista a documentación esixida nos pregos de cláusulas 
administrativas particulares que rexen a licitación do contrato de servizos para a 
redacción do plan xeral de ordenación municipal do Concello de Cabana de 
Bergantiños (cláusula XX dos mesmos) e vista a documentación presentada no sobre 
A pola referida entidade,a Mesa de Contratación observa que Víctor García Oviedo 
presenta deficiencias subsanables na documentación administrativa presentada 
consistentes en: 

1.-os títulos académicos aportados son fotocopias, debendo presentarse orixinais ou 
fotocopia (as dúas caras do título) compulsada ante notario ou ante a Secretaria do 
Concello de Cabana de Bergantiños. 

2.- non se aporta o título académico de don Javier Rodríguez Albuerne, que deberá 
presentarse nos termos sinalados no apartado anterior. 

3.- non consta a declaración de non estar incursos os membros do equipo en 
prohibición de contratar. 

4.- Dado que en ningún dos certificados aportados para a acreditación da solvencia 
técnica se fai constar se o planeamento redactado foi ou non anulado por sentenza 
xudicial firme ou si foi ou non suspendido pola administración competente (tal e 
como se esixe na cláusula XX.11 dos pregos), deberán aportarse ou ben novos 
certificados dos traballos relacionados ou ben unha declaración responsable da 
persoa que se designe como director do proxecto na que se faga constar tal extremo. 
En todo caso nin os novos certificados nin a declaración responsable se poderán 
referir a traballos distintos dos xa presentados.  

5.- o informe  de entidade financieira aportado para a acreditación da solvencia 
económica non fai mención ó contrato obxecto de licitación, senón a un distinto. 

6.- as declaración de aceptación do réxime de incompatibilidades e o compromiso de 
adicación de tódolos membros do equipo redactor (agás don Víctor García Oviedo) 
están presentados en documento escaneado, polo que deberá presentarse en orixinal 
debidamente asinado por todos os membros. O mesmo respecto do certificado de 
colexiación de don Víctor García Oviedo. 

Con expresa advertencia de que toda a documentación que se presente debe ser 
orixinal ou fotocopia compulsada ante notario ou ante a Secretaria do Concello de 
Cabana de Bergantiños. 
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participación nos mesmos da persoa designada como director do proxecto, polo que 
deberá aportarse ou ben novos certificados dos traballos relacionados ou ben unha 
declaración responsable do director do proxecto no que se faga constar a súa 
participación en tales traballos. En todo caso nin os novos certificados nin a 
declaración responsable se poderán referir a traballos distintos dos xa presentados.  

Con expresa advertencia de que toda a documentación que se presente debe ser 
orixinal ou fotocopia compulsada ante notario ou ante a Secretaria do Concello de 
Cabana de Bergantiños 

7.- Gestión Metropolitana de arquitectura y territorio, S.L.P.: vista a 
documentación esixida nos pregos de cláusulas administrativas particulares que 
rexen a licitación do contrato de servizos para a redacción do plan xeral de 
ordenación municipal do Concello de Cabana de Bergantiños (cláusula XX dos 
mesmos) e vista a documentación presentada no sobre A pola referida entidade, a 
Mesa de Contratación observa que Gestión Metropolitana de arquitectura y territorio, 
S.L.P presenta deficiencias subsanables na documentación administrativa 
presentada consistentes en: 

1.- deberá abonarse a cantidade de 30 € en concepto de taxa por a realización de 
bastanteo de poderes, tal e como se prevé no epígrafe 4 da Ordenanza fiscal 
reguladora da taxa pola expedición de documentos administrativos vixente neste 
Concello (BOP A Coruña nº 170, de 6 de setembro de 2010. O pago farase no 
seguinte número de conta: 2080 0075 00 3110000019 (Caixa Galicia) e presentarase 
o xustificante de ter realizado o pago. 

2.- non consta certificación acreditativa de estar de alta no censo do IAE e, no seu 
caso, o recibo correspondente ó mencionado imposto. 

3.- De conformidade co previsto na cláusula XX.10 dos pregos de cláusulas 
administrativas particulares que rexen a presente contratación, en relación co 
informe da institución financieira, o mesmo debe facer referencia expresa  a que o 
licitador ten suficiente solvencia económica para facer fronte ás obrigas que derivan 
da execución do contrato de redacción do PXOM do Concello de Cabana de 
Bergantiños. 

4.-os títulos académicos aportados (agás o de Gonzalo Melián Marrero e Daniel Ferrer 
Jiménez) son fotocopias, debendo presentarse orixinais ou fotocopia compulsada ante 
notario ou ante a Secretaria do Concello de Cabana de Bergantiños. 

5.- De conformidade co establecido na cláusula XX.11, en relación coa acreditación 
da solvencia técnica, os traballos que se enumeren deberán vir acreditados mediante 
certificación expedida por cada unha das Administracións que contratasen 
tramitasen ou aprobasen os correspondentes traballos; consta na documentación 
aportada: 

- un único certificado fotocopiado do Concello de Pozo LLorente , do que se 
terá que presentar orixinal ou fotocopia compulsada por Notario ou pola 
Secretaria deste Concello. 

- certificados da sociedade mercantil Ezquiaga Arquitectura Sociedad y 
Territorio, S.L. 
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Con expresa advertencia de que toda a documentación que se presente debe ser 
orixinal ou fotocopia compulsada ante notario ou ante a Secretaria do Concello de 
Cabana de Bergantiños 

6.- Jornet-Llop-Pastor, S.L.P: vista a documentación esixida nos pregos de 
cláusulas administrativas particulares que rexen a licitación do contrato de servizos 
para a redacción do plan xeral de ordenación municipal do Concello de Cabana de 
Bergantiños (cláusula XX dos mesmos) e vista a documentación presentada no sobre 
A pola referida entidade, a Mesa de Contratación observa que Jornet-Llop-Pastor, 
S.L.P  presenta deficiencias subsanables na documentación administrativa 
presentada consistentes en: 

1.- deberá abonarse a cantidade de 30 € en concepto de taxa por a realización de 
bastanteo de poderes, tal e como se prevé no epígrafe 4 da Ordenanza fiscal 
reguladora da taxa pola expedición de documentos administrativos vixente neste 
Concello (BOP A Coruña nº 170, de 6 de setembro de 2010). O pago farase no 
seguinte número de conta: 2080 0075 00 3110000019 (Caixa Galicia) e presentarase 
o xustificante de ter realizado o pago. 

2.- certificación acreditativa de estar de alta no censo do IAE e, no seu caso, o recibo 
correspondente ó mencionado imposto. 

3.- non consta asinada a relación de membros do equipo redactor. 

4.- aclaración de si don Carles Llop i Torné e don Joan Enric Pastor Fernández 
forman parte do equipo redactor dado que non se aporta título académico dos mesmo 
nin constan nas declaracións de compromiso e réxime de incompatibilidades (de 
formar parte, aportarase tal documentación) 

5.- a aceptación do réxime de incompatibilidades e o compromiso de adicación á 
realización dos traballos obxecto de licitación deberá presentarse debidamente 
asinada por todos os membros do equipo redactor en documento orixinal (preséntase 
documentación escaneada). 

6.-os títulos académicos aportados son fotocopias, debendo presentarse orixinais ou 
fotocopia compulsada ante notario ou ante a Secretaria do Concello de Cabana de 
Bergantiños. 

7.- Os certificados de solvencia técnica aportados son fotocopias, polo que deberán 
aportarse os correspondentes orixinais ou ben fotocopia compulsada ante notario ou 
ante a Secretaria do Concello de Cabana de Bergantiños. 

8.- Dado que en ningún dos certificados aportados para a acreditación da solvencia 
técnica se fai constar se o planeamento redactado foi ou non anulado por sentenza 
xudicial firme ou si foi ou non suspendido pola administración competente (tal e 
como se esixe na cláusula XX.11 dos pregos), deberán aportarse ou ben novos 
certificados dos traballos relacionados ou ben unha declaración responsable da 
persoa que se designe como director do proxecto na que se faga constar tal extremo. 
En todo caso nin os novos certificados nin a declaración responsable se poderán 
referir a traballos distintos dos xa presentados.  

9.- Todos os certificados aportados para a acreditación da solvencia técnica refírense 
á realización dos traballos pola empresa licitadora, sen que se faga referencia á 
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dos títulos das persoas que se sinalen como membros do equipo redactor (só consta 
debidamente aportado o título de don Eduardo Daniel García Martínez). 

4.- De conformidade co previsto na cláusula XX.10 dos pregos de cláusulas 
administrativas particulares que rexen a presente contratación, en relación co 
informe da institución financieira, o mesmo debe facer referencia expresa  a que o 
licitador ten suficiente solvencia económica para facer fronte ás obrigas que derivan 
da execución do contrato de redacción do PXOM do Concello de Cabana de 
Bergantiños. 

5.- Dado que en ningún dos certificados aportados para a acreditación da solvencia 
técnica se fai constar se o planeamento redactado foi ou non anulado por sentenza 
xudicial firme ou si foi ou non suspendido pola administración competente (tal e 
como se esixe na cláusula XX.11 dos pregos), deberán aportarse ou ben novos 
certificados dos traballos relacionados ou ben unha declaración responsable da 
persoa que se designe como director do proxecto na que se faga constar tal extremo. 
En todo caso nin os novos certificados nin a declaración responsable se poderán 
referir a traballos distintos dos xa presentados.  

Con expresa advertencia de que toda a documentación que se presente debe ser 
orixinal ou fotocopia compulsada ante notario ou ante a Secretaria do Concello de 
Cabana de Bergantiños. 

5.- Senén Prieto Ingeniería, S.L.: vista a documentación esixida nos pregos de 
cláusulas administrativas particulares que rexen a licitación do contrato de servizos 
para a redacción do plan xeral de ordenación municipal do Concello de Cabana de 
Bergantiños (cláusula XX dos mesmos) e vista a documentación presentada no sobre 
A pola referida entidade, a Mesa de Contratación observa que Senén Prieto 
Ingeniería, S.L.  presenta deficiencias subsanables na documentación administrativa 
presentada consistentes en: 

1.- Entendendo que forman parte do equipo redactor, deberá presentarse o título 
académico de: 

 - Jesús Fernández Álvarez 

 - Nuria López Regueiro 

 - José Luis Sánchez Vila 

 - Carlos López Tellado 

 - José Eduardo García González 

 - José Luis Blanco Blanco 

2.- deberá presentarse por orixinal ou fotocopia compulsada ante notario ou ante a 
Secretaria do Concello de Cabana de Bergantiños os títulos académicos de:  

 - Mª del Carmen Rodríguez Geada 

 - Carlos Longarela Sanfiz 

 - Manuel Víctor Sánchez López 
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2.- En relación cos títulos académicos presentados, os mesmos son fotocopias, polo 
que deberá presentarse orixinais ou fotocopia compulsada ante notario ou ante a 
secretaria  deste Concello dos títulos das persoas que se sinalen como membros do 
equipo redactor 

3.- os certificados emitidos por Administracións aportados para a acreditación da 
solvencia técnica do director do proxecto son fotocopias, polo que deberán aportarse 
os correspondentes orixinais ou ben fotocopia compulsada ante notario ou ante a 
Secretaria do Concello de Cabana de Bergantiños. En todo caso non poderán 
presentarse certificados referidos a traballos distintos dos xa presentados. 

4.- Dado que en ningún dos certificados aportados para a acreditación da solvencia 
técnica se fai constar se o planeamento redactado foi ou non anulado por sentenza 
xudicial firme ou si foi ou non suspendido pola administración competente (tal e 
como se esixe na cláusula XX.11 dos pregos), deberán aportarse ou ben novos 
certificados dos traballos relacionados ou ben unha declaración responsable da 
persoa que se designe como director do proxecto na que se faga constar tal extremo. 
En todo caso nin os novos certificados nin a declaración responsable se poderán 
referir a traballos distintos dos xa presentado. 

Con expresa advertencia de que toda a documentación que se presente debe ser 
orixinal ou fotocopia compulsada ante notario ou ante a Secretaria do Concello de 
Cabana de Bergantiños. 

4.- Oficina de Arquitectura, Urbanismo y Planificación S.L.P.: vista a 
documentación esixida nos pregos de cláusulas administrativas particulares que 
rexen a licitación do contrato de servizos para a redacción do plan xeral de 
ordenación municipal do Concello de Cabana de Bergantiños (cláusula XX dos 
mesmos) e vista a documentación presentada no sobre A pola referida entidade, a 
Mesa de Contratación observa que  Oficina de Arquitectura, Urbanismo y 
Planificación S.L.P. presenta deficiencias subsanables na documentación 
administrativa presentada consistentes en: 

1.- Visto o sinalado na páxina 16 da documentación administrativa presentada, 
deberá aclararse quenes forman parte do equipo redactor e quenes son 
colaboradores, indicando de forma expresa neste último caso, de conformidade co 
previsto na cláusula XX.11.c in fine dos pregos de cláusulas administrativas 
particulares que rexen a presente contratación, a partes do traballo en que 
colaborarán. 

Asimesmo, deberá terse en conta que para os colaboradores, de acordo coa 
mencionada claúsula, deberá indicarse o nome, título, especialidade e experiencia. 

En relación cos membros do equipo redactor deberá constar título  e currículo.  

2.- As declaracións do réxime de incompatibilidades e os compromisos de adicación 
de todos os  membros do equipo redactor deberán aportarse en orixinais (os 
presentados, a excepción de don Manuel Martínez González, están escaneados). 

3.- En relación cos títulos académicos presentados, os mesmos están compulsados 
por secretarios doutro concello ou son fotocopias, polo que deberá presentarse 
orixinais ou fotocopia compulsada ante notario ou ante a secretaria  deste Concello 
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inmediata, procedeuse ó precinto do sobre e a extender no mesmo por parte da 
Secretaria da Mesa de Contratación dilixencia do ocurrido, asinando a mesma en 
conformidade todos os membros da mesa,  e sen que en ningún momento se 
accedese á documentación contida no sobre C, manténdose, polo tanto, o segredo da 
oferta. 
 
Da apertura dos sobres A resulta o seguinte: 
 
1.-Monteoliva Arquitectura S.L.P.: vista a documentación esixida nos pregos de 
cláusulas administrativas particulares que rexen a licitación do contrato de servizos 
para a redacción do plan xeral de ordenación municipal do Concello de Cabana de 
Bergantiños (cláusula XX dos mesmos) e vista a documentación presentada no sobre 
A pola referida entidade, a Mesa de Contratación observa que Monteoliva 
Arquitectura S.L.P. presenta deficiencias subsanables na documentación 
administrativa presentada consistentes en que, de conformidade co previsto na 
cláusula XX.11.a dos pregos de cláusulas administrativas particulares, deberá 
presentarse a titulación e currículos dos seguintes membros  do equipo redactor don 
Antonio Sánchez Tembleque, don Fernando Tasende Loureiro, don Celso Varela 
Verdía e dona Mª del Carmen Pereira González, con expresa advertencia de que toda 
a documentación que se presente debe ser orixinal ou fotocopia compulsada ante 
notario ou ante a Secretaria do Concello de Cabana de Bergantiños. 

2.- Estudio Técnico Gallego,S.A.: vista a documentación esixida nos pregos de 
cláusulas administrativas particulares que rexen a licitación do contrato de servizos 
para a redacción do plan xeral de ordenación municipal do Concello de Cabana de 
Bergantiños (cláusula XX dos mesmos) e vista a documentación presentada no sobre 
A pola referida entidade, a Mesa de Contratación observa que Estudio Técnico 
Gallego, S.A. presenta deficiencias subsanables na documentación administrativa 
presentada consistentes en que, de conformidade co previsto na cláusula XX.5. dos 
pregos de cláusulas administrativas particulares que rexen a presente contratación, 
deberá presentarse certificación acreditativa de estar de alta no censo do IAE, 
facéndose expresa advertencia de que toda a documentación que se presente debe ser 
orixinal ou fotocopia compulsada ante notario ou ante a Secretaria do Concello de 
Cabana de Bergantiños. 

3.- Arquitectura y Gestión AdC, Arquitectos, S.L.P.: vista a documentación esixida 
nos pregos de cláusulas administrativas particulares que rexen a licitación do 
contrato de servizos para a redacción do plan xeral de ordenación municipal do 
Concello de Cabana de Bergantiños (cláusula XX dos mesmos) e vista a 
documentación presentada no sobre A pola referida entidade, a Mesa de Contratación 
observa que Arquitectura y Gestión AdC, Arquitectos, S.L.P. presenta deficiencias 
subsanables na documentación administrativa presentada consistentes en:  

1.- deberá aclararse quenes forman parte do equipo redactor e quenes son 
colaboradores, indicando de forma expresa neste último caso, de conformidade co 
previsto na cláusula XX.11.c in fine dos pregos de cláusulas administrativas 
particulares que rexen a presente contratación, a partes do traballo en que 
colaborarán. 

Deberá terse en conta que para as persoas que se designen como membros do equipo 
redactor deberá presentarse o seu título académico, e non consta na documentación 
aportada o título de don Sergio Franco Bastianelli. 
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conforme se prevé no epígrafe 4 da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola 
expedición de documentos administrativos vixente neste Concello (BOP A 
Coruña nº 170, de 6 de setembro de 2010). De non aportarse o correspondente 
xustificante de pago da devandita taxa no prazo de subsanación entenderase 
non aportado o bastanteo, coa conseguinte exclusión da licitación. 

 
O anuncio de contratación publicouse no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña 
número 85 de 7 de maio de 2012, así como no perfil do contratanteda páxina web do 
Concello de Cabana de Bergantiños (www.concello-cabana.es), rematando o prazo 
para a presentación de ofertas o día 22 de maio de 2012. De conformidade co 
certificado emitido pola Secretaria da Corporación municipal, presentáronse en 
tempo e forma as seguintes empresas: 

1 MONTEOLIVA ARQUITECTURA S.L.P 

2 ESTUDIO TECNICO GALLEGO S.A 

3 ARQUITECTURA Y GESTION ADC ARQUITÉCTOS, S.L. 

4 ARQUITECTURA,URBANISMO Y PLANIFICACION S.L.P 

5 SENEN  PRIETO INGENIERIA S.L 

6 JORNET-LLOP-PASTOR, S.L.P. 

7 GESTION METROPOLITANA DE ARQUITECTURA Y TERRITORIO S.L.P 

8 VICTOR GARCIA OVIEDO 

9 TECNICA INGENIEROS S.A 

10 EZQUIAGA ARQUITECTURA SOCIEDAD Y TERRITIORIO, S.L 

11 ALTAIS S.L. 

12 DOLMEN S.L.P 

13 DVEGA ARQUITECTURA TERRITORIO, MEDIO AMBIENTE, S.L. 

14 ARQYUR S.C 

 
 
Procedeuse por parte do Concello a verificar que os licitadores estivesen ó corrente 
das súas obrigas tributarias, comprobando a inexistencia de débedas coa facenda 
municipal a través dos correspondentes certificados expedidos polo servizo de 
recadación da Deputación Provincial de A Coruña, que constan debidamente 
aportados ó expediente. 
 
Pola Mesa procédese á apertura dos sobres que conteñen a documentación 
acreditativa do cumprimento dos requisitos previos conforme ó previsto no artigo 146  
do TRLCP (sobre A). Déixase expresa constancia de que no momento da apertura dos 
sobres A dos licitadores, por equivocación procedeuse á apertura do sobre C da 
empresa Arquitectura y Gestión AdC Arquitectos, S.L.P. Constatado o erro de forma 
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ACTA  DA MESA DE CONTRATACIÓN CONSTITUIDA DENTRO DA LICITACIÓN 
DO CONTRATO DE REDACCIÓN DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
DO CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS.APERTURA SOBRE A. 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 

No salón de Plenos do Concello de 
Cabana de Bergantiños, sendo as 9.30 
horas do día 1 de xuño de 2012 e baixo a 
Presidencia do señor Alcalde do concello, 
don José Muíño Domínguez, constitúese 
a Mesa de Contratación prevista na 
cláusula XXII  dos pregos que rixen a 
contratación,  composta polos membros 
que se relacionan á marxe (composición 
que cumpre co previsto no artigo  21 do 
RD 817/09) coa finalidade de calificar a 
documentación administrativa xeral 
(sobre A) á que se refire o artigo 146 do 
Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 
de novembro, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei de Contratos do Sector 

Público (en adiante, TRLCSP) coas formalidades do artigo 22 a) do RD 817/09, 
presentada polas empresas licitadoras en tempo e forma. 

Comprobado pola  sra Secretaria a existencia de quórum necesario para a 
celebración do acto, a tenor do disposto no artigo  21.7 do  R.D. 817/09, e unha vez 
constituída a mesa, procédese por parte do Presidente da mesma a dar lectura do 
obxecto do contrato: contrato de servizos para a redacción do plan xeral de 
ordenación municipal do concello de Cabana de Bergantiños. 
 
Antes de proceder á apertura dos sobres de documentación administrativa 
presentados polos licitadores, por parte da Mesa de Contratación adóptanse os 
seguintes criterios:  
  

a) en relación coa acreditación da solvencia técnica do Director do Plan, e dado 
que na cláusula XX.11 do prego de cláusulas administrativas particulares non 
se especifica o número de certificados a aportar, adóptase o criterio de que 
será necesario ter presentado polo menos tres certificados expedidos polas 
Administracións contratantes  nos que se faga constar a natureza dos 
traballos realizados, si o instrumento de planeamento foi ou non anulado por 
sentenza xudicial firme ou si foi ou non suspendido pola administración 
competente, así como a participación no mesmo do Director do Plan. 

b) Na cláusula XX.3 do pregos recóllese a esixencia de que se aporte poder 
notarial para representar á entidade no nome da que se actuará ante a 
administración e que tales poderes deberán bastantearse previamente pola 
secretaría xeral do concello ou funcionario habilitado para o efecto. Por parte 
da Mesa de Contratación adóptase o criterio de que aqueles licitadores que 
non aporten o bastanteo, o mesmo se proceda a realizar por parte da 
Secretaria da Corporación no mesmo momento de apertura do sobre A, 
requeríndose posteriormente ós licitadores para que subsanen tal 
circunstancia xustificando o pago da taxa pola realización do bastanteo 

PRESIDENTE:  

D. José Muíño Domínguez, Alcalde do 

Concello. 

VOGAIS:  

Dª Gema Vázquez López, Interventora 
do Concello 
Dª Paula María Suárez Cotelo 
Secretaria Xeral do Concello 
 D. Enrique Vilar Gantes, Arquitecto 
municipal 
 Dª María Elisa Fernández González, 

tesoureira municipal. 

SECRETARIA:  

Dª Mª Cristina Candal Rey, funcionaria 
do Concello. 


