
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 545/2009 DO 3 DE SETEMBRO 
 
 
Visto que mediante Resolución de Alcaldía nº 471/2009, do 27 de xullo 
aprobouse o expediente (nº 368/2009) e os pregos de cláusulas administrativas 
para a adxudicación do servizo de redacción do proxecto técnico de 
recuperación ambiental do borde litoral de Cabana de Bergantiños, tramo: 
Orixeira – O Malecón, por procedemento negociado sen publicidade, así 
mesmo se procedeu a autorizar o gasto por importe de CORENTA E TRES MIL 
EUROS (43.000,00 Euros), que se financia do seguinte xeito: Concello 
43.000,00 Euros. 
 
Remitidas invitacións a tres empresas (José Luis Piñeiro Arnoso, Ciisa, e 
Proyfe S.L) concedéndose un prazo de 10 días naturais para a presentación da 
propostas, de conformidade cos pregos aprobados pola resolución de Alcaldía 
antes indicada. 
 
Presentada no citado prazo unha única proposta, por Proyfe S.L (RE nº 
2.425/2009 do 5/08), e excusando as outras dúas invitadas a súa presentación, 
xa que segundo fan constar en sendos escritos (RE nº 2.415/2008 do 4/08 e nº 
2438/2009 do 6/08), a carga de traballo existente neste momento lles impide 
presentar a súa oferta. Procedeuse con data de 11 de agosto de 2.009, a dar 
apertura ao sobre A (documentación administrativa) e B (oferta económica e 
documentación técnica), do cal deixouse constancia mediante acta extendida 
polo Secretario do Concello na mesma data. 
 
Á vista do cal, mediante resoluncíón de Alcaldía nº 494/2009, procedeuse a 
aprobar a adxudicación provisional do contrato do servizo de redacción do 
proxecto técnico de recuperación ambiental do borde litoral de Cabana de 
Bergantiños, tramo: Orixeira – O Malecón, á empresa Proyfe S.L con C.I.F nº 
B-15.077.233 e domicilio no Polígono da Gándara, Avenida do Mar, nº 123, 
15570, Narón (A Coruña), por un importe de 37.068,97 euros e 5.931,03 euros 
de IVE (total 43.000,00 euros), e de acordo coas seguintes consideracións: 
 
-Prazo de exención 75 días naturais a contar dende a sinatura do contrato. 
-As restantes condicións ofrecidas na memoria técnica presentada e as que 
figuran nos pregos de cláusulas administrativas e de prescripcións técnicas. 
 
Visto que con data de 13 de agosto de 2.009, procedeuse a publicar no perfil 
do contratante deste Concello (www.concello-cabana.com) a citada 
adxudicación provisional e que igualmente foi notificada persoalmente ao 
adxudicatario e aos restantes licitadores invitados a participar no procedemento 
de licitación, sen que se teña constancia de que se tivera interposto recurso 
algún contra a adxudicación provisional. 
 
Visto que con data de 18 de agosto de 2.009 (RE nº 2.619/2009 do 19/08), a 
empresa adxudicataria presentou neste Concello, a docuementación 
acreditativa de estar ao corrente das súas obrigas tributarias e coa seguridade 
social, tal como se lle esixe por parte da Lei de Contratos do Sector Público. 
 



Examinada a documentación presentada e de conformidade co previsto no 
artigo 135.4 e na Disposición Adicional segunda da Lei 30/2007, de 30 de 
outubro, de Contratos do Sector Público RESOLVO: 
 
PRIMEIRO: Elevar a definitiva a adxudicación ata o de agora provisional do 
contrato de servizo de redacción do proxecto técnico de recuperación 
ambiental do borde litoral de Cabana de Bergantiños, tramo: Orixeira – O 
Malecón, aprobada por resolución de Alcaldía nº 494/2009, e publicada no 
perfil do contratante deste Concello con data de 13 de agosto de 2.009. 
 
SEGUNDO: Dispoñer o gasto por importe total de  37.068,97 euros e 5.931,03 
euros de IVE (total 43.000,00 euros), con cargo á partida orzamentaria 
452/60100. 52, do orzamento vixente. 
 
TERCEIRO: Notificar a adxudicación definitiva aos licitadores que non 
resultaron adxudicatarios, non procedendo a devolución de garantía provisional 
xa que esta non foi constituída por estar estes eximidos. 
 
CUARTO: Notificar a Proyfe S.L con C.I.F nº B-15.077.233 e domicilio no 
Polígono da Gándara, Avenida do Mar, nº 123, 15570, Narón (A Coruña), a 
adxudicación definitiva do antedito contrato de servizo, e citarlles para a 
sinatura do contrato o día 9 de setembro de 2.009. 
 
QUINTO: Proceder a liquidar as taxas correspondentes á sinatura do contrato, 
de conformidade coa ordenanza municipal reguladora de expedición de 
documentos polo importe de 144,24 euros que deberá ser ingresado por 
Proyfe S.L antes da sinatura do contrato. O ingreso poderá facerse efectivo na 
seguinte conta bancaria do Concello de Cabana de Begantiños: 
 
Nº de conta: 2091/0075/70/3110000019 (Caixa Galicia) 
 
SEXTO: Comunicar os datos básicos do contrato ao Rexistro de Contratos do 
Sector Público, de conformidade co disposto no artigo 308.3 da Lei 30/2007, de 
30 de outubro, de Contratos do Sector Público. 
 
Mándao e asínao o Sr. Alcalde – Presidente en Cabana de Bergantiños, o tres 
de setembro de dous mil nove, do que eu, Secretario dou fe. 
 
O ALCALDE-PRESIDENTE     Ante min 
             O SECRETARIO 
 
 
Asdo. José Muíño Domínguez   Asdo. Federico Suárez Cancelo. 


