
Visto que con data de 11 de setembro de 2.009, o Pleno da Deputación 
Provincial de A Coruña, aprobou a primeira fase do Plan Provincial de axuda 
contra a crise destinado ao finanzamento dos gastos de reposición asociados 
ao mantemento dos servizos públicos esenciais dos Concellos (PAC-2), dentro 
do que se atopa o proxecto das obras denominadas “ASFALTADO DE 
ESTRADAS MUNICIPAIS: FONTEFRÍA, MIRAFLORES, A MATA, AS 
REDONDAS-SUPER RIVERA, BERES E OUTRABANDA” (Proxecto 09-3270-
0013.0) que fora proposta por este Concello. 
 
Visto que mediante providencia de Alcaldía de 4 de febreiro de 2.010, 
manifestouse a necesidade de contratación das citadas obras e visto que 
dadas as características das obras e o importe das mesmas considerouse 
como procedemento máis axeitado o procedemento negociado sen 
publicidade. 
 

Visto que con data de 4 de febreiro de 2.010, emitiuse informe por parte dos 
servizos de intervención acreditándose a existencia de crédito suficiente e 
axeitado na aplicación orzamentaria 453/615.00-6D para executar a citada 
obra, por importe total de 46.850,92 euros financiado no 90% (42.160,90 
Euros) pola Deputación Provicial con cargo ao PAC – 2, e o restante 10% por 
parte do Concello (4.690,02 euros). 
 
 
Visto que con data de 18 de febreiro de 2.010, emitiuse informe por parte do 
Secretario do Concello sobre a lexislación aplicable e o procedemento a seguir 
e órgano competente para aprobar o expediente de contratación. 
 
Visto que por resolución de Alcaldía nº 98/2010, de 18 de febreiro, aprobouse a 
iniciación do expediente para a contatación referenciada motivando a 
necesidade e idoniedade da modalidade de contratación proposta e remitindo 
invitación a tres empresas que se consideraron polo órgano de contratación 
como suficientemente capacitadas para levar a cabo o obxecto do contrato 
(EXCAVACIONES POSE S.L, - Briño – Borneiro 15119, Cabana de 
Bergantiños, CONSTRUCCIONES DÁMASO FERREIRO E HIJOS S.L.-Rúa 
Barcelona, 25-27, 2º-A, 15100. Carballo, HERANOSCA S.L, Lugar de Hermida, 
Anos s/n. Cabana de Bergantiños.) 
 

Vista a única proposta presentada por CONSTRUCCIONES DÁMASO 
FERREIRO E HIJOS S.L, tal como se acredita na acta de apertura de 
proposicións levantada polo Secretario do Concello con data de 31/03/2010, e 
visto igualmente o informe emitido con data de 31 de marzo de 2.010, polo 
Arquitecto Municipal, no que propón que se proceda a adxudicar o contrato a 
favor da empresa Construcciones Dámaso Ferreiro e Hijos S.L 
 
Visto que mediante resolución de Alcaldía n260/2010 do 5 de abril, procedeuse 
a adxudicar provisionalmente o contrato para a realización das obras de 
“ASFALTADO DE ESTRADAS MUNICIPAIS: FONTEFRÍA, MIRAFLORES, A 
MATA, AS REDONDAS, - SUPER RIVERA, BERES E OUTRABANDA 
(Proxecto 09-3270-0013.0) incluida na primeira fase do PAC-2” por 
procedemento negociado sen publicidade á empresa: DÁMASO FERREIRO E 



HIJOS S.L, con C.I.F nº B-15.361.934 e domicilio social na rúa Barcelona, 25-
27, 2º-A, 15100, de Carballo (A Coruña), polo importe de: 40.388,72 euros e 
6.462,20 euros de IVE (Total: 46.850,92 euros)  
 
e de acordo coas seguintes consideracións: 
 
-Prazo de execución da obra 180 días naturais. 
-Prazo de garantía 1 ano a contar a partir da recepción das obras. 
-Porcentaxe destinado a control interno de calidade 4 % do orzamento. 
-As restantes condicións establecidas nos pregos de cláusulas administrativas 
e no proxecto redactado polo Arquitecto D. Enrique Vilar Gantes. 
 
Visto que con data de 6 de abril de 2.010, procedeuse a publicar no perfil do 
contratante deste Concello (www.concello-cabana.com) a citada adxudicación 
provisional, así como a notificarlle o acordo de adxudicación provisional a 
tódolos licitadores invitados sen que se teña constancia da interposición de 
recurso algún contra a mesma. 
 
Visto que con data de 12 de abril de 2.010 (RE nº 1004/2010 do 12/04), 
Construcciones Dámaso Ferreiro e Hijos S.L procedeu a presentar no rexistro 
xeral deste Concello, aval bancario por importe de 2.019,44 en concepto de 
garantía definitiva equivalente ao 5% do prezo de adxudicación ive excluído, 
así como documentación acreditativa de atoparse ao corrente das súas obrigas 
tributarias e coa seguridade social, presentando igualmente neste intre o plan 
de seguridade e saúde. 
 
Examinada a documentación presentada e de conformidad eco 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 adxudiación provisional do contrato de obras 
denominado “ASFALTADO DE ESTRADAS MUNICIPAIS: FONTEFRÍA, 
MIRAFLORES, A MATA, AS REDONDAS, - SUPER RIVERA, BERES E 
OUTRABANDA (Proxecto 09-3270-0013.0) incluida na primeira fase do PAC-
2”, que fora adxudicado provisionalmente a favor de Construcciones Dámaso 
Ferreiro e Hijos S.L mediante resolución de Alcaldía nº 260/2010 do 5 de abril, 
e publicada a citada adxudicación provisonal no perfil do contratante do 
Concello con data de 6 de abril de 2.010. 
 
SEGUNDO: Dispoñer o gasto por importe total de 46.850,92 euros (40.388,72 
euros e 6.462,20 euros de ive), con cargo á partida orzamentaria 453/615.00-
6D, do orzamento vixente de gastos. 
 
TERCEIRO: Notificar a adxudicación definitiva aos licitadores que non 
resultaron adxudicatarios, non procedendo devolución da garantía provisional 
xa que esta non foi constituída no seu día por estar estes eximidos. 
 
CUARTO: Notificar a presente adxudicación definitiva do contrato de obras a 
Construcciones Dámaso Ferreiro e Hijos, e citalos para o día 11 de maio de 
2.010, para a sinatura do contrato na casa do Concello. 



QUINTO: Deixar constancia do nomeamento de D. Enrique Vilar Gantes, 
Arquitecto redactor do proxecto, como director da obra, con tódalas obrigas e 
atribucións que se establecen na lexislación de contratos das administracións 
públicas. 
 
SEXTO: Formalizado o contrato e presentado polo contratista o Plan de 
Seguridade e Saúde da Obra, axustado ao Estudo de Seguridade e Saúde do 
proxecto, procederase á súa aprobación polo Concello e a súa posterior 
comunicación á autoridade laboral. Efectuado o citado trámite se procederá a 
asinar a acta de comprobación do replanteo que non poderá asinarse máis aló 
de 1 mes despois da data de formalización do contrato (antes do 11 de xuño de 
2.010). 
 
SÉTIMO: Comunicar os datos básico 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. 
 
 
 
 
 


