
                   
 

                                                                 
 

 

Resolución Xunta Directiva 25 de outubro de 2019: 

 

para a adxudicación da contratación dunha asistencia técnica que proporcione 

asesoramento e formación aos promotores de proxectos produtivos da convocatoria 

2019 

 ANTECEDENTES: 

Segundo acordo da Xunta Directiva celebrada na data do 4 de outubro de 2019,  e 

respondendo ao seu compromiso de responsabilidade social, económica e ambiental 

co seu entorno, O Galp Costa Sostible,  colabora cos promotores dos proxectos 

seleccionados  na convocatoria anual de proxectos segundo a Orde do 21 de 

Decembro de 2018, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de 

axudas para proxectos ao abeiro das EDLP aprobadas aos GALP para o 

desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do FEMP. Para elo, o 

GALP ofrece un programa de seguimento dos proxectos aprobados cun dobre 

obxectivo: 

o Acompañar tecnicamente aos beneficiarios da convocatoria na 

execución e posta en marcha  das súas iniciativas. 

o Contribuír á xeración e medición do impacto responsable das 

iniciativas financiadas a corto, medio e longo prazo. 

 O GALP  avanza en deseñar instrumentos e ferramentas de apoio que 

consisten en: 

o Asesoramento técnico individualizado no proceso de execución e 

posta en marcha do proxecto. 

o Formación técnica. Mediante talleres presenciais  

 Neste marco, o GALP COSTA SOSTIBLE solicita unha proposta de 

colaboración profesional na implementación dos instrumentos anteriores. 

 

 

 

 



                   
 

                                                                 
 

 

PROCEDEMENTO: 

 Coa data do 1 de outubro de 2019, publícanse as bases que regularán o 

procedemento para a adxudicación  da contratación mencionada. As propostas 

presentadas foron: 

1) Pqliar Consulting, cunha oferta económica de 13.240,00 euros.  

2) Icsem, SL , cunha oferta económica de 12.705,00 euros. 

3) Goodlife Consultores, cunha oferta económica de 13.261,60 

euros. 

4) Edan Xestión, cunha oferta económica de 14.920,00 euros. 

Segundo as bases do procedemento a empresa adxudicataria sería aquela que 

presentase a oferta económica máis vantaxosa economicamente, sempre que a 

proposta presentada se axuste as prescricións técnicas publicadas. 

Unha vez analizadas as propostas presentadas e atendendo ao seguinte cadro 

comparativo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   
 

                                                                 
 

 

Propostas ICSEM CMPQLIAR GOODLIFE EDAN XESTION 

Talleres especializados 

Nº de talleres realizados 4 5 4 4 

Horas talleres 12 20 18 11 

Prezo  450,00 640,00 5.200,00 880,00 

Custe hora taller  37,50 32,00 288,89 80,00 

Asesoramento individual 

Sesións presenciais por proxecto 8 16 2 16 

Horas sesións 16 40 6 32 

Custe hora asesoramento 50,89 45,00 100,00 60,00 

Proxectos 7 7 7 7 

Prezo por proxecto 814,29 1.800,00 600,00 1.920,00 

Prezo  5.700,00 12.600,00 4.200,00 13.440,00 

Traballo de coordinación     
             
1.560,00      

Melloras  

Evento final de 
posta en valor do 
programa de 
acompañamento 
e a xestión 
empresarial 
sostible 

Asesoramento telefónico 
 ou on line continuo cun 
prazo de resposta de 48 
horas  
O asesoramento individual 
comprendera visitas a 
empresas de referencia 
 
Taller adicional de 4 horas 
sobre atención ao cliente  
Contempla a incorporación 
das distintas empresas a 
redes de traballo xa 
consolidadas 

   Memoria avaliativa  

Prezo Melloras 
 

- 
 

600,00 

Total  10.500,00 13.240,00 10.960,00 14.920,00 

IVE 21% 2.205,00 
 

2.301,60 - 

TOTAL 12.705,00 13.240,00 13.261,60 14.920,00 

 

A Xunta Directiva do Grupo de Acción Local do Sector pesqueiro Seo Fisterra Ría Muros 

Noia. Costa Sostible Resolve: 



                   
 

                                                                 
 

Seleccionar a proposta presentada pola empresa Pqliar Consulting  por ser a oferta 

mais vantaxosa economicamente atendendo a que:  

En referencia as partes do programa de capacitación resulta de maior importancia o 

asesoramento individualizado que reciba cada promotor, no tocante a esta parte a 

proposta presentada por  Pqliar Consulting resulta a mais vantaxosa economicamente , 

xa que  oferta o dobre de sesións que a oferta mais económica a un prezo por hora 

mais económico,  Ademais nesta parte a empresa Pqliar Consulting oferta 

asesoramento telefónico online continúo de luns a venres cun prazo de resposta de 48 

horas, polo que a súa proposta cubre mellor as necesidades do programa.  

Muros, 25  de outubro de 2019 

 

Asdo:  Daniel Manuel Formoso Moledo 

Presidente 
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