
                   
 

                                                                 
 

 

Resolución Xunta Directiva 26 de febreiro de 2020: 

 

para a adxudicación da contratación dunha asistencia técnica para a comunicación 

do Galp Costa Sostible 

 ANTECEDENTES: 

A EDLP do GALP Costa Sostible, define os contidos e o plan de comunicación que se a 

de levar a cabo para difundir a EDLP do Grupo e contribuír á difusión entre os axentes 

económicos e a sociedade en xeral, do valores de desenvolvemento sostible, incluídos 

os vinculados á responsabilidade  social, definindo con este obxecto unha serie de 

accións a desenvolver: entre elas unha website, e o posicionamento do grupo nas 

redes sociais, accións xa desenvoltas en anualidades anteriores. 

O obxecto deste contrato é executar o Plan de Comunicación do Galp Costa Sostible 

segundo o previsto na EDLP desta entidade, tendo a consideración que a prioridade de 

dito plan é a captación de proxectos de calidade no territorio. 

 

PROCEDEMENTO: 

 Coa data do 29 de xaneiro de 2020, publícanse as bases que regularán o 

procedemento para a adxudicación  da contratación mencionada. As propostas 

presentadas foron: 

1) Abeluria S.Coop. Galega, cunha oferta económica de 16.698,00  

euros,  e unha facturación bimensual de 3.339,60 euros. 

2) Ana Álvarez – Comunicación e Deseño , cunha oferta económica 

de 16.093,00 euros, e unha facturación bimensual de 3.218,60 

euros. 

3) Siete Olas Comunicación, SL, cunha oferta económica de 

14.308,25 euros, e unha facturación bimensual de 2.601,50 

euros. 

4) O Cable Inglés, S.Coop Galega, cunha oferta económica de 

14.520,00 euros, e unha facturación bimensual de 2.904,00 

euros. 



                   
 

                                                                 
 

5) Mr. Turismo Marketing en Acción, SL, cunha oferta económica de 

14.603,50 euros, e unha facturación bimensual de 2.920,70 

euros. 

6) Occidente Diseño y Comunicación, cunha oferta económica de 

14.217,50 euros, e unha facturación bimensual de 2.843,50 

euros. 

7) Abel Tomé Piñeiro, cunha oferta económica de 12.705,00 euros, 

e unha facturación bimensual de 2.541,00 euros. 

8) Evelb Técnicas y Sistemas, cunha oferta económica de 11.092,70 

euros, e unha facturación bimensual de 2.218,54 euros. 

Das propostas presentadas, non se considera a de Abel Toimé Piñeiro por non 

acreditar a solvencia técnica suficiente para a realización do traballo segundo se 

establece nas prescricións técnicas que regulan o procedemento  

A selección da oferta máis vantaxosa economicamente, fíxose avaliando as melloras 

presentadas por cada empresa xa que todas as propostas presentadas responden o 

traballo solicitado 

PROPOSTA MELLORAS TOTAL 
 BIMENSUAL 

TOTAL 
ANUAL 

Abeluria, S.Coop Galega 

1. Uso linguaxe inclusiva       
2. Orientación ao sector 
recollendo as súas 
demandas    
3.  Informe final en 
prensa tradicional dos 
traballos realizados 

      3.339,60 €            16.698,00 €  

Ana Álvarez - Comunicación e 
Deseño Gráfico   

3.218,60 € 16.093,00 € 

Siete Olas Comunicación, SL Bolsa de promoción de 
400 euros 

2.601,50 € 14.308,25 € 



                   
 

                                                                 
 

O Cable Inglés, S.Coop. Galega 

Investimento de 100 
euros mensuais en redes 
sociais que incluído  
dentro do prezo da cota 
que propoñen 
Tempo de resposta nas 
redes sociais 12 horas 
mentres as bases 
propoñen 24 

2.904,00 € 14.520,00 € 

Mr Turismo Márketing 
 en Acción, SL 

1. Realización de dúas 
sesións de media xornada 
de fotografías e vídeo  
2. Posta a  disposición do 
galp dun  banco de 
imaxes profesionais  
3. Elaboración de carteis 
relacionados coas 
actividades do galp 
 4. Deseño dun flyer do 
galp  
5.   Realización e montaxe 
dun vídeo da entidade de 
un minuto de duración  
 6. Orzamento de 200 € 
anuais para a inversión 
publicitaria en redes 
sociais 
 7. Creación dun perfil 
profesional en Linkedin 
para o galp 

2.920,70 € 14.603,50 € 

Occidente Diseño y Comunicación, 
SL 

1. Gravacións de vídeos 
 2. Prórroga dos servizos 
ata o 1 e marzo de 2021  
3. Achega económica en 
redes sociais para as dúas 
últimas convocatorias de 
axudas de 200 euros por 
convocatoria 

2.843,50 € 14.217,50 € 

Evelb Técnicas y Sistemas   2.218,54 € 11.092,70 € 

 

 



                   
 

                                                                 
 

 

Polo que se establece unha comparativa entre a oferta máis económica, neste caso 

Edelb Técnicas y Sistemas e as ofertas de prezo inmediatamente superior, que ofertan 

melloras, resultado desta comparativa 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 Occidente Deseño y Comunicación SL 

por ser a oferta mais vantaxosa economicamente , xa que coa prórroga do servizo que 

oferta como mellora o disporíase durante dous meses mais do seu servizo sen custe 

polo que o Grupo tería cuberta a comunicación nos meses previos a convocatoria de 

axudas de 2021. Facendo a análise en termos numéricos a cota bimensual pasaría a ser 

de 2.187,30 € polo que economicamente pasaría a ser mais vantaxosa para o grupo. 

 

 

 

 

Asdo:  Daniel Manuel Formoso Moledo 

Presidente 
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