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1.- INTRODUCCIÓN
No mes de febreiro de 2013 foi difundido a través da páxina web municipal o “PLAN PARA A
MELLORA DA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL”, dando cumprimento así ao
disposto no Plan de Axuste 2012-2022, aprobado polo pleno do Concello de Ames en sesión
celebrada o 29 de marzo de 2012.
No referido Plan de Axuste, concretamente na medida número 10 recolliase non só a previsión de
que o departamento de Contratación pasara a depender da Secretaría Xeral, se non a necesidade
de que dito departamento tivera un impulso inmediato, decidido e definitivo dado o seu carácter
esencial para o funcionamento da Administración Municipal.
Recollíase a previsión de elaboración dun Plan de Actuación que seria obxecto de difusión a
través da web municipal. Nel abordaríanse as licitacións pendentes e o calendario estimado para
a súa licitación.
A partir dese momento son catro as programacións elaboradas e difundidas a través da web
municipal (1º semestre 2013, 2º semestre 2013, 1º semestre 2014 e 2º semestre 2014).
Procede agora elaborar e difundir a programación do primeiro semestre do 2015.
2.-SEGUIMENTO DA EXECUCIÓN REXISTRADA NO PERIÓDO ANTERIOR (SEGUNDO
SEMESTRE DO EXERCICIO 2014).
2.1.- Aspectos principais.
OBXECTIVO

GRAO DE CUMPRIMENTO

Obxectivo
global

O Plan para a Mellora do Departamento de Contratación ten como obxectivo
que todas as obras, servizos e subministros que precise o Concello de Ames
sexan adquiridos conforme ao establecido na normativa reguladora de
contratos do sector público.
Se ben o departamento de Contratación procedeu a regularizar unha parte moi
importante dos servizos e subministros previstos na programación, a
necesidade de tramitar expedientes de licitación de obras non previstos na
programación asi como o feito de que na súa primeira licitación expedientes
como o de comedores, lacería, ciclo integral da auga quedaran desertos,
impediu poñer totalmente ó día as previsións da programación.

Dotación de
medios para
o correcto
desenvolvem
ento do plan.

Medios materiais.
As previsións contidas en relación a este apartado cumpríronse estando o
departamento de Contratación na súa totalidade na Casa Consistorial,
integrado dende o 1 de febreiro na Secretaría Municipal.
Medios persoais.
A primeira modificación que se realice da RPT deberá de reflectir o cambio
funcional do Departamento de Contratación, actualmente baixo a dependencia
do departamento de Secretaría, e antes baixo a dependencia do departamento
de Intervención que é como está recollido na RPT.
As previsións de reforzo do departamento, en relación aos medios persoais, a
través da figura da “atribución temporal de funcións” aínda non foron
realizados, si ben, dito procedemento xa se atopa informado favorablemente
pola Secretaría e Intervención Municipal.
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2.2.- Aspectos complementarios.
Acceso á
plataforma de
contratación
do Estado.

Reiteranse os mesmos argumentos que no semestre anterior, en relación a
esta plataforma, si ben debe destacarse que mediante acordo plenario do 2612-2014 este Concello adheriuse a central de contratación da Deputación
Provincial da Coruña.

Acceso ao
perfil do
contratante
da Xunta de
Galicia.

Descartouse o acudir ao Perfil do Contratante da Xunta de Galicia ao
contratarse o servizo de selado de tempo no Perfil do Contratante do propio
Concello.

Promoción
da máxima
concorrencia
nos
procedement
os
negociados.

A regra xeral nas licitacións do Concello é a de acudir a procedementos
abertos, acudindo aos procedementos negociados con carácter excepcional; en
todo caso, os procedementos negociados con publicidade seguen a tramitación
dos procedementos abertos, e nos negociados sen publicidade invitase a un
mínimo de 5 empresas, a pesar de que a esixencia legal é de 3, salvo que
circunstancias debidamente xustificadas o impidan.

Contratos
marco

A decisión ao respecto do emprego deste tipo de procedementos debe
postergarse, ata que quede totalmente regularizada a situación do
departamento, ca licitación das prestación carentes de cobertura que precisan
de procedementos de licitación “ordinarios”.
Lémbrase que o uso desta figura rexistra aínda un uso moi discreto no ámbito
da administración local.
Non obstante, o subministro de alimentos para a Rede Municipal de Comedores
Escolares está sendo abordado de maneira singular e preferente, E no
momento de sinatura desta programación se está a realizar os trámites
administrativos precisos co fin de que o contrato poida estar adxudicado ca
suficiente antelación respecto do inicio do vindeiro curso 2015/2016.

Contratos
menores:
autorización
de gasto e
modelo de
contrato
menor.

Ten sido redactados xa os modelos para o contrato menor de obras, servizos e
subministros, así como os correspondentes aos servizos privados de
espectáculos (teatro, maxia, espectáculos infantís...), poñéndose fin con elo á
multiplicidade de documentos aportados polo de agora por cada unha das
compañías. A través das bases de execución determinarase os importes a partir
dos cales será esixible a súa sinatura, como requisito para a realización da
correspondente prestación.

Outros
aspectos

Ao anterior hai que engadir:
- Que desde o mes de xullo de 2013 estanse a empregar os procedementos
electrónicos da plataforma SIGEM.
- Tal e como se recollía na programación do segundo semestre de 2014, dentro
das dispoñibilidades municipais, a redacción de proxectos e direccións de obra
son asumidas por persoal municipal

2.3.- Licitacións pendentes da programación anterior.
PREVISIÓN
1

Subministro gasoil

EXECUCIÓN
En licitación, sendo aprobado o expediente en
Xunta de Goberno Local de 4 de decembro de
5

2014
2

Seguros RC e danos

En licitación, sendo aprobado o expediente en
Xunta de Goberno de 30 de decembro de 2014

3

Telecomunicacións (voz e datos)

En trámite

4

Alimentos de Comedores Escolares

En fase de estudio polo departamento de
Educación

5

Mantemento de zonas axardinadas

En fase de estudio polo departamento de
Urbanismo

6

Subministro gas

En fase de estudio polo departamento de
Contratación

7

Xestión de cafeterías casa das
culturas municipais e do campo de
futbol de Bertamiráns

Pendente. O inicio do procedemento está
previsto para o primeiro semestre do 2015

8

Rentíng/adquisión doutros vehículos Pendente. O inicio do procedemento está
municipais
previsto para o primeiro semestre do 2015

9

Auditoría Enerxética

Pendente. O inicio do procedemento está
previsto para o primeiro semestre do 2015

10 Seguridade (incendios e intrusión)

Pendente. O inicio do procedemento está
previsto para o primeiro semestre do 2015

11

Servizo de asistencia xurídica e
letrada en xuízo

12

Contrato marco subministro material Pendente. O inicio do procedemento está
de papelería
previsto para o primeiro semestre do 2015

13 Licitación cemiterio municipal

Pendente. O inicio do procedemento está
previsto para o primeiro semestre do 2015

En fase de estudio polos concelleiros da
Corporación

3.- PROGRAMACIÓN PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO EXERCICIO 2015.
Reprodúcese a continuación a relación dos expedientes de contratación cuxo inicio se prevé que
se produza dentro do presente período de programación, tendo en conta que no segundo
semestre ten lugar o período de vacacións estivais dos empregados do departamento de
contratación
Servizos e Subministros
Obxecto do contrato

Mes estimado

1

Transporte adaptado

xaneiro

2

Voz e datos

xaneiro

3

Escola de Verán

xaneiro

4

Mantemento de Ascensores

xaneiro

5

Subministro de gas

febreiro

6

Control de tempo de presencia

febreiro

7

Reparación vehículos municipais

febreiro

8

Lúdicos

febreiro
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9

Psicomotricidade

febreiro

10

Alimentos Comedores Escolares

marzo

11

Mantemento de zonas axardinadas

marzo

12

Licitación cemiterio municipal

marzo

13

Escolas Deportivas (salvo que se acorde a súa
prorroga)

marzo

14

Reparación maquinaria municipal

abril

15

Contratos marco subministros material de electrico

abril

16

Seguridade (incendios e intrusión)

maio

17

Servizo de asistencia xurídica e letrada en xuízo

maio

18

Contrato marco subministro material de construción

maio

19

Contrato marco subministro material de papelería

maio

20

Xestión de cafeterías casa das culturas municipais e do
campo de futbol de Bertamiráns

xuño

21

Rentíng/adquisión de vehículos municipais

xuño

22

Auditoría Enerxética

xuño

Obras
DTC 93
Reparación camiño paralelo a campo de fútbol de Bertamiráns
hacia Castrigo e outro

Iniciados os trámites da licitación

Reparación camiño cruce de Ventín-Milladoiro

Iniciados os trámites da licitación

Reparación camiño Mámoa a praia fluvial de Tapia e outros

Iniciados os trámites da licitación

Reparación camiño Piñor a Agarea

Iniciados os trámites da licitación

Reparación camiño Ponte Lapido a Tarroeira (Ortoño) e outros

Iniciados os trámites da licitación

Reparación rúa do Pedregal a rotonda Poeta da Maía
(Bertamiráns)

Iniciados os trámites da licitación

POS Adicional 2014
Camiño Cortegada-Montemaior

Iniciar a súa licitación.
Instrucións da Deputación
para comezar a contratación

Camiño Casanova-A Igrexa (Biduído)

Iniciar a súa licitación.
Instrucións da Deputación
para comezar a contratación
POS 2015

Mellora de camiño no lugar de ventosa. Ames (a coruña)

Aprobado no Pleno do
27/11/2014

Mellora de camiño de foxos no lugar de ventosa. Ames (a
coruña)

Aprobado no Pleno do
27/11/2014

Reparación das instalacións do clube de piragüismo ribeira do

Aprobado no Pleno do
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Tambre

27/11/2014

Adecuación de praza situada entre as rúas agro da Madalena e Aprobado no Pleno do
avda. Rosalía de castro no lugar de Milladoiro
27/11/2014
Reposición de sinalización horizontal nos núcleos de
Bertamiráns e Milladoiro

Aprobado no Pleno do
27/11/2014

Camiño de Outeiro-Costoia-limite concello e outros

Aprobado no Pleno do
27/11/2014

POS Adicional 2015
Mellora de camiño no lugar de ventosa. Ames (A Coruña)

Aprobado no Pleno do
27/11/2014

Mellora de camiño de foxos no lugar de ventosa. Ames (a
Coruña)

Aprobado no Pleno do
27/11/2014

Reparación das instalacións do clube de piragüismo ribeira do
Tambre

Aprobado no Pleno do
27/11/2014

PAI 2015
PAI 2015 (Plan de Aforro e Investimento da
Deputación Provincial)

Inicio de presentación de solicitudes
o 7 de xaneiro de 2015 ata o 18 de
febreiro de 2015

Outros:
Camiño taller Costoia a cruce
Bertamiráns-Milladoiro-Framán e
outros

Programa de mellora de
camiños de titularidade
municipal 2014-2015

Aprobado por resolución do 20 de
novembro de 2014 da Consellería
do Medio Rural e Mar

* No obstante ser esta a previsión de programación, a mesma pode experimentar variacións en
base as necesidades e prioridades de cada momento
4. RESUMO DAS LICITACIÓNS DESENVOLVIDAS POLO DEPARTAMENTO DURANTE O
SEGUNDO SEMESTRE DO 2014.
CONTRATOS DE OBRAS
POS 2014
OBRA

Inicio Expte. Adxudicación
Aprobación

Obra de beirarua e mellora firme calzada Rua Xaquín
Lorenzo e intervencions en Travesia de Pedregal e
Travesía de Lodeiro.

XGL
05/06/2014

XGL
16/10/2014

Aparcamento Colexio de Ventín e asfaltado,
continuidade rúa do Xeixo á estrada DP 0206,
pavimentación camiño Portanxil a Trasmonte e asfaltado
interior aldea de Lens.

XGL
12/08/2014

XGL
06/11/2014)

Obras de senda peonil Tras do Río-Colexio Agro do
Muiño e senda peonil estrada Casanova a Raíces.

XGL
13/06/2014

XGL
05/09/2014
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Obras de pavimentación rúa Fontaldeiro-Cantalarrana e
reparación estrada Ameixenda con aglomerado

XGL
13/06/2014

XGL
05/09/2014

Asfaltado e acceso aparcamento campo de fútbol
Milladoiro e mellora seguridade peonil e asfaltado
acceso Colexio Alca (Inicio expediente:,

XGL
05/06/2014

XGL
05/09/2014

Convenios Singulares coa Deputación
OBRA

Inicio Expte. Adxudicación
Aprobación

Tractor agrícola con desbrozadora lateral e pala dianteira
cargadora.

XGL
02/05/2014

XGL
12/08/2014

Pintado interior de pavillón de Milladoiro.

XGL
05/12/2013

XGL
07/08/2014

Gradas no campo de fútbol Milladoiro.

XGL
19/06/2014

XGL
16/10/2014)

Gradas cubertas no campo de fútbol de Milladoiro.

XGL
17/12/2013

XGL
07/08/2014

Pintado pavillón Milladoiro.

XGL
17/12/2013

XGL
07/08/2014

Plan da Deputación DTC 93
OBRA

Inicio Expte. Adxudicación
Aprobación

Reparación camiño paralelo a campo de fútbol de
Bertamiráns hacia Castrigo e outro.

XGL
22/08/2014

pendente de
apertura proposta
económica

Reparación camiño cruce de Ventín-Milladoiro.

XGL
22/08/2014

pendente de
adxudicar

Reparación camiño Mámoa a praia fluvial de Tapia e
outros.

XGL
22/08/2014,

pendente de
adxudicar

Reparación camiño Ponte Lapido a Tarroeira (Ortoño) e
outros.

XGL
22/08/2014

pendente de
apertura proposta
económica

Convocatoria da Xunta de Galicia
Mellora Parques Empresariais
OBRA

Inicio Expte. Adxudicación
Aprobación

Obras consistentes na conexión ó núcleo de Ventín e
enlace variante Galanas-Pardiñas.

XGL
19/09/2014

XGL
06/11/2014

POS Adicional 2013
OBRA

Inicio Expte. Adxudicación
Aprobación

Obras reparación e adecuación nos parques
infantís de Agro do Muíño, Praza de Chavián e
Praza de Correos.
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XGL
06/022014

XGL
07/08/2014

CONTRATOS DE SERVIZOS
Servizo de lacería, canceira e recollida e tratamento de cadáveres de animais no
Concello de Ames
Comedores escolares
Servizo de colaboración na xestión tributaria censual inspectora e recadatoria do
concello de Ames non delegadas na Deputación provincial da Coruña
Tractor agrícola con desbrozadora lateral e pala dianteira cargadora.
Socorrismo praia fluvial e piscinas municipais
Servizo de monitoraxe de comedores escolares
Servizo de Asesoramento e mediación de seguros
CONTRATOS DE SUBMINISTROS
Adquisición de 7 equipos informáticos para técnicos de urbanismo y 25 para
oficinas
Segunda licitación do contrato de subministro na modalidade de renting de 22
copiadoras dixitais multifunción para diferentes departamentos do Concello
Subministración de módulos prefabricados para formación de recintos de illas de
colectores de superficie de residuos sólidos urbanos
Servizo de mantemento preventivo e correctivo de illas de colectores soterrados
do Concello de Ames
Subministro vehículos equipados con kit policial con destino á policía local
CONTRATOS DE XESTIÓN DE SERVIZOS PÚBLICOS
Ciclo integral da auga

CONTRATOS MENORES E CONVENIOS TRAMITADOS DURANTE O
SEGUNDO SEMESTRE 2014
Departamento de Cultura
Carlos Blanco (Condestrespes SL)
Caramuxo Treatro
Teatro do Adro
Escenate (2)
As Driadas
Animantium, Escena Animada
Trompicallo
Pablo Diaz
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Teatro do Morcego (2)
O Esquio no Piñeiro
NNC Teatro
Aso. Cultural San Campio
Banda de musica de ordes
Odaiko Perkussion Group
Xandobela
Dani Garcia (2)
A-Barajar
Leilía
Concerto “Os Cempes
Cultura Activa
Redrum Producciones
Asoc. Cultural Os Castros
Aso. Cultural Follas Novas
Asoc. Cultural Val da Mahia
Departamento de Deportes
S.D Bertamiráns
Milladoiro F.C
Meigas
Patinaxe
Bruxas
Celta de Vigo
Departamento de Medio Ambiente
Practicas 4 alumnos viveiros (Aula natureza)
Practicas 4 alumnos na Aula natureza
Practicas 3 alumnos protec. Medio natural
Patrullas forestais
Departamento de Obras
Alarmas Colexio de Ventin
Departamento de Educación
Alumnos practicas biblioteca Milladoiro
Lúdicos Setembro 2014
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Catering Escola de Veran
Departamento de Promoción Económica
Celebración mostra encaixe de bolillos
Departamento de Informática
Elaboración novo Perfil do contratante
Contratos AULA CEMIT
Outros
Autos Brea, Notificación baixa no contrato actual
Autos Talleres Fernandez, Notificación baixa no contrato actual
Galirent, Nova contratación vehículos modalidade renting
Leaseplan, Nova contratación vehículos modalidade renting
Debe recordarse que o departamento de Contratación ocupase tamén da xustificación das
subvencions que financian obras, servizos ou subministros a este Concello tales como o POS,
Plan DTC 93, Convenios Xunta de Galicia e demais subvencións, coa correspondente inversión
de tempo e de traballo polo persoal adscrito ao departamento.
5. DIFUSIÓN DO PLAN.
De acordo co previsto no Plan de Axuste, o presente Plan, así como o seguimento da súa
execución, serán obxecto de publicación na páxina web do Concello.

En Ames, 5 de xaneiro de 2015.
O alcalde.
Santiago V. Amor Barreiro.
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