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1.- INTRODUCIÓN

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 do
29 de marzo de 2012.

No referido Plan de Axuste, concretamente na medida número 10, recollíase non só a previsión de
que o departamento de Contratación pasara a depender da Secretaría Xeral, senón 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 expresamente a previsión de elaboración dun Plan de Actuación, o denominado Plan
para a mellora da contratación administrativa municipal, que sería obxecto de difusión a través da
web municipal. Nese Plan, abordaríanse as licitacións pendentes e o calendario estimado para a
súa licitación.

A partir  dese  momento  son dez  as  programacións  elaboradas  e  difundidas  a  través  da  web
municipal (1º semestre 2013, 2º semestre 2013, 1º semestre 2014, 2º semestre 2014, 1º semestre
2015 , 2º semestre 2015, 1º semestre 2016 , 2º semestre 2016 , 1º semestre 2017 e 2º semestre
2017). 

Nas programacións recóllense non soamente as previsións senón tamén as licitación realizadas
no  semestre  anterior,  co  fin  de  acadar  unha  visión  de  conxunto  do  funcionamento  do
departamento. 

En sesión plenaria de 30 de novembro de 2017 se adopta acordo de cancelar o Plan de Axuste
para  o  período  2012-2022,  unha  vez  que  se  proceda  a  amortización  total  anticipada  dos
préstamos formalizados, de acordo co Real Decreto Lei 4/2012, de 24 de febreiro, polo que se
establece un mecanismo de financiamento para o pago aos provedores das entidades locais, e
que foi acordado na mesma sesión plenaria.

A pesares da non existencia xa do Plan de Axuste que contiña a previsión da elaboración do Plan
para a mellora da contratación administrativa municipal, se continua co mesmo en atención ás
previsións contidas no artigo 8 da Lei 19/2013 de 9 de decembro de transparencia, acceso á
información público e bo goberno.

2.-SEGUIMENTO  DA  EXECUCIÓN  REXISTRADA  NO  PERÍODO  ANTERIOR  (SEGUNDO
SEMESTRE DO EXERCICIO 2017).



2.1.- Aspectos principais.

OBXECTIVO GRAO DE CUMPRIMENTO 

Obxectivo 
global

O Plan para a mellora da contratación administrativa municipal ten como obxectivo
que todas  as  obras,  servizos,  subministros  e  demais  contratacións  que  precise  o
Concello de Ames sexan realizadas conforme ao establecido na normativa reguladora
de contratos do sector público, particularmente o TRLCSP. 

O departamento de Contratación procedeu a regularizar unha parte moi importante
dos obxectivos previstos inicialmente, mais o feito de ter que abordar tamén licitacións
comprendidas  en  programas  doutras  administracións,  e  especialmente  a  falta  de
medios persoais no departamento,  fan que non se poidan acadar a totalidade dos
obxectivos previstos no semestre anterior. Non se pode esquecer que o departamento
de contratación está conformado por un administrativo de administración xeral e dous
auxiliares administrativos, sen que existe mais técnico no departamento que a propia
secretaria.

Ao exposto anteriormente hai que engadir que nas últimas licitacións a regra xeral é o
procedemento  aberto,  o  que  motiva  que  se  presenten  un  elevado  número  de
licitadores  ralentizando  así  o  procedemento  de  valoración  de  ofertas  e  como
consecuencia a tramitación do propio expediente. Debe engadirse que, probablemente
debido  a  situación  económica  actual,  moitas  das  ofertas  presentadas  incorren  en
baixa  temeraria,  cuxa  viabilidade  debe  ser  valorada  polos  servizos  técnicos  e  de
contratación,  o  que  trae  consigo  o  aumento  dos  prazos  de  tramitación  dos
expedientes. 

Tamén hai que ter en conta que debido a imposibilidade da  transposición completa
das directivas europeas en materia de contratación pública, que deberían recollerse
no noso ordenamento xurídico español con data límite o 18 de abril  de 2016, nos
atopamos co denominado “ efecto directo “ de distintos aspectos das directivas. Un
dos aspectos que nos afecta é a esixencia da publicación en determinados contratos
no Diario Oficial da Unión Europea (DOUE) co correspondente aumento dos prazos de
presentación  de  solicitudes  o  que  ralentiza  a  tramitación  dos  procedementos  de
contratación.

Dotación de 
medios para o 
correcto 
desenvolveme
nto do plan. 

Medios materiais. 
As  previsións  contidas  en  relación  a  este  apartado  cumpríronse  estando  o
departamento  de  Contratación,  na  súa  totalidade,  dende  hai  meses  na  Casa
Consistorial, integrado dende o 1 de febreiro de 2014 na Secretaría Municipal.

Medios persoais.
Aínda que o departamento de contratación  de facto está  baixo a  dependencia  de
Secretaría aínda non está realizada a correspondente modificación na RPT.

Na segunda  modificación  puntual  da  RPT aprobada  en  sesión  plenaria  de  29  de
decembro de 2016 foi creado un posto de técnico de secretaría que actualmente está
cuberto de forma interina. A pesares de que este técnico resulta moi necesario no
departamento  de  contratación  (  que  non  dispón  de  mais  técnico  que  a  propia
secretaria),  a  realidade  é  que  está  centrando  o  seu  traballo  no  servizo  de
responsabilidade patrimonial,  expedientes sancionadores e servizo de RRHH, polo
que as eivas de persoal técnico seguen sen resolverse.

2.2.- Aspectos complementarios.

Acceso á 
plataforma de 
contratación 
do Estado

Reitéranse  os  mesmos  argumentos  que  no  semestre  anterior  en  relación  a  esta
plataforma. 
Debe destacarse que mediante acordo plenario do 26/12/2014 este Concello adheriuse
á Central de Contratación da Deputación Provincial da Coruña se ben a mesma aínda



non foi utilizada, por non adaptarse ás necesidades actuais do Concello.

Perfil do 
contratante 

O concello dispón dun perfil propio con selado de tempo dende xullo de 2014, utilizado
en tódalas licitacións.

Máxima 
concorrencia 
nos 
procedemento
s 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. 
Esta regra de máxima concorrencia permite acadar importantes baixas de licitación
coa conseguinte repercusión económica para o Concello, que fai que ese aforro se
destine a plans complementarios ou a redución da achega municipal, segundo o caso.

Contratos
marco

A decisión ao respecto do emprego deste tipo de procedementos ( que non son moi
frecuentes  na  administración  local),  debe  postergarse,  ata  que  quede  totalmente
regularizada a contratación administrativa ordinaria do concello.

Contratos 
menores

Redactáronse modelos tipo para o contrato menor de obras, servizos e subministros,
así como os correspondentes aos contratos privados coa fin de dar uniformidade a
estes contratos.

A través das bases de execución determinarase os importes a partir dos cales será
esixible a sinatura, como requisito para a realización da correspondente prestación. 

A regra xeral neste momento é que os contratos menores se formalicen por escrito. No
segundo semestre do 2017 o número de contratos menores formalizados foi de 54.

Co fin de acadar a máxima transparencia estes contratos son publicados no Portal de
Transparencia da Web Municipal e actualízanse semanalmente.

Convenios
colaboración

Comezamos  a  recoller  na  programación  de  xeito  separado  os  convenios  de
colaboración asinados, que durante este segundo semestre ascenderon a un total de
8, que se actualizan semanalmente e están publicados no Portal de Transparencia da
Web Municipal.

Outros
aspectos. 

Rexistro
público
de contratos

Desde o mes de xullo de 2013 estanse a empregar os procedementos electrónicos da
plataforma  SIGEM.  Durante  o  ultimo  ano  puxéronse  en  marcha  dúas  importantes
iniciativas  neste  ámbito.  Por  un  lado  instaurouse  o  módulo  de  decretos  da
Administración electrónica e o conseguinte portal de portafirmas, dando de alta aos
traballadores e traballadoras do Concello nos conseguintes certificados electrónicos.
Por outra banda, instaurouse o SIR, servizo electrónico de rexistro, que permite ao
Concello interoperar con todas as Administracións de xeito electrónico.
Dentro das dispoñibilidades municipais, a redacción de proxectos e direccións de obra
son asumidas por persoal municipal.

Nas últimas licitacións estase a nomear formalmente, polo órgano de contratación, un
responsable do contrato dentro do persoal municipal figura que, coa actual lexislación,
non é obrigatoria.

Dende outubro de 2016 estase utilizando o Rexistro de Contratos do Sector Público
dando cumprimento as esixencias do artigo 333 do TRLCSP.

3.- RESUMO DAS LICITACIÓNS E ADXUDICACIÓNS DO SEGUNDO SEMESTRE 2017.

CONTRATOS DE SERVIZOS 

CONTRATO ESTADO

1ª prórroga do Servizo de Seguros de Accidentes Colectivos 
Aprobada 1ª prorroga en Xunta de 
Goberno Local 28-09-2017

2ª e última prórroga do contrato do Servizo de
Mantemento Preventivo  e Correctivo de Illas de Colectores
Soterrados 

Aprobada 2ª e última prorroga en Xunta
de Goberno Local de 31-08-2017 



2ª  e última prórroga do contrato de servizos de Escola de
Verán 

Aprobada 2ª e última prorroga en Xunta
de Goberno Local de 31-08- 2017 

2ª e última prorroga do Servizo para a colaboración na 
Xestión Tributaira, Censual, Inspectora e Recadatoria

Aprobada 2º e última prorroga en Xunta
de Goberno Local de 19-10-2017

1ª  e  ultima  prorroga  do  contrato  do  Subministro  na
modalidade  de  renting  de  22  fotocopiadoras  dixitais
multifunción para diferentes departamentos 

Aprobada 1º e última prorroga en Xunta
de Goberno Local do 26-10-2017

Servizo de Psicomotricidade Educativa e Preventiva
Adxudicado en Xunta de Goberno Local
de 04-08-2017

Servizos de conciliación Bos Días Cole e Tardes Divertidas
Adxudicado en Xunta de Goberno Local
de 31-08-2017 

Servizo de Monitoraxe na Rede de Comedores Escolares
Adxudicado en Xunta de Goberno Local
de 31-08-2017 

Servizo de lacería, canceira, recollida e incineración de 
cadáveres animais abandonados/ perdidos

Declarado deserto en Xunta de 
Goberno Local do 07-09- 2017

Servizo para a xestión e impartición de actividades formativas
na Aula Cemit de referencia do Concello de Ames. 

Adxudicado en Xunta de Goberno Local
de 21-09-2017

Servizo de Escolas Culturais (3 Lotes)
Adxudicado en Xunta de Goberno Local
de 19-10-2017 os Lotes nº 1 e nº 2 e o
26-10- 2017 o Lote nº 3

Servizo de Mantemento da Rede Semafórica
Clasificada  ofertas  en   Xunta  de
Goberno Local do 30-11-2017. 

Servizo de Telecomunicacións de Voz (fixa e móbil), acceso a
internet de banda larga e transmisión e almacenamento de
datos para o Concello de Ames

Aprobado  expediente  de  licitación  en
Xunta de Goberno do 9-11-2017.

Subministro e instalación dun sistema de Control de Acceso e
Presenza

Aprobado  expediente  de  licitación  en
Xunta de Goberno Local de 9-11-2017
e  se  declara  deserto  en  Xunta  de
Goberno Local 30-11-2017.

CONTRATOS DE XESTIÓN DE SERVIZOS PÚBLICOS

2ª prorroga do contrato para a Xestión da limpeza viaria e do 
punto limpo do Concello de Ames.

Aprobada en Pleno do 26-10-20

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER ESPECIAL

Licitación concesión unidades de enterramento Aprobada en Xunta de Goberno Local 26-10-2017

CONTRATOS DE OBRAS

POS 2015 

OBRA ESTADO

Reposición  da  sinalización  horizontal  nos  núcleos  de
Bertamiráns e Milladoiro

Executada e recepcionada

PAS 2015



OBRA ESTADO

Saneamento no núcleo de Portanxil En fase de execución

Parques biosaludables en Milladoiro e Bertamiráns Recepcionada e xustificada 

Saneamento en Ventosa Aprobado expediente  de  licitación  en
11-10-2017. En proceso de licitación 

Accesibilidade universal en edificios publicos 1ªfase En fase execución

Reparacion mellora casa cultura Bertamiráns Executada e recepcionada

PAI 2015 

OBRA ESTADO

Reparación interiores en Pegariños e outro Recepcionada e xustificada 

Melloras na EDAR do Polígono de Milladoiro. Ames En fase de execución

DTC ADICIONAL 1/2014

OBRA ESTADO

Reparación camiño Agro do Muiño (Ortoño) e outros Recepcionada e xustificada 

OBRAS PLAN PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE (PMA 2016)

OBRA ESTADO

Senda  de  Bertamiráns  a  Muíño  de  Pousada  por
Rego dos Pasos

Adxudicada e executada 

POS ADICIONAL 1/2015

OBRA ESTADO

Saneamento en Lamas Costoia (Biduido) Executada e recepcionada

                                       
  PAI     2016

                           OBRA             ESTADO

Reparación e acondicionamento cemiterio 
municipal

Recepcionada e xustificada 

POS 2016

OBRA ESTADO

Saneamento Castrigo Aprobado  expediente  de  licitación  en  Xunta  de
Goberno Local 7/12/2017. 

Pavimentación aldea de mamoa e interiores (Tapia
e Barreiro)

Executada e recepcionada

POS ADICIONAL 1/2016

                                               OBRA                       ESTADO

Camiño de Pousada á Capela de San Xoanciño e 
outro

Aprobado expediente de licitación en Xunta de 
Goberno Local o 3/11/2017. 



POS + 2017 

OBRA ESTADO

Proxecto  de  construción  e  urbanización  da
beirarrúa oeste da travesía do Porto e acceso ó
parque  público  e  ó  IES  Treito  rúa  do  Buxo-
aparcadoiro do centro de saúde. Milladoiro

En fase de execución da obra

Pavimentación de viais no núcleo de Caroubáns
(Covas) 

Aprobado o expediente de licitación en Xunta de 
Goberno Local o 24/11/2017. 

FONDOS AGADER

                                               OBRA                       ESTADO

Rehabilitación de escola unitaria para novo uso 
(fogar de tránsito)

Adxudicada e executada 

PLAN DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS 2017-2018

                                               OBRA                       ESTADO

Camiño en Quintáns (Ameixenda) e outros En fase de execución

OBRA CONVENIO XUNTA DE GALICIA (TURISMO)

OBRA ESTADO

Mellora  e  acondicionamento  do  camiño  Fisterra-
Muxia ó seu paso polo Concello de Ames 

Executada, recepcionada e xustificada

OBRA CONVENIO DEPUTACIÓN

OBRA ESTADO

Ampliación  Pavillón  Municipal  de  deportes  de
Milladoiro

En fase de execución

OBRAS CONCELLO FONDOS PROPIOS

OBRA ESTADO

Ximnasio  e  Pista  Squash  cuberta  no  pavillón  de
Bertamiráns

En fase de execución

Camiño Oca a Igrexa-Ames En fase de execución

Pavimentación rúa entrerríos En fase de execución

Sala Usos Múltiples colexio Barouta En fase de execución

Camiño Miso-Lens Executada e recepcionada

Repavimentación  Pistas  deportivas  As  Mimosas
(Biduído) e Agro do Muiño (Ortoño)

En fase de execución



 RESUMO DAS ADXUDICACIÓNS POLO SISTEMA DE CONTRATO  MENOR 
(art. 138.3 TRLCSP) 

EMPRESA  ADXUDICATARIA OBXECTO DO CONTRATO 

Sonaxe Sociedad Cooperativa Galega Contrato privado de representación artística para o 
desenvolvemento da actuación da ”Compañía do ruído”, no 
Festival Millarock, o 4/8/2017

Estratexia e Organización S.A. Contrato menor de Asistencia Técnica para o perfeccionamento 
do Concello de Ames como organismo intermedio lixeiro do Eixe
12 do P.O. Crecemento sostible FEDER 2014-2020

Banda de Música de Santa Cruz de 
Rivadulla de Vedra

Contrato privado de representación artística para o 
desenvolvemento da actuación da ”Banda de Música de Santa 
Cruz de Rivadulla de Vedra”, nas Festas da Peregrina de 
Bertamiráns, o 13/8/2017

Escola de Música de Rianxo Contrato privado de representación artística para o 
desenvolvemento da actuación da ”Banda da Escola de Música 
de Rianxo”, nas Festas da Madalena do Milladoiro, o  6/8/2017

Miguel Iglesias Reviejo Contrato privado de representación artística para o 
desenvolvemento da actuación da ”Familia Caamagno”, no 
Festival Millarock, o 4/8/2017

ON En Marcha, Seguridad y Servicios , 
S.L.

Contrato de arrendamento de servizos de vixilancia durante a 
celebración do Festival Millarock 

Asociación Cultural Culturaconfusión Contrato privado de representación artística para o 
desenvolvemento da actuación do grupo ”Medomedá”, no 
Festival Millarock, o 4/8/2017

Kiriko Natura, S.A. Contrato menor para a prestación do servizo do campamento 
“Granxa Escola Kiriko Setembro`17 ” do Concello de Ames 

Francisco J. Cebreiro Varela                  
(Funeraria Marcelino)

Contrato menor de servizos para vixilancia, mantemento e 
atención ao público do cemiterio municipal de Ames Os Batáns

Tragsa (Empresa de Transformación 
Agraria s.a.)

Contrato de prestación de servizos para campaña de extinción 
de incendios 2016

Luisa Carlota  Díaz Tomé Contrato menor de servizo para a asistencia técnica en materia 
de xestión patrimonial no Concello de Ames.

Martínez Montes e Hijos SL Contrato menor de obras de camiño en Miso (Lens)

Construcciones Iglesas Mera SL Contrato menor para obra de refundido de mellora e 
acondicionamento de sala de usos múltiples no CEIP de 
Barouta 

Galitec Desarrollos Tecnológicos SL Contrato menor de repavimentación de pista polideportiva en As
Mimosas, pista polideportiva en Agro do Muíño (Ortoño) 

Pista Catro Productora de Soños, SL Contrato privado de representación artística para o 
desenvolvemento da actuación de  ”Pista Catro Productora de 
Soños”, co espectáculo Outono

Alberto Joaquín Sampedro Martinez 
(Novagal)

Contrato de subministro e instalación de duas estufas de pellet 
no local social de Cruxeiras

Alberto Joaquín Sampedro Martinez 
(Novagal)

Contrato de subministro e instalación de duas estufas de pellet 
no local social de Ameixenda

Marcos Pais Varela Contrato para a prestación do servizo da Escola Municipal de 
Musica

Gas Natural Fenosa Contrato de subministro de luz bombeo no Lg. De Framil

Club Deportivo Millarengo Cultura Contrato menor de servizos para o desenvolvemento da Escola 
Deportiva Municipal de xadrez

Asoc.Deportiva Basquet Ames Contrato menor de servizos para o desenvolvemento da Escola 



Deportiva Municipal de baloncesto

Club de Patinaxe artística Omega Contrato menor de servizos para o desenvolvemento da Escola 
Deportiva Municipal de patinaxe -Milladoiro

Bertamiráns FC Contrato menor de servizos para o desenvolvemento da Escola 
Deportiva Municipal de fútbol sala masculino -Bertamiráns

Club Voleibol Bruxas Contrato menor de servizos para o desenvolvemento da Escola 
Deportiva Municipal de voleibol

Club de Patinaxe Sarela Contrato menor de servizos para o desenvolvemento da Escola 
Deportiva Municipal de patinaxe -Bertamiráns

Fútbol Club Meigas Contrato menor de servizos para o desenvolvemento da Escola 
Deportiva Municipal de fútbol sala feminino

Milladoiro SD Contrato menor de servizos para o desenvolvemento da Escola 
Deportiva Municipal de fútbol sala masculino -Milladoiro 

Javier Polo Durán Contrato privado de representación artística para o 
desenvolvemento da actuación de “Javier Polo Durán” na Gala 
Máxica Internacional Ames no Milladoiro (AGADIC)

Javier Polo Durán Contrato privado de representación artística para o 
desenvolvemento da actuación de “Javier Polo Durán” na Gala 
Máxica Internacional Ames no Milladoiro, 27/10/2017, 1ªsesion

Javier Polo Durán Contrato privado de representación artística para o 
desenvolvemento da actuación de “Javier Polo Durán” na Gala 
Máxica Internacional Ames no Milladoiro, 27/10/2017, 2ªsesion

Javier Polo Durán Contrato privado de representación artística para o 
desenvolvemento da actuación de “Javier Polo Durán” na Gala 
Máxica Internacional Ames no Milladoiro, 28/10/2017

Javier Polo Durán Contrato privado de representación artística para o 
desenvolvemento da actuación de “Javier Polo Durán” na Gala 
Máxica Internacional Ames no Milladoiro, 29/10/2017

Producciones El Asombro S.L. Contrato privado de representación artística para o 
desenvolvemento da actuación do “Mago Román” na Gala 
Máxica Internacional Ames 2017 no Milladoiro

Nosa Enerxía S.C.G. Contrato de subministración de enerxía eléctrica en rúa das 
Hedras 30, Milladoiro

Nosa Enerxía S.C.G. Contrato de subministración de enerxía eléctrica no Parque da 
Igrexa , Ames

Nosa Enerxía S.C.G. Contrato de subministración de enerxía eléctrica en Biduído de 
Abaixo, Ames

Nosa Enerxía S.C.G. Contrato de subministración de enerxía eléctrica en 
Augapesada, Ames

Nosa Enerxía S.C.G. Contrato de subministración de enerxía eléctrica en Tarroeira, 
Ames

Nosa Enerxía S.C.G. Contrato de subministración de enerxía eléctrica en Covas, 
Ames

Nosa Enerxía S.C.G. Contrato de subministración de enerxía eléctrica en Cruxeiras

Nosa Enerxía S.C.G. Contrato de subministración de enerxía eléctrica en Trasmonte

Nosa Enerxía S.C.G. Contrato de subministración de enerxía eléctrica en Firminstáns

Nosa Enerxía S.C.G. Contrato de subministración de enerxía eléctrica en Guimaráns

Nosa Enerxía S.C.G. Contrato de subministración de enerxía eléctrica no barrio de 
San Mamede,, Ames

Asociación Andaina Pro-Saúde Mental Contrato privado para a representación de Shakespeare para 



todos!, na Mostra de Teatro Afeccionado de Ames 2017, no 
Milladoiro

Francisco García Pastur Contrato privado para a actuación do Mago Kiko Pastur, con 
“Somorgujo”, na Gala Máxica Internacional Ames 2017, no 
Milladoiro

Asocicación Cultural Alende Contrato privado para a representación de O meu medo, de O 
Catre teatro, na Mostra de Teatro Afeccionado de Ames 2017, 
no Milladoiro

Iluminaciones Santiaguesas S.L: Contrato menor de subministro para a iluminación pública do 
Nadal 2017 no Concello de Ames 

Pablo Díaz Carro Contrato privado para o desenvolvemento do espectáculo 
Cantamúsica, no Milladoiro; programación de Nadal. 

Urdime, Sociedade Cooperativa Galega Contrato privado para o desenvolvemento do espectáculo 
Percubebé,  en Bertamiráns, na programación de Nadal. 

Urdime, Sociedade Cooperativa Galega Contrato privado para a actuación de Mamá Cabra, no 
Milladoiro, na programación de Nadal. 

Xescultura S.L. Contrato  para  o  desenvolvemento  da  produción  técnica  do
Festival Internacional Cinema Crianza Ames 2017.

Kachet Loxística, S.A. Contrato  para  o  desenvolvemento  da  produción  técnica  da
Festa de Reis Nadal  2017 en Ames.

Animación y Eventos, S.L. Contrato  para  o  desenvolvemento  da  produción  artisitica  da
Festa de Reis Nadal  2017 en Ames. 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

ENTIDADES PARTICIPANTES OBXECTO DO CONVENIO

Concello de Ames e Consellería de Cultura,
Educación  e  Ordenación  Universitaria
(Xunta de Galicia)

Convenio  de  colaboración  para  a  xestión  do  servizo  de
comedor escolar en centros educativos

Concello de Ames e Ágora Aberta S.L. Convenio de colaboración para a realización de voluntariado
xuvenil

Concello  de Ames e Axencia  Galega  das
Industrias Culturais (AGADIC)

Convenio de adhesión á Rede Galega de Teatros e Auditorios
(2 º semestre)

Concello de Ames e CPR ALCA Convenio  de  colaboración  para  a  cesión  de  instalacións
destinadas ao desenvolvemento de actividades deportivas 

Concello de Ames e IES Milladoiro Acordo  de  colaboración  para  a  cesión  de  instalacións
destinadas ao desenvolvemento de actividades deportivas 

Concello de Ames e Axencia de Turismo de
Galicia

Convenio de colaboración para a mellora e acondicionamento
do  Camiño  Fisterra-Muxia  ao  seu  paso  polo  Concello  de
Ames

Concello de Ames e USC Convenio  colaboración  entre  a  USC  e  o  Concello  para  a
realización de prácticas academicas externas na radio local

Concello de Ames e Consorcio Galego de
Servizos de Igualdade e Benestar Social

1ª  Prorroga  do  convenio  entre  o  Concello  de  Ames  e  o
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar  para
a cesión de uso de locais  de titularidade municipal  para o
desenvolvemento de actuacións de carácter socio-laboral

4.- PROGRAMACIÓN PARA O PRIMEIRO SEMESTRE 2018.

Reprodúcese a continuación a relación dos expedientes de contratación cuxo inicio se prevé que se produza
dentro do primeiro semestre do ano 2018. 



CONTRATOS DE SERVIZOS

Control de presenza xaneiro

Mantemento cemiterio municipal xaneiro

Asistencia técnica DUSI xaneiro

Vixiantes, Socorrismo e Primeiros Auxilios xaneiro

Lacería,  Canceira,  Recollida e  Incineración de Cadáveres de
animais abandonados/perdidos 

xaneiro

Páxina web municipal febreiro

Asesoramento e Mediación de Seguros febreiro

Ascensores febreiro

Servizo de Prevención de Riscos Laborais febreiro

Servizo de Xestión Tributaria marzo

Mantemento preventivo e correctivo de Illas de Colectores 
soterrados

abril

Asistencia técnica redacción de proxectos e dirección de obras abril

Seguridade (Incendios e Intrusión) maio

Servizo de Iluminación de Nadal maio

Control de Pragas e lexionela xuño

Monitoraxe e Catering da Escola de Verán xuño

Servizo de asistencia xurídica e letrada en xuízo xuño

Servizos Control facturación de subministros eléctricos Prescindirase  do  servizo  en  agosto  do
2018  por  satisfacción  dos  obxectivos
esperados.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER ESPECIAL

Xestión cafetería Casa da Cultura de Bertamiráns maio

CONTRATOS DE SUBMINISTROS

Subministro do Renting de 22 fotocopiadoras abril

Subministro de combustible, gas e pellet para estufas dos 
centros municipais

marzo

Furgón comedores escolares maio

Subministro material papelería abril

Subministro alimentos comedores escolares xuño

CONTRATOS DE OBRAS 

PAS ADICIONAL 2015 

OBRA ESTADO

Accesibilidade universal en edificios públicos 2ª fase Pendente de iniciar licitación.  Aprobado pola 
Deputación da Coruña o 1/12/2017 



Instalación  dun  novo  pavimento  deportivo  no
pavillón polideportivo de Bertamiráns

Pendente de iniciar licitación

PAI ADICIONAL 1/2016

                                               OBRA                       ESTADO

Ampliación abastecemento de auga en Guimaráns 
e Quistiláns (Bugallido)

Pendente aprobación pola Deputación 

POS + 2017 

OBRA ESTADO

Mellora  de  eficiencia  enerxética  de  iluminación
pública no Milladoiro 

Pendente de iniciar licitación

POS + 2017 ADICIONAL

OBRA ESTADO

Camiño principal en Sandar (Agrón) Pendente de iniciar expediente de contratación. 
Aprobado pola Deputación da Coruña o 18/12/2017

Instalación  dun  novo  pavimento  deportivo  no
pavillón polideportivo do Milladoiro 

Pendente de iniciar expediente de contratación. 
Aprobado pola Deputación da Coruña o 18/12/2017

Accesibilidade universal  rúa Agro do Medio en O
Milladoiro 

Pendente de iniciar expediente de contratación. 
Aprobado pola Deputación da Coruña o 18/12/2017

Pavimentación  de  viais  no  núcleo  de  Outeiro
(Bugallido) 

Pendente de iniciar expediente de contratación. 
Aprobado pola Deputación da Coruña o 18/12/2017

POS + 2018 (ACHEGA 2018)

OBRA ESTADO

Pavimentación viais en Fraiz e a Moniña (Biduído) Pendente aprobación licitación por parte da 
Deputación Provincial da Coruña

Pavimentación viais nas Mimosas (Biduído) Pendente aprobación licitación por parte da 
Deputación Provincial da Coruña

Senda peonil dende a Ponte Nova a Ponte Maceira
e acceso a Piñor (Agrón)

Pendente aprobación licitación por parte da 
Deputación Provincial da Coruña

Construcción  de  dúas  pistas  de  tenis  en  Aldea
Nova

Pendente aprobación licitación por parte da 
Deputación Provincial da Coruña

POS + 2018 (ACHEGA 2017)

OBRA ESTADO

Acceso a Carreira e viais núcleo de Pedras (Ames) Pendente aprobación licitación por parte da 
Deputación Provincial da Coruña

Ordenación  e  mellora  vial  de  Cantalarrana  e
Carballido (Ortoño)

Pendente aprobación licitación por parte da 
Deputación Provincial da Coruña

Camiño  do  Santo  a  Mourigade  e  de  Maguxe  a
Lapido (Ortoño)

Pendente aprobación licitación por parte da 
Deputación Provincial da Coruña

Acceso de Leboráns a Calo (Trasmonte) Pendente aprobación licitación por parte da 
Deputación Provincial da Coruña

Adaptación á normativa en vigor de seis parques
infantís do Concello de Ames

Pendente aprobación licitación por parte da 
Deputación Provincial da Coruña



POS + 2018 (PRÉSTAMO PROVINCIAL)

OBRA ESTADO

Mellora seguridade viaria IES e CEIP Bertamiráns Pendente aprobación licitación por parte da 
Deputación Provincial da Coruña

Pavimentación viais en Vilouta Pendente aprobación licitación por parte da 
Deputación Provincial da Coruña

Mellora  accesibilidade  do  polideportivo  do
Milladoiro

Pendente aprobación licitación por parte da 
Deputación Provincial da Coruña

Instalación  e  cubrición  de  área  de  xogos,
ordenación e implantación de elementos no parque
infantil  da  praza  de  Chavián  en  Bertamiráns.
Concello de Ames

Pendente aprobación licitación por parte da 
Deputación Provincial da Coruña

POS + 2018 (COMPLEMENTARIO)

OBRA ESTADO

Camiño Quistiláns a cemiterio e viais  núcleos de
Qusitiláns (Bugallido)

Pendente aprobación licitación por parte da 
Deputación Provincial da Coruña

Instalación  de  cubrición  de  área  de  xogos  no
parque  infantil  de  Agro  da  Vella  no  Milladoiro.
Concello de Ames

Pendente aprobación licitación por parte da 
Deputación Provincial da Coruña

Mellora accesibilidade pavillón Bertamiráns Pendente aprobación licitación por parte da 
Deputación Provincial da Coruña

Non entanto, sendo esta a previsión de programación, a mesma pode experimentar variacións en 
base ás necesidades e prioridades de cada momento.

5. DIFUSIÓN DO PLAN. 

O presente Plan, así  como o seguimento da súa execución, serán obxecto de publicación na
páxina web do Concello. 

Ames,  27  de decembro de 2017
O alcalde

José M. Miñones Conde


	En sesión plenaria de 30 de novembro de 2017 se adopta acordo de cancelar o Plan de Axuste para o período 2012-2022, unha vez que se proceda a amortización total anticipada dos préstamos formalizados, de acordo co Real Decreto Lei 4/2012, de 24 de febreiro, polo que se establece un mecanismo de financiamento para o pago aos provedores das entidades locais, e que foi acordado na mesma sesión plenaria.
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