Con data do 30.06.2021 o alcalde asina a programación da contratación administrativa municipal
do segundo semestre 2021 (expediente 7115/2021) que contén a previsión de contratación
administrativa para os segundos seis meses do ano 2021 (expediente 7115/2021) e que
comprende 38 licitacións.
Con data do 11.08.2021 tivo lugar unha primeira modificacion, expediente 9302/2021, co fin de
introducir dúas novas licitacions, elevando a previsión a 40 licitacións:
a) Operación préstamo actuacións orzamento 2021 EDUSI.
b) Mobiliario complementario e auxiliar coworking.

•

•

•

A prioridade 6 que é a obra de Amendoa Central de Bertamiráns ( denominada
erroneamente como estudos Amendoa Central) precisa a previa licitación da redaccion do
proxecto que figura como prioridade 38. O certo é que a redaccion do proxecto, direccion
de obra e coordinacion de seguridade e saúde ten que licitarse previamente ( aínda non foi
aprobada esta licitacion) e contempla un prazo de redaccion do proxecto de 4 meses polo
que non e posible que a obra se acometa no 2021; procede a eliminación da prioridade 6
da programacion da contratacion do segundo semestre 2021.
A prioridade 39 que é a licitacion do proxecto de Percorridos ambientais Milladoiro será
tramitado por contrato menor polo que se elimina a prioridade 39 da programacion da
contratacion do segundo semestre 2021.
A prioridade 9 que é a obra Sendeiros escolares Edusi precisa a previa licitacion do
proxecto ( non incluida na programacion de contratacion porque se licitará a través da
figura do contrato menor). Dado que a redacción do proxecto non está adxudicada e ten
previsto un prazo de 4 meses non resulta posible que a obra de Sendeiros escolares Edusi
sexa licitada no 2021 polo que a prioridade 9 se elimina da programacion da contratación
do segundo semestre 2021.
A prioridade 8 que é obras Centro mocidade se elimina da programacion porque precisa a
redaccion previa do proxecto ( actuación licitada pero que aínda non foi adxudicada e que
ten un prazo de redaccion de 4 meses). Por esta razón non é posible que a licitacion da
obra Centro mocidade sexa aprobada no ano 2021 e se elimina a prioridade 8 da
programacion da contratación do segundo semestre 2021.

Con esta modificación a programacion e a súa orde de prioridade ( tendo en conta as necesidades
actuais) para o segundo semestre é a seguinte
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•
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Xorde agora a necesidade de realizar unha segunda modificacion co fin de introducir a licitación
do servizo para o diseño, produccion e execución de accións de difusion, informacion e
publicidade da Edusi Impulsa Ames; a iluminacion do Nadal; así como tres actuacións do Plan
Ames Progresa 2021-2023, aprobado polo pleno na sesion do 29.07.2021 ( Senda Lapido;
asfaltado urbanizacion Aldea Nova e obras CIA 2020). Asemade, aproveitase esta modificacion
para eliminar as seguintes actuacións:
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2ª MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPAL DO SEGUNDO SEMESTRE 2021.

2ª licitación obras arranxo avda Maía

3

Operacion prestamo Edusi orzamento 2021

4

Mobiliario complementario e auxiliar coworking

5

Contrato de servizos redacción proxecto centro mocidade EDUSI

6

Cuberta EIM O Bosque. Convenio Deputación.

7

Abastecemento e saneamento Buceleiras e Guimaráns (CIA)

8

Comedores escolares

9

Iluminación Nadal

10

Cinema miúdo

11

Reurbanización de Horta de Abaixo (Bertamiráns) POS+2021

12

Servizo para o diseño, produccion e execución de accións de difusion, informacion e
publicidade da Edusi Impulsa Ames

13

Redacción do proxecto, dirección de obra e coordinación de seguridade e saúde da
creación dunha améndoa central. EDUSI

14

Alugueiro local para actividades culturais e de benestar social.

15

Obras II zona verde Milladoiro EDUSI

16

Socorrismo

17

Cartelaría dixital EDUSI.

18

Limpeza instalacións municipais e colexios

19

Mantemento parques infantís.

20

Obras CIA. Plan Ames Progresa.

21

Senda Lapido. Plan Ames Progresa.

22

Asfaltado Aldea Nova. Plan Ames Progresa.

23

Mantemento semáforos.

24

Mellora seguridade peonil rural. Orzamentos participativos

25

Subministro gasóleo A vehículos.
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Camiño Suevos a Miso (lote 1)
Camiño Troitosende a capela Madalena ( lote 2)
AGADER 2021-2022
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PROGRAMACION CONTRATACION ADMINISTRATIVA SEGUNDO SEMESTRE 2021
TRAS A SEGUNDA MODIFICACION

28

Mellora de accesibilidade no recorrido de conexión Rúa do Rego a Travesía do Porto
en Milladoiro. POS+2021

29

Reparación e mellora na Casa da Cultura de Bertamiráns. POS+2021

30

Obras de melloras básicas das condicións térmicas e acústicas no pavillón
polideportivo de Milladoiro. POS+2021

31

Mellora de acceso a Trasmonte (). POS+2021

32

Acondicionamento da estrada de Vilar a Quintáns a (Ameixenda) POS+2021

33

Pavimentación de interiores en Pedras (Ames). POS+2021.

34

Pavimentación da estrada de Eirapedriña (Bugallido) POS+2021

35

Mantemento ascensores.

36

Mantemento fotocopiadoras.

37

Prevención riscos laborais

38

Mantemento illas colectores soterrados

39

Aula Cemit.

40

Transporte adaptado.

41

Programa de inserción colectivos EDUSI

Ames, setembro de 2021
O alcalde
José Blas García Piñeiro
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27

POSTO DE TRABALLO:
Alcalde

Subministro gasolina 95 sen chumbo.
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26

