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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA   21 D  E   OUTUBRO   DE 2021  

Sendo as catorce horas (14:00 h) do vinte e un (21) de outubro de dous mil vinte e un (2021),
reúnese a Xunta de Goberno local deste Concello en sesión ordinaria de primeira convocatoria,
baixo a Presidencia do alcalde, José Blas García Piñeiro, e coa asistencia dos/as tenentes de
alcalde  David  Santomil  Mosquera, Genma  Otero  Uhía, Víctor  Manuel  Fernández  Prieto,
Natividad de Jesús González Rodríguez e Ana Belén Paz García. 

Asiste a interventora, Margarita Fernández Sobrino.

Actúa de secretaria a titular da Corporación, Rosa Ana Prada Queipo

Non asiste, pero xustifica a súa ausencia, Luísa Feijóo Montero

A) APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 

PUNTO PRIMEIRO. ACTAS ANTERIORES. APROBACIÓN

O señor presidente pregunta aos asistentes se teñen algunha alegación que formular á acta da
sesión anterior, ordinaria do 15.10.2021 que foi distribuída con anterioridade, en cumprimento
do  establecido  no  artigo  91.1  do  Regulamento  de  organización,  funcionamento  e  réxime
xurídico  das entidades  locais,  aprobado  polo  Real  decreto  2568/1986,  de 28 de novembro
(ROF). 

Non formulándose alegacións polos asistentes,  a Presidencia declara  aprobada a acta,  por
unanimidade dos membros presentes da Xunta de Goberno Local.

B) EXPEDIENTES DE URBANISMO

PUNTO SEGUNDO. LICENZAS DE OBRAS.

2.1.  CONSTRUCIÓN  VIVENDA  UNIFAMILIAR.  LUGAR  DE  RAÍCES,  PARROQUIA  DE
BIDUÍDO (SANTA MARIA) AMES. 

EXPEDIENTE GD 2011/2021

Dáse conta da solicitude achegada con data 08.02.2021 (R.E. Nº 2062/2021) por José María
Lorenzo Fernández, ********** en  nome de Begoña Sánchez Rojo,  ********** de licenza de
obras para construción de vivenda unifamiliar illada de planta baixa con garaxe e peche, na
parcela  coa  referencia  catastral  2327252NH3422N0001SZ,  finca  rexistral  42.837  de  Ames,
situada no Lugar de Raíces, Parroquia de Biduído (Santa María), Ames.

Figura no expediente proxecto básico, asinado polo arquitecto José María Lorenzo Fernandez
(colexiado 2891), datado en febreiro do 2021, visado o 08.02.2021.

Datos básicos da licenza a outorgar

Descrición das obras: Vivenda unifamiliar illada de planta baixa, con garaxe. Incorpora peche.

Cualificación urbanística do solo polo PXOM: Solo de Núcleo Rural Tradicional.

Finalidade da actuación e uso ó que se destinará: Vivenda unifamiliar illada de planta baixa con garaxe. Uso residencial.

Altura, volume e ocupación da parcela permitidos: Altura máxima 7 m; ocupación máxima 50%.

Situación e emprazamento das obras: Referencia catastral 2327252NH3422N0001SZ, finca rexistral 42.837 de Ames,  situada no Lugar de Raíces,
Parroquia de Biduído (Santa María), Ames.

Superficie construída total: 195,87 m2
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Orzamento das obras: 82.685,00 euros.

Nome ou razón social do promotor:  Begoña Sánchez Rojo, ***** e Carlos Bouzas Doval, ****************

Técnico autor do proxecto:  José María Lorenzo Fernández, (arquitecto colexiado 2891)

Taxas aboadas: En aplicación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de licenzas urbanísticas, por importe de 193,78 euros.

Figuran no expediente informes favorables da arquitecta municipal e da asesora xurídica de
urbanismo.

Vistos  os  informes  técnico  e  xurídico  favorables  obrantes  no  expediente,  que  propoñen  a
concesión da licenza solicitada, a Xunta de Goberno local, por unanimidade dos seus membros
presentes, e previa delegación da Alcaldía (decreto 1376/2021), adopta os seguintes acordos:

Primeiro. Conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo do de terceiro, licenza de
obra a Begoña Sánchez Rojo, ************ para construción dunha vivenda unifamiliar illada
de  planta  baixa  con  garaxe e  peche,  na  parcela  coa  referencia  catastral
2327252NH3422N0001SZ,  finca  rexistral  42.837  de  Ames,  situada  no  Lugar  de  Raíces,
Parroquia de Biduído (Santa María) segundo o proxecto básico subscrito polo arquitecto José
María Lorenzo Fernández COAG 2891, datado en febreiro de 2021, visado o 08.02.2021. 

Segundo. A eficacia da licenza concedida quedará supeditada ao cumprimento das seguintes
condicións:
Condicións exixidas pola arquitecta municipal:

1ª. Aportará, antes do inicio das obras; proxecto de execución completo visado e oficios de dirección de execución de obras e coordinador de segurida-
de e saúde.

2ª. Antes do inicio das obras acreditarase a constitución de garantía económica por importe de 2.000 euros para reposición de danos no dominio públi -
co, conexión a servizos e execución do fronte.

3ª. Conectará cos servizos existentes no entorno da parcela en cumprimento do establecido ao respecto pola lei do solo vixente; ao municipal de sane-
amento sen conectar pluviais coas fecais, electricidade e telefonía sen novos tendidos aéreos, soterrando e recuando postes, no seu caso, e acondi-
cionará a ampliación de vía para uso público, dispoñendo canle para paso das augas de escorrenta da cuneta. O pavimento contará cunha solución re -
sistente no tempo coma formigón, que non dificulte o mantemento evitando grava solta ao tránsito de vehículos, na reposición e acondicionamento.

4ª. A ubicación e ocultación das unidades exteriores de instalacións para cumprimento da % de auga quente sanitaria establecida no DB-HE coma
renovable, garantirán a súa integración ambiental.

5ª. Se a Dirección da Obra deixa de actuar nela poñerao en coñecemento do concello. A propiedade está obrigada a nomear e comunicar por escrito
ao Concello nova dirección facultativa.

6ª. En todos os casos disporase, a pé de obra, de copia autorizada da licenza municipal e do proxecto.

7ª. Na execución da obra adoptarán tódalas medidas de seguridade e saúde establecidas na normativa vixente, tanto respecto á edificación como á vía
pública. Non poden amorear escombros e provisións de materiais na vía pública. O entullo levarase a vertedoiro autorizado.

8ª. Ao remate das obras a propiedade porao en coñecemento do Concello co certificado final de obra visado e asinado polos técnicos directores da
obra. 

9ª. Colocarase o cartel indicador de obra nun lugar visible dende o exterior.

Condicións esixidas pola asesoría xurídica de Urbanismo.

10ª Non poderá ocuparse a edificación sen a previa obtención de licenza de primeira ocupación (art. 351.1 g do Decreto 143/2016, do 22 de setembro,
polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, RLSG).

11ª Os condutores de camións e os responsables das obras deberán coidar de que as rodas dos mesmos estean limpas de barro antes de acceder a
vía pública, así como que a citada vía quede limpa.

12ª Instarase no Catastro Inmobiliario o procedemento de incorporación que corresponda pola modificación do inmoble derivada da actuación para a
que se concede a presenta licenza de obra.

Terceiro. A licenza caducará por mor da demora na iniciación e finalización das obras, así como
por mor da súa interrupción; sendo o prazo máximo de iniciación de (6) seis meses e o de
terminación de (3) tres anos dende a data do seu outorgamento e non poderá interromperse por
un período superior a (6) seis meses.

Cuarto. Aprobar a liquidación provisional do imposto sobre construcións, instalacións e obras,
que  ascende  á  cantidade  de  dous  mil  sesenta  e  sete  euros  con  trece  céntimos  de  euro
(2.067,13 euros) co seguinte detalle:

Orzamento da execución material (EM) segundo o proxecto: 82.685,00 euros.

Liquidación provisoria ICIO (Imposto sobre construcións instalacións e obras) 2,5%: 2.067,13 euros.
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Quinto. Notificar aos interesados este acordo así como o réxime de recursos que procede, tal e
como esixe o artigo 88 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común
das administracións públicas.
O acordo pon fin á vía administrativa e pode ser recorrido:

1 Potestativamente en reposición ante o mesmo órgano, no prazo de 1 mes dende a notificación do acordo, nos termos previstos nos artigos 123 e 124
da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas. 

Se se opta pola interposición do recurso potestativo de reposición deberá ser resolto e notificado no prazo dun mes. Transcorrido un mes desde a
interposición do recurso de reposición sen que teña recaída resolución en dito  prazo entenderase desestimado,  e poderase interpoñer  recurso
contencioso-administrativo.  Contra  a  resolución  expresa  do  recurso  de  reposición  poderá  interpoñer  recurso  contencioso-administrativo  de
conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados a
partir  do día  seguinte  ó  da notificación de dita  resolución.  Se a  resolución non fora  expresa o  prazo  de interposición do recurso contencioso-
administrativo será de seis meses, e contarase a partir  do día seguinte a aquel en que deba entenderse desestimado o recurso potestativo de
reposición interposto.

2 Directamente ante a vía contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ó da notificación do presente acordo, na
forma prevista na lexislación reguladora de dita xurisdición contencioso-administrativa ( Lei 29/1998, do 13 de xullo).

3 Interpoñer calquera outro recurso que estime pertinente. 

Sexto. Dar  traslado  deste  acordo  aos  departamentos  municipais  afectados  aos  efectos
oportunos.

Sétimo. Facultar ao alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite sexan pre-
cisas para a mellor execución do acordado.

2.2.  CONSTRUCIÓN  VIVENDA UNIFAMILIAR  CON  PISCINA INTERIOR.  LUGAR  DE  A
IGREXA, PARROQUIA DE COVAS, AMES. 

EXPEDIENTE GD 1224/2021

Dáse  conta  da  solicitude  achegada  con  data  30.12.2020  (R.E.  Nº  18839/2020)  por  José
Lorenzo  Crespo  Rama, *************,   de licenza  de  obras  para  construción  de  vivenda
unifamiliar  con  piscina  interior  pechada,  na parcela  coa  referencia  catastral
9382406NH2498S0001JO, finca  rexistral  21.007 de  Ames, situada  no  Lugar  de  A Igrexa,
Parroquia de Covas, Ames.

Figura no expediente  proxecto básico,  asinado polo  arquitecto  José Lorenzo Crespo Rama
(colexiado 3817), datado o 28.12.2020, visado o 30.12.2020.

Datos básicos da licenza a outorgar

Descrición das obras: Vivenda unifamiliar illada de planta baixa e primeira con garaxe. Incorpora piscina de uso privativo interior pechada (computa).

Cualificación urbanística do solo polo PXOM: Solo de Núcleo Rural Disperso.

Finalidade da actuación e uso ó que se destinará: Vivenda unifamiliar con piscina interior. Uso residencial e uso complementario piscina.

Altura, volume e ocupación da parcela permitidos:  Altura máxima 7 m; ocupación máxima 30%.

Situación e emprazamento das obras: Referencia catastral  9382406NH2498S0001JO, finca rexistral  21007 de Ames, situada no Lugar de A Igrexa,
Parroquia de Covas, Ames.

Superficie construída total: 318,72 m2

Orzamento das obras: 151.689,00 euros.

Nome ou razón social do promotor: Noa Garcia Cañizo, ******* e José Lorenzo Crespo Rama,**************

Técnico autor do proxecto: José Lorenzo Crespo Rama, (arquitecto colexiado 3817)

Taxas aboadas: En aplicación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de licenzas urbanísticas, por importe de 386,28 euros.

Figuran no expediente informes favorables da arquitecta municipal e da asesora xurídica de
urbanismo.

Vistos  os  informes  técnico  e  xurídico  favorables  obrantes  no  expediente,  que  propoñen  a
concesión da licenza solicitada, a Xunta de Goberno local, por unanimidade dos seus membros
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presentes, e previa delegación da Alcaldía (decreto 1376/2021), adopta os seguintes acordos:

Primeiro. Conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo do de terceiro, a licenza de
obra  solicitada  por  José  Lorenzo  Crespo  Rama, ********,  para  construción de vivenda
unifamiliar con  piscina  interior  pechada,  na parcela  coa  referencia  catastral
9382406NH2498S0001JO, rexistral 21007 de Ames, situada no Lugar de A Igrexa, Parroquia
de Covas, Ames, segundo o proxecto  básico subscrito polo arquitecto  José Lorenzo Crespo
Rama COAG 3817, datado o 28.12.2020, visado o 30.12.2020.

Segundo. A eficacia da licenza concedida quedará supeditada ao cumprimento das seguintes
condicións:
Condicións exixidas pola arquitecta municipal:

1ª. Aportará antes do inicio das obras o proxecto de execución completo e os oficios dirección de obra, de dirección de execución de obras e coordina-
dor de seguridade e saúde todos visados. O proxecto de execución debe recoller expresamente o carácter de non accesible das cubertas e DB-SU.

2ª. Antes do inicio das obras acreditarase a constitución de garantía económica por importe de 2.800 euros para reposición de danos no dominio públi -
co, conexión a servizos e execución do fronte.

3ª. Non se alterará a rasante natural do terreo nos lindes da parcela que condicionen o peche do lindante.

4ª. Conectará cos servizos existentes no entorno da parcela en cumprimento do establecido ao respecto pola lei do solo vixente; ao municipal de sane-
amento sen conectar pluviais coas fecais, electricidade e telefonía sen novos tendidos aéreos, soterrando e recuando postes, no seu caso, e acondi-
cionará a ampliación de vía para uso público chegando á cota da calzada preexistente, dispoñendo canle para paso das augas de escorrenta da cune-
ta. O pavimento contará cunha solución resistente no tempo, que non dificulte o mantemento evitando grava solta ao tránsito de vehículos, coma formi-
gón.

5ª. A ubicación e ocultación das unidades exteriores de instalacións para cumprimento da % de auga quente sanitaria establecida no DB-HE coma
renovable, garantirán a súa integración ambiental.

6ª. Se a Dirección da obra deixa de actuar nela poñerao en coñecemento do concello. A propiedade está obrigada a nomear e comunicar por escrito ao
Concello novo facultativo director da obra.

7ª. En todos os casos disporase, a pé de obra, de copia autorizada da licenza municipal e do proxecto.

8ª. Na execución da obra adoptarán tódalas medidas de seguridade e saúde establecidas na normativa vixente, tanto respecto á edificación como á vía
pública. Non poden amorear escombros e provisións de materiais na vía pública. O entullo levarase a vertedoiro autorizado.

9ª. Ao remate das obras a propiedade porao en coñecemento do Concello co certificado final de obra visado e asinado polos técnicos directores da
obra. 

10ª. Colocarase o cartel indicador de obra nun lugar visible dende o exterior.

Condicións esixidas pola asesoría xurídica de Urbanismo.

11ª. Non poderá ocuparse a edificación sen a previa obtención de licenza de primeira ocupación (art. 351.1 g do Decreto 143/2016, do 22 de setembro,
polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, RLSG)

12ª. Os condutores de camións e os responsables das obras deberán coidar de que as rodas dos mesmos estean limpas de barro antes de acceder a
vía pública, así como que a citada vía quede limpa.

13ª. Instarase no Catastro Inmobiliario o procedemento de incorporación que corresponda pola modificación do inmoble derivada da actuación para a
que se concede a presenta licenza de obra.

Terceiro. A licenza caducará por mor da demora na iniciación e finalización das obras, así como
por mor da súa interrupción; sendo o prazo máximo de iniciación de (6) seis meses e o de
terminación de (3) tres anos dende a data do seu outorgamento e non poderá interromperse por
un período superior a (6) seis meses.

Cuarto. Aprobar a liquidación provisional do imposto sobre construcións, instalacións e obras,
que ascende á cantidade de tres mil setecentos noventa e dous euros con vinte e tres céntimos
de euro 3.792,23 euros, co seguinte detalle:

Orzamento da execución material (EM) segundo o proxecto: 151.689,00 euros

Liquidación provisoria ICIO (Imposto sobre construcións instalacións e obras) 2,5%: 3.792,23 euros

Quinto. Notificar aos interesados este acordo así como o réxime de recursos que procede, tal e
como esixe o artigo 88 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común
das administracións públicas.
O acordo pon fin á vía administrativa e pode ser recorrido:

1. Potestativamente en reposición ante o mesmo órgano, no prazo de 1 mes dende a notificación do acordo, nos termos previstos nos artigos 123 e
124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas. 

Se se opta pola interposición do recurso potestativo de reposición deberá ser resolto e notificado no prazo dun mes. Transcorrido un mes desde a
interposición do recurso de reposición sen que teña recaída resolución en dito  prazo entenderase desestimado,  e poderase interpoñer  recurso
contencioso-administrativo.  Contra  a  resolución  expresa  do  recurso  de  reposición  poderá  interpoñer  recurso  contencioso-administrativo  de
conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados a
partir  do día  seguinte  ó  da notificación de dita  resolución.  Se a  resolución non fora  expresa o  prazo  de interposición do recurso contencioso-
administrativo será de seis meses, e contarase a partir  do día seguinte a aquel en que deba entenderse desestimado o recurso potestativo de
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reposición interposto.

2. Directamente ante a vía contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ó da notificación do presente acordo,
na forma prevista na lexislación reguladora de dita xurisdición contencioso-administrativa ( Lei 29/1998, do 13 de xullo).

3. Interpoñer calquera outro recurso que estime pertinente. 

Sexto. Dar  traslado  deste  acordo  aos  departamentos  municipais  afectados  aos  efectos
oportunos.

Sétimo. Facultar ao alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite sexan pre-
cisas para a mellor execución do acordado.

PUNTO TERCEIRO. LICENZAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.

3.1.LICENZA DE  PRIMEIRA OCUPACIÓN  DE  VIVENDA UNIFAMILIAR  NO  LUGAR  DE
RAÍCES. PARROQUIA BIDUÍDO. AMES.

EXPEDIENTE GD 33/2020

Dáse conta  da solicitude  presentada por  Jorge Nimo Silva, ************,  en  nome de  Alicia
Domínguez  Muñiz, (R.E.  núm.  201999900002516  do  28.10.2019) de licenza  de  primeira
ocupación dunha vivenda unifamiliar, construída na parcela coa referencia catastral número
2228906NH3422N0001RZ (actual  2228913NH3422N0000HB),  situada no  Lugar  de Raíces,
parroquia de Biduído (Ames).

A licenza de obras foi autorizada pola Xunta de Goberno Local do 31.03.2016 (expediente 2016/
U022/000001). 

A licenza de obras tiña a condición de cesión de 72,90 m2 .Consta acreditado o cumprimento da
obriga de cesión e aceptación formalizada en documento público (acta de cesión) subscrito o
30.04.2018 por Felipe García Blanco e Alicia Domínguez Muñiz, ante o alcalde e a secretaria
xeral do Concello de Ames.

Figuran  aboadas  taxas  polo  importe  de  96,85 euros,  en  aplicación  da  Ordenanza  fiscal
reguladora da taxa pola expedición de licenzas urbanísticas.

Figuran informes favorables da arquitecta municipal e da asesora xurídica de Urbanismo

Vistos  os  informes  técnico  e  xurídico  favorables  obrantes  no  expediente,  que  propoñen  a
concesión da licenza solicitada, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seus membros
presentes, e previa delegación da Alcaldía (decreto 1376/2021), adopta os seguintes acordos:

Primeiro. Conceder  a Alicia  Domínguez  Muñiz, ********** licenza  de primeira  ocupación
dunha  vivenda  unifamiliar  construída  na  parcela  coa  referencia  catastral,
2228913NH3422N0000HB,  (actual),  situada  no  lugar  de  Raíces,  Parroquia  de  Biduído,
Ames, obra  executada ao abeiro  do proxecto para  o  cal  concedeuse licenza en Xunta  de
Goberno Local do 31.03.2016 (expediente 2016/U022/000001), segundo certifican os directores
de obra, Carlos Mezquita Fernández, Jorge Nimo Silva e Nimo Mezquita Arquitectura, S.L.P
(colexiados 2408 e 2508 e 20.012, respectivamente) así coma o director de execución, Manuel
Ángel López Álvarez (1860 COATEDC).

Segundo.  Dar traslado aos servizos de Tesouraría e Recadación aos efectos de eventuais
actuacións de inspección ou comprobación co fin de practicar liquidación definitiva (art. 103.1 do
Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei
Reguladora das Facendas Locais (TRLFL). Dar traslado tamén á empresa concesionaria dos
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servizos  de auga e  saneamento  aos efectos das posibles  altas  nos censos tributarios  que
correspondan.

Terceiro.  Notifíquese aos interesados no procedemento coa indicación do réxime de recursos
que proceda ao tratarse dun acto que pon fin á vía administrativa, tal e como exixe o artigo 88
da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas.

1 Potestativamente en reposición ante o mesmo órgano, no prazo de 1 mes dende a notificación do acordo, nos termos previstos nos artigos 123 e 124
da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas. 

Se se opta pola interposición do recurso potestativo de reposición deberá ser resolto e notificado no prazo dun mes. Transcorrido un mes desde a
interposición do recurso de reposición sen que teña recaída resolución en dito  prazo entenderase desestimado,  e poderase interpoñer  recurso
contencioso-administrativo.  Contra  a  resolución  expresa  do  recurso  de  reposición  poderá  interpoñer  recurso  contencioso-administrativo  de
conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados a
partir  do día  seguinte  ó  da notificación de dita  resolución.  Se a  resolución non fora  expresa o  prazo  de interposición do recurso contencioso-
administrativo será de seis meses, e contarase a partir  do día seguinte a aquel en que deba entenderse desestimado o recurso potestativo de
reposición interposto.

2 Directamente ante a vía contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ó da notificación do presente acordo, na
forma prevista na lexislación reguladora de dita xurisdición contencioso-administrativa ( Lei 29/1998, do 13 de xullo).

3 Interpoñer calquera outro recurso que estime pertinente. 

Cuarto. Dar traslado deste acordo aos departamentos afectados aos efectos oportunos.

Quinto.  Facultar ao señor alcalde, para cantas actuacións de tramite sexan precisas para a
mellor execución do acordado.

3.2. LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN DE VIVENDA UNIFAMILAR NO LUGAR DE A
IGREXA. PARROQUIA DE COVAS (SANTO ESTEVO). AMES.

EXPEDIENTE GD 5432/2020

Dáse conta da solicitude presentada por Telmo Sayáns Amo, ***********(R.E. núm. 16423/2021
do 18.11.2020) de licenza de  primeira ocupación dunha  vivenda unifamiliar, construída na
parcela coa referencia catastral  número 9080812NH2498S0001TO, finca rexistral  44.712 de
Ames, situada no Lugar de A Igrexa, parroquia de Covas (Santo Estevo). Ames.

A licenza de obras foi autorizada pola Xunta de Goberno Local do 12.07.2018 (expediente 2017/
U022/000043). A licenza de obras tiña a condición de cesión de 13,02 m2 .

Consta acreditado o cumprimento da obriga de cesión e aceptación formalizada en documento
Público (acta de cesión) subscrito o 10.09.2019 por Telmo Sayáns Amo ante o alcalde e a
secretaria xeral do Concello de Ames.

Figuran  aboadas  taxas  polo  importe  de  96,85 euros,  en  aplicación  da  Ordenanza  fiscal
reguladora da taxa pola expedición de licenzas urbanísticas.

Figuran informes favorables da arquitecta municipal e da asesora xurídica de Urbanismo

Vistos  os  informes  técnico  e  xurídico  favorables  obrantes  no  expediente,  que  propoñen  a
concesión da licenza solicitada, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seus membros
presentes, e previa delegación da Alcaldía (decreto 1376/2021), adopta os seguintes acordos:

Primeiro. Conceder  a Telmo Sayáns  Amo, ***************,  licenza  de primeira  ocupación
dunha  vivenda  unifamiliar  construída  na  parcela  coa  referencia  catastral,
9080812NH2498S0001TO,  finca  rexistral  44.712  de  Ames,  situada  no  Lugar  de  A Igrexa,
parroquia de Covas (Santo Estevo), Ames, obra executada ao abeiro do proxecto para o cal
concedeuse licenza en Xunta de Goberno Local do 12.07.2018 (expediente 2017/U022/000043)
segundo certifican os directores de obra, Alfonso Salgado Suárez (colexiado 1913) e Francisco
Liñares  Túñez  (colexiado  2674),  así  coma  o  director  de  execución,  José  Castor  Campos
Rodríguez (colexiado 2109).
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Segundo.  Dar traslado aos servizos de Tesouraría e Recadación aos efectos de eventuais
actuacións de inspección ou comprobación co fin de practicar liquidación definitiva (art. 103.1 do
Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei
Reguladora das Facendas Locais (TRLFL)). Dar traslado tamén á empresa concesionaria dos
servizos  de auga e  saneamento  aos efectos das posibles  altas  nos censos tributarios  que
correspondan.

Terceiro.  Notifíquese aos interesados no procedemento coa indicación do réxime de recursos
que proceda ao tratarse dun acto que pon fin á vía administrativa, tal e como exixe o artigo 88
da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas.

1 Potestativamente en reposición ante o mesmo órgano, no prazo de 1 mes dende a notificación do acordo, nos termos previstos nos artigos 123 e 124
da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas. 

Se se opta pola interposición do recurso potestativo de reposición deberá ser resolto e notificado no prazo dun mes. Transcorrido un mes desde a
interposición do recurso de reposición sen que teña recaída resolución en dito  prazo entenderase desestimado,  e poderase interpoñer  recurso
contencioso-administrativo.  Contra  a  resolución  expresa  do  recurso  de  reposición  poderá  interpoñer  recurso  contencioso-administrativo  de
conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados a
partir  do día  seguinte  ó  da notificación de dita  resolución.  Se a  resolución non fora  expresa o  prazo  de interposición do recurso contencioso-
administrativo será de seis meses, e contarase a partir  do día seguinte a aquel en que deba entenderse desestimado o recurso potestativo de
reposición interposto.

2 Directamente ante a vía contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ó da notificación do presente acordo, na
forma prevista na lexislación reguladora de dita xurisdición contencioso-administrativa ( Lei 29/1998, do 13 de xullo).

3 Interpoñer calquera outro recurso que estime pertinente. 

Cuarto. Dar traslado deste acordo aos departamentos afectados aos efectos oportunos.

Quinto.  Facultar ao señor alcalde, para cantas actuacións de tramite sexan precisas para a
mellor execución do acordado.

PUNTO CUARTO. LICENZAS DE PARCELACIÓN.

4.1.  LICENZA DE PARCELACIÓN NO LUGAR CASANOVA.  PARROQUIA DE BIDUÍDO.
AMES.

EXPEDIENTE GD 4731/2020

Con data 08.11.2020 (R.E. núm. 15472/2020) Jesús Pena Noya, **********na representación de
Enrique  Viqueira  Otero,  ***********,  solicita licenza  de  parcelación da  parcela 2105 da
concentración  parcelaria  de  Biduído-Bugallido,  referencia  catastral  15002A515021050001ZP
finca rexistral  41.063 de Ames,  localizada no  Lugar de Casanova,  Parroquia de Biduído,
Ames, da  que  resultarían  2  parcelas  de  resultado  para  o  que  achega  o  correspondente
proxecto subscrito polo  arquitecto, Jesús Pena Noya (colexiado  3214), datado o 29.10.2020;
proxecto  modificado  posteriormente  e  subscrito  polo  enxeñeiro  técnico  agrícola,  Cándido
Rodríguez Giráldez (colexiado 869) datado en febreiro 2021.

Figuran aboadas as  taxas  por  importe  de 129,14 euros  en aplicación da  Ordenanza fiscal
reguladora das taxas pola expedición de licenzas urbanísticas.

Figuran informes favorables da arquitecta municipal e da asesora xurídica de Urbanismo.

Á vista dos informes favorables, técnico e xurídico obrantes no expediente, a Xunta de Goberno
Local, por unanimidade dos seus membros presentes, previa delegación da Alcaldía (decreto
1376/2021), adopta os seguintes acordos:

Primeiro. Conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo do de terceiro,  a licenza
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solicitada  a  Enrique  Viqueira  Otero,************* para  a parcelación  da  parcela  2105  da
concentración  parcelaria  de  Biduído-Bugallido,  referencia  catastral  15002A515021050001ZP,
rexistral 41.063 de Ames, no  Lugar de Casanova, Parroquia de Biduído, Ames,  para dar
lugar  a  outras  dúas,  segundo a  “memoria  de  segregación  de finca”  e “Anexo  memoria  de
segregación de finca”  datados en febreiro e maio do 2021,  respectivamente,  asinados polo
enxeñeiro técnico agrícola Cándido Rodríguez Giráldez (colexiado 869), e segundo o informe
emitido pola arquitecta municipal (validación gráfica alternativa co CSV AAXPRJ16KQ9ZGXR8).

A parcela a segregar ten unha superficie de  4.382,00 m2 segundo medición técnico autor do
proxecto. As parcelas de resultado tería o seguinte resumo:

Parcelas de resultado Superficie neta Cesión viais
Superficie bruta finca matriz

(medición)

Parcela 2105 (RFM) 2.159,00 m² 
65,00 m² 4.382,00 m² 

Parcela 2105-A 2.158,00 m² 

TOTAL 4.317,00 m2 65,00 m2 4.382,00 m2

Segundo. Autorizar  a  división  dos  terreos  destinados  a  regularización  do  viario,  cunha
superficie total de 65 m2 a efectos do cumprimento da obriga de cesión ao Concello do artigo
24, da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia(LSG), cesión que condiciona a presente
licenza de parcelación e que deberá formalizarse en documento público que deberá achegarse,
cando mais, coas solicitudes de licenza de edificación.

A efectos de realizar á cesión para regularización do viario público, a franxa de cesión deberá
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atoparse  libre  de  cargas  e  gravames.  Así  mesmo,  deberase  atoparse  libre  de  calquera
instalación,  construción  ou  elementos  que  impidan  o  destino  efectivo  para  viario,  non
procedendo a aceptación da cesión polo Concello namentres non se cumpra o anterior.

Terceiro. Lémbrase a obriga legal de formalizarse ante o Catastro Inmobiliario a declaración
conducente á incorporación no mesmo da modificación do inmoble derivada da actuación para
a que se outorga a presente licenza.

Cuarto.  Notificar o presente acordo aos interesados no procedemento co réxime de recursos
que proceda ao tratarse dun acto que pon fin á vía administrativa.

O acordo pon fin á vía administrativa e pode ser recorrido:

1. Potestativamente en reposición ante o mesmo órgano, no prazo de 1 mes dende a notificación do acordo, nos termos previstos nos artigos 123 e
124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas. 

Se se opta pola interposición do recurso potestativo de reposición deberá ser resolto e notificado no prazo dun mes. Transcorrido un mes desde a
interposición do recurso de reposición sen que teña recaída resolución en dito  prazo entenderase desestimado,  e poderase interpoñer  recurso
contencioso-administrativo.  Contra  a  resolución  expresa  do  recurso  de  reposición  poderá  interpoñer  recurso  contencioso-administrativo  de
conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados a
partir  do día  seguinte  ó  da notificación de dita  resolución.  Se a  resolución non fora  expresa o  prazo  de interposición do recurso contencioso-
administrativo será de seis meses, e contarase a partir  do día seguinte a aquel en que deba entenderse desestimado o recurso potestativo de
reposición interposto.

2. Directamente ante a vía contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ó da notificación do presente acordo,
na forma prevista na lexislación reguladora de dita xurisdición contencioso-administrativa ( Lei 29/1998, do 13 de xullo).

3. Interpoñer calquera outro recurso que estime pertinente. 

Quinto. Dar traslado aos departamentos municipais afectados aos efectos oportunos.

Sexto. Facultar ao alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite sexan preci-
sas para a mellor execución do acordado.

C) EXPEDIENTES DE SUBVENCIÓNS

PUNTO  QUINTO.  RESOLUCIÓN  DA  CONVOCATORIA  DE  AXUDAS  POR  FAMILIA
NUMEROSA EXERCICIO 2021 DO CONCELLO DE AMES.

EXPEDIENTE GD 5764/2021

A Xunta de Goberno Local do 10.06.2021, aprobou a convocatoria de subvencións destinadas
ao  apoio  económico  ás  familias  numerosas  do  Concello  de  Ames,  exercicio  2021,  dando
aprobación as bases da convocatoria.

As ditas bases foron publicadas no BOP número 113 do 17.06.2021 e na Base Nacional de
Subvencións (Ident. :569755).

Con data 27.11.2020 reúnese a Comisión avaliadora aos efectos da valoración das solicitudes
achegadas.

Figura no expediente acta da Comisión avaliadora do 13.10.2021 e informe da asesoría xurídica
de servizos sociais.

Figura  no  expediente  informe  de  fiscalización  favorable  da  Intervención  Municipal  (informe
457/2021). 

Visto  o  que  antecede,  a  Xunta  de  Goberno  local,  por  unanimidade  dos  seus  membros
presentes, e previa delegación da Alcaldía (decreto 1376/2021), adopta os seguintes acordos: 

Primeiro.  Conceder, a  axuda  destinada  ao  apoio  económico  ás  familias  numerosas  do
Concello  de  Ames,  primeira  remesa,  con  cargo  a  aplicación  orzamentaria  2311  489.02 do
exercicio 2021, consistente nun pagamento único de 1.200 euros por unidade de convivencia,
ás  persoas  solicitantes  que  se  relacionan  a  continuación,  por  cumprir  cos  requisitos
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establecidos nas bases reguladoras:

1 Blanco Quiñoy, Esther

2 López Pardo, Mª Luisa

3 Salvado Montoiro, Alejandro 

4 Abucide Iglesias, Daniel

5 Rey Rey – Ardións, Josefina

6 Porto González, Mª Luz

7 Amodio Cordero, Erika Victoria

8 Ait Messaouid Boujrida, Fatna

9 Cortez Acevedo, Tina Carol

10 Martínez Polanco, José Emilio

11 Fernández Morales, Graciela Vanessa 

12 El Kho Khaddaoui, Asma

13 Stitou Rifi, Nawal

14 Sieira Martínez, Enrique

15 Morono Andrade, Raquel

16 Arias Nogueira, Mª Leticia

17 Miraleidy Amarante, Giovellys

18 Jiménez León, Mª Purificación

19 Fernández Fernández, Hortensio

20 Fernández Lozano, David

21 Carreira Cambeiro, Mª José

22 López Sesar, Úrsula

23 Fernández Fernández, José Luis

24 Mato Pedrido, Mª del Carmen

25 Ani Ennesyry, Hasnaa

26 Vidal Tejeda, Evelyn Fanilda

27 García Barrera, Raquel

28 García Aniceto, Mónica

29 Iglesias Gutiérrez, Rodrigo Ezequiel 

30 Caamaño Quintáns, Mª Jesús

31 González Nogueira, Marta

32 Palazzolo, Salvatore

33 Crego Fernández, Lara

34 Afonso da Silva, Mª Elisángela

35 Mato Vázquez, Yolanda 

36 Félix González, Francisca Fernanda

37 Paris Lorenzo, Mª del Carmen

38 Vázquez Villaverde, José Manuel

39 Campos Muíños, Ramón

40 Nieto Cancela, Lino

41 Rodríguez Gutiérrez, Gimara Isabel

42 Rosal Oyoque, Marisol

43 Borja Blandón, Pilar
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44 Fernández Lozano, Lidia Amparo

45 Muñoz Muñoz, Mª Eugenia

46 Hernández Borja, Amparo

47 Trespaderne Bartolomé, Carlos

48 Altuve Nava, Roy de Jesús

49 Fernández Lozano, Enrique

50 Jiménez Fernández, Emilio Abraham

Segundo.- Denegar a axuda destinada ao apoio económico ás familias numerosos do Concello
de  Ames,  exercicio  2021,  ás  persoas  solicitantes  que  se  relacionan  a  continuación,  polos
motivos que se indican:

1 Piñeiro  Añón,
Claudia

47382463W Motivo:  Un  membro  da  unidade  de  convivencia  mantén  débeda  co  Concello
(artigo 5, parágrafo 1 das Bases – outros requisitos)

2 Cancela  Túñez,
Beatríz

44839947K Motivo:  Superación  de  límite  económico  (artigo  5  parágrafo  1  das  Bases  -
requisitos referidos á renda)

3 Freire  Fontáns,
Alicia

33297001Q Motivo: Un  membro  da  unidade  de  convivencia  mantén  débeda  co  Concello
(artigo 5, parágrafo 1 das Bases – outros requisitos)

4 Jiménez  Sánchez,
Lorena P.

46094281G Motivo: Dous membros da unidade de convivencia manteñen débeda coa TGSS e
Concello (artigo 5, parágrafo 1 das Bases – outros requisitos)

5 Pereira  Peinado,
Vanessa

47378341C Motivo: Non se cumpre a antigüidade no Padrón dun ano en todas as persoas que
figuran no Título de Familia Numerosa  (artigo 5, parágrafo 1 das Bases)

6 Bello  Alcalde,
Cándida

78788446Z Motivo: Superación  de  límite  económico  (artigo  5  parágrafo  1  das  Bases  -
requisitos referidos á renda)

7 Hernández  Calvo,
Soraya

70872701H Motivo: Un membro da unidade de convivencia mantén débeda coa Deputación
(artigo 5, parágrafo 1 das Bases – outros requisitos)

8 Barreiro
Rodríguez, Miguel

44816338X Motivo: Un membro da unidade de convivencia mantén débeda coa Deputación
(artigo 5, parágrafo 1 das Bases – outros requisitos)

9 López  Barreiro,
Lara

44849696H Motivo: Superación  de  límite  económico  (artigo  5   parágrafo  1  das  Bases  -
requisitos referidos á renda)

10 Priegue  Pais,
Marcos

44828863T Motivo: Superación  de  límite  económico  (artigo  5   parágrafo  1  das  Bases  -
requisitos referidos á renda)

11 Jiménez  Peña,
Merilandi

55044009H Motivo: Non se cumpre a antigüidade no Padrón dun ano en todas as persoas que
figuran no Título de Familia Numerosa  (artigo 5, parágrafo 1 das Bases)

12 Grevennikova
Aleksandra

X4685765K Motivo: Un membro da unidade de convivencia mantén débeda coa Deputación
(artigo 5, parágrafo 1 das Bases – outros requisitos)

13 En Nesyry Omri El
Allam

55043726B Motivo: O menor que dá dereito  á expedición do título de Familia Numerosa naceu
no ano 2021 (artigo 5, parágrafo 1 das Bases – requisitos referidos á unidade
familiar)

14 Paz  del  Río,
Vanesa

44839343S Motivo: Un membro da unidade de convivencia mantén débeda coa  Deputación
(artigo 5, parágrafo 1 das Bases – outros requisitos)

15 Erramouspe
Martínez, Ringo 

55043468Y Motivo: Superación  de  límite  económico  (artigo  5   parágrafo  1  das  Bases  -
requisitos referidos á renda)

16 Insua García, Isaac 47351209M Motivo:  Un  membro  da  unidade  de  convivencia  mantén  débeda  co  Concello
(artigo 5, parágrafo 1 das Bases – outros requisitos)

17 León  Fernández,
Damaris

44843540A Motivo: Un membro da unidade de convivencia mantén débeda coa  Deputación
(artigo 5, parágrafo 1 das Bases – outros requisitos)

18 García  García,
Celia

44832234J Motivo:  Superación  de  límite  económico  (artigo  5   parágrafo  1  das  Bases  -
requisitos referidos á renda)

19 González  Miguez,
Estíbaliz Ainhoa

44844531M Motivo: Superación  de  límite  económico  (artigo  5   parágrafo  1  das  Bases  -
requisitos referidos á renda)

20 Siaba  González,
Mª Raquel

78795102T Motivo:  Superación  de  límite  económico  (artigo  5   parágrafo  1  das  Bases  -
requisitos referidos á renda)

21 Portela  Novoa,
Sara

44815150H Motivo: Un membro da unidade de convivencia mantén débeda coa  Deputación
(artigo 5, parágrafo 1 das Bases – outros requisitos)

22 Negreira  García,
José Martín

47353699B Motivo: Un membro da unidade de convivencia mantén débeda coa Administración
Tributaria  (artigo 5, parágrafo 1 das Bases – outros requisitos)
- Superación de límite económico (artigo 5  parágrafo 1 das Bases - requisitos
referidos á renda)

23 Quintelo  Villar,  Mª
Dolores

44810976 F Motivo: Un membro da unidade de convivencia mantén débeda co Concello (artigo
5, parágrafo 1 das Bases – outros requisitos)

24 Schwenke
Mancilla,  Erna
María 

55044006S Motivo: Un membro da unidade de convivencia mantén débeda coa  Deputación
(artigo 5, parágrafo 1 das Bases – outros requisitos)

25 Pérez  Gómez, 44824306C Motivo: Un membro da unidade de convivencia mantén débeda coa   TGSS (artigo
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Susana 5, parágrafo 1 das Bases – outros requisitos)
26 Rosillo  Jiménez,

Mª Soledad
45955598B Motivo: Un membro da unidade de convivencia mantén débeda coa  Deputación

(artigo 5, parágrafo 1 das Bases – outros requisitos)
27 Eiris  Pérez,  Jesús

Manuel
33259151R Motivo: Superación  de  límite  económico  (artigo  5   parágrafo  1  das  Bases  -

requisitos referidos á renda)
28 Pais Lago, Mª de la

Cruz
33288701L Motivo: Non se cumpre a antigüidade no Padrón dun ano en todas as persoas que

figuran no Título de Familia Numerosa  (artigo 5, parágrafo 1 das Bases)
29 Mujica  Cedeño,

Karina Mercedes
Y5024584H Motivo: Non se cumpre a antigüidade no Padrón dun ano en todas as persoas que

figuran no Título de Familia Numerosa  (artigo 5, parágrafo 1 das Bases)
30 Saavedra  Botana,

Mónica
44840022G Motivo: Un membro da unidade de convivencia mantén débeda coa  Deputación

(artigo 5, parágrafo 1 das Bases – outros requisitos)

31 Santamaría
Cabezas,  José
Miguel

33290006J Motivo: Un membro da unidade de convivencia mantén débeda coa  Deputación
(artigo 5, parágrafo 1 das Bases – outros requisitos)

32 Rincón  Franco,
Yeinis

X8137344J Motivo: Non se cumpre a antigüidade no Padrón dun ano en todas as persoas que
figuran no Título de Familia Numerosa  (artigo 5, parágrafo 1 das Bases)

33 Vázquez  Muíños,
Mª Isabel

78786144N Motivo: Un membro da unidade de convivencia mantén débeda coa  Deputación
(artigo 5, parágrafo 1 das Bases – outros requisitos)
Non acredita a custodia dos fillos/as menores de idade (artigo 5, parágrafo 3 das
Bases- requisitos referidos á unidade familiar)

34 García  García,
Celia

78790535X Motivo:  Superación  de  límite  económico  (artigo  5   parágrafo  1  das  Bases  -
requisitos referidos á renda)

35 Motos  Bermúdez,
Estrella

71703597Q Motivo:  Un membro da unidade de convivencia  mantén débeda co  Concello  e
Deputación (artigo 5, parágrafo 1 das Bases – outros requisitos)

Terceiro. Inadmitir a trámite, por extemporáneas, (presentadas fora de prazo) as seguintes
solicitudes: 

1 Castro dos Santos, Enrique 76828184L Data de presentación: 21/07/2021
2 Mercedes Javier, Wendy María 04660232H Data de presentación: 02/08/2021

Cuarto.  Aceptar  o  desistimento  da  solicitude  de  Yocasta  Rosange  Galván  Díaz,  DNI
55347720Z, presentada mediante escrito con R.E. 16689/2021, de data 15.09.2021.

Quinto. Aprobar  o gasto por importe de 60.000 euros con cargo á aplicación orzamentaria
2311 489.02 do orzamento municipal 2021

Sexto.  Notificar aos interesados e dar traslado aos departamentos municipais afectados aos
efectos oportunos.

Sétimo. Facultar ao alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite sexan pre-
cisas para a mellor execución do acordado.

D) EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

PUNTO SEXTO. EXPEDIENTE DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE INTERIORES DE RÚA
(PIÑEIRO) POS+ ADICIONAL 2/2020. CLASIFICACIÓN DE OFERTAS.

EXPEDIENTE GD 4909/2020

A Xunta de Goberno Local do 06.05.2021,  aprobou o expediente de licitación das obras de
interiores de Rúa (Piñeiro) por procedemento aberto simplificado cun único criterio de valoración
(factor prezo). 

Tramitada  a  licitación,  a  Mesa  de  Contratación  na  súa  reunión  do  04.06.2021  procedeu  a
apertura das ofertas económicas resultando que a empresa Servicios Medioambientales del
Miño,SL presentou a documentación fóra de prazo e a empresa GR Construcciones, Obras y
Servicios SL presentou dúas ofertas distintas, polo que a Mesa propuxo a exclusión das dúas
empresas. Na mesma sesión, unha vez abertas as ofertas económicas, resultou que 9 das
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empresas incorren en baixa temeraria.

Solicitada documentación xustificativa das baixas temerarias resulta que unicamente seis das
nove  empresas incursas  en baixa  achegaron documentación  xustificativa  que  foi  informada
desfavorable polos servizos técnicos municipais.

A Mesa de Contratación,  na súa reunión do 08.08.2021,  formulou proposta  de exclusión e
realizou proposta de clasificación a favor de Obras y Saneamientos Galicia SL.

Por  todo  o  exposto,  a  Xunta  de  Goberno  Local  previa  delegación  do  alcalde  (decreto
1376/2021), por unanimidade dos seus membros presentes adoptou os seguintes acordos:

Primeiro.  Excluír do  procedemento  de  licitación  das  obras  de  Interiores  de  Rúa  (Piñeiro)
POS+Adicional  2/2020,  ás  empresas  Servicios  Medioambientales  del  Miño,SL;  GR
Construcciones,  Obras  y  Servicios  SL;  Arines  Obras  y  Proyectos  SL;  BCNOR  Gestión  y
Soluciones Avanzadas SL; Construcciones Iglesias Mera SL; Desmaco SLU; Excavaciones y
Obras Marcos SL; Excavaciones Transportes Obras y Servicios Manuel Rodríguez SL; Mantido
SL; Martinez Montes e Hijos SL e Obras y Servicios Indigo SL. 

A exclusión no caso da empresa  Servicios Medioambientales del Miño,SL é por presentar a
oferta  fora  de  prazo;  no  caso  da  empresa  GR Construcciones,  Obras  y  Servicios  SL por
presentar dúas ofertas; as restantes empresas por non xustificar as súas ofertas anormalmente
baixas.

Segundo. Clasificar, por orden decrecente de puntuación, ás restantes empresas participantes
na licitación das obras de Rúa (Piñeiro) POS+Adicional 2/2020, do seguinte xeito:

EMPRESA CIF OFERTA ECONÓMICA PUNTOS

OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L. ++ 227.207,80 € 96,51

CONSTRUCCIONES CERNADAS, S.L. ++ 228.780,00 € 94,71

GESTAL Y LÓPEZ S.L. ++ 229.282,13 € 94,14

EXCAVACIONES MIDÓN, S.L. ++ 229.558,66 € 93,82

OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L. ++ 230.420,00 € 92,84

COSMALCA, S.L. ++ 234.847,28 € 87,78

BARNACLE OBRAS Y SERVICIOS S.L. ++ 236.362,49 € 84,82

EXCAVACIONES AGRA CASTRO S.L ++ 237.750,00 € 81,90

OCISAT, S.L. ++ 237.966,64 € 81,43

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA S.L ++ 239.238,89 € 78,75

EXCAVACIONES POSE S.L. ++ 242.605,00 € 71,63

SYR-AMG, S.L. ++ 243.055,56 € 70,70

SERGONSA SERVICIOS, S.L. ++ 244.861,85 € 66,91

EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. ++ 246.706,46 € 63,00

CONSTRUCCIONES D. OGANDO SL ++ 252.057,08 € 51,74

MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. ++ 256.137,72 € 43,11

AQUABLUE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SL ++ 256.293,34 € 42,76

CONSTRUCCIONES VALE, S.L. ++ 256.801,51 € 41,71

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN Y VIALES S.L. ++ 271.773,04 € 10,15

Terceiro. Declarar que as características esenciais da contratación coa empresa clasificada en
primeiro  lugar,  Obras  y  Saneamientos  Galicia  SL con**********, son  as  que  figuran  na
proposición formulada, e nos Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares e nos Pregos de
Prescricións Técnicas.
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Prezo: 

O importe da oferta do dito licitador ascende á contía de cento oitenta e sete mil setecentos setenta e cinco euros con catro céntimos (187.775,04
euros).

IVE repercutible: A contía do IVE repercutible ao tipo do 21% ascende á contía de trinta e nove mil catrocentos trinta e dous euros con setenta e seis
céntimos (39.432,76 euros).

Total: 227.207,80 euros

Duración do contrato

A duración inicial do contrato será de 6 meses, a partir do día seguinte ao da sinatura da acta de comprobación do reformulo, salvo que exista reserva
fundada que impida o seu comenzo. O contrato só se prorrogará cando concorran as circunstancias e requisitos esixidos pola lexislación vixente.

Resto de condicións.  O adxudicatario deberá cumprir coas condicións fixadas nos Pregos de Cláusulas Administrativas particulares polo que se
rexeu o procedemento, así como coa proposición formulada.

Cuarto. No prazo de sete días hábiles, contados desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento  presentará,  por  medios  electrónicos  e  con  sinatura  electrónica  a  seguinte
documentación a empresa clasificada en primeiro lugar:

a) Índice de documentos presentados

b) Certificación acreditativa de estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e coa seguridade social.

c) Xustificación da solvencia Económica e Financeira

Debera acreditar a solvencia económica mediante os requisitos específicos de solvencia económica e financeira que se indican no PCAP.

d) Solvencia Técnica.

Deberá acreditar a solvencia técnica mediante os requisitos específicos de solvencia  técnica que se indican no PCAP.

e) Garantía.

Documento acreditativo de ter constituída en calquera das formas establecidas no artigo 108 da LCSP unha garantía definitiva por un importe de
9.388,75 euros segundo se especifica nos pregos que rexeron para a licitación correspondentes ao 5% do prezo de adxudicación excluído o imposto
sobre o valor engadido.

A constitución da garantía definitiva poderá facerse mediante Aval Bancario ou en efectivo mediante transferencia bancaria efectuada ao seguinte
número de conta bancaria de titularidade municipal: ES52 2080 5215 3830 4000 0054

Se formulase garantía definitiva a través de Aval Bancario, poderá presentar a través da Plataforma de Contratación do Sector Público, conxuntamente
co resto da documentación requirida, unha copia de dito aval, debendo entregar o aval orixinal no Rexistro Xeral Municipal dentro do prazo (10 días)
para presentar a documentación.

Documento xustificativo, de ser o caso, de reembolso ao concello do importe dos anuncios de licitación. O adxudicatario deberá aboar ao concello en
concepto de reembolso dos gastos de publicacións dos anuncios de licitación de acordo co estipulado no artigo 75 do Real Decreto 1098/2001 de 12
de outubro polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos do Sector Público. 

f) Acreditación de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometera a dedicar ou adscribir á execución do contrato segundo
o establecido no PCAP.

A acreditación poderá realizarse:

Medios persoais:

-Títulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou responsables das obras

-Numero de traballadores que especifique se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade, acreditándose mediante os correspondentes
contratos ou os TC

Medios materiais:

Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisición, arrendamento con ou sen opción de compra, arrendamento financeiro ou
leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as subcontratacións.

- De igual modo poderá acreditarse mediante certificación de que os citados medios (que deberan describirse de forma individual indicando marca,
modelo e data de adquisición) forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

- Asi mesmo poderase acreditar mediante certificación de inscrición no correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

- No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de maneira irrefutable a titularidade ou dispoñibilidade destes medios
materiais para a obra obxecto do presente contrato.

Non será necesario acreditar a efectiva disposición dos medios persoais e materiais establecidos no anexo V no caso de que o contratista proposto
como adxudicatario dispoña da clasificación establecida no apartado 8 do anexo I do presente prego.

De non presentarse a citada documentación no prazo conferido non se poderá proceder a adxudicación do contrato ao licitador clasificado en primeiro
lugar.

Quinto. Notificar o presente acordo aos licitadores e dar traslado aos departamento municipais
afectados aos efectos oportunos.

Sexto. Facultar ó alcalde do Concello de Ames, para cantas actuacións sexan precisas para a
mellor execución do acordado.
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PUNTO SÉTIMO. EXPEDIENTE DE LICITACIÓN DO SERVIZO DE DESBROCE, LIMPEZA E
MANTEMENTO  DOS  NÚCLEOS  RURAIS  DO  CONCELLO  DE  AMES (PROGRAMA
PLAMRURAL AMES). ADXUDICACIÓN.

EXPEDIENTE GD 68/2021

A Xunta de Goberno Local do 08.04.2021, aprobou o expediente de licitación do Servizo de
desbroce, limpeza e mantemento dos núcleos rurais do Concello de Ames, tramitado mediante
procedemento  aberto,  regulación  harmonizada,  tramitación  ordinaria  varios  criterios  de
adxudicación (PROGRAMA PLAMRURAL AMES).

Tramitada  a  licitación,  a  Mesa  de  Contratación  na  súa  reunión  do  04.06.2021  procede  a
apertura do sobre A ( documentación administrativa) e B (criterios subxectivos).

A documentación do sobre B é remitida para a valoración dos servizos municipais. A Mesa de
Contratación  na  súa  reunión  do  13.07.2021  toma  coñecemento  da  valoración  do  sobre  B
( resultando que a licitadora MANTIDO SL non alcanza a puntuación mínima) e procede, de
seguido,  a  apertura  do  sobre  C  (oferta  económica),  resultando  que  dúas  licitadoras  están
incursas  en  baixa  temeraria,concretamente  EMDESFOR  2002  SL  e  OFICINA  TÉCNICA
DEMONTES SLU.

Solicitada  a  documentación  xustificativa  das  baixas,  unicamente  é  achegada  por  unha  das
licitadoras, EMDESFOR 2002 SL,; dita documentación é informada desfavorablemente polos
servizos técnicos municipais (06.08.2021).

A Mesa de Contratación na súa reunión do 03.09.2021 toma coñecemento do informe técnico
desfavorable  pero  solicita  aclaración  á  técnica  municipal.  Emitida  a  aclaración  a  Mesa  de
Contratación na súa reunión do 08.09.2021 realiza proposta de clasificación exclusión e de
clasificación de ofertas. A Xunta de Goberno do 23.09.2021 realizou a exclusión e clasificación
de ofertas, resultando clasificada en primeiro lugar a licitadora JARDINCELAS SL

O acordo de clasificación de ofertas e requirimento de documentación foi notificado ao licitador
clasificado en primeiro lugar e os demais participantes no procedemento de licitación.

Unha vez presentada polo clasificado en primeiro lugar,  JARDINCELAS SL, a documentación
establecida no artigo 150 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público, e
examinada  pola  Mesa  de  Contratación  na  sesión  do  15.10.2021,  é  considerada  conforme,
propoñendo a adxudicación do servizo.

Figura  no  expediente  informe  de  fiscalización  favorable  da  Intervención  municipal  (informe
463/2021)

En base ó  anterior,  e  ó conxunto  de antecedentes  que figuran no expediente,  a Xunta  de
Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, previa delegación da Alcaldía
(decreto 1376/2021), adopta os seguintes acordos: 

Primeiro. Adxudicar á empresa JARDINCELAS SL, CIF B-15538135, o servizo de desbroce,
limpeza e mantemento dos núcleos rurais do Concello de Ames, (Programa PLAMRURAL
AMES) coa seguinte oferta:

EMPRESA OFERTA
(2 anos)

IVA 21% TOTAL
(2 anos)

JARDINCELAS S.L. 188.226,56 euros 39.527,58 euros 227.754,14 euros
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Así como as condicións fixadas nos pregos de cláusulas administrativas particulares e prescricións
técnicas polos que se rexeu o procedemento, asi como a proposición formulada. 

Segundo. Autorizar o gasto por importe de 9.489,75 euros (IVE incluído) para a anualidade
2021 con cargo a aplicación orzamentaria 454.22799; para as vindeiras anualidades o gasto
queda supeditado á existencia de crédito suficiente no respectivo orzamento.

As anualidades son as seguintes:

Anualidades Importe (IVE incluído)

2021 (decembro) 9.489,75 euros

2022 113.877,07 euros

2023 (xaneiro-novembro) 104.387,32 euros

TOTAL 227.754,14 euros

Terceiro. Duración do contrato 

O  contrato  terá  unha  duración  de  DOUS  (2)  anos,  contados  a  partir  do  día  seguinte  á
formalización do mesmo en documento administrativo, podendo prorrogarse anualmente ata un
máximo de CATRO (4) anos, cumprindo co establecido co artigo 29.4 da LCSP.

Cuarto. Inicio da prestación

Dado que se trata dun contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación non
se poderá formalizar ata que transcorran 15 días hábiles dende a remisión da notificación da
adxudicación.

O inicio da prestación está prevista para o 1 de decembro de 2021.

No prazo de 15 días, a partir da formalización do contrato, o adxudicatario deberá achegar ao
responsable do contrato unha planificación anual da totalidade dos traballos a realizar.

Quinto. Réxime de Pagos

O contratista  ten  dereito  ao  abono,  conforme os  prezos  convidos,  dos  traballos  que  realmente
execute, con suxeición ao contrato outorgado, ás súas modificacións aprobadas e ás ordes dadas
polo Concello. 

O pago dos traballos axustarase ao plan de traballo presentado polo contratista, previa presentación
e  conformidade  do  correspondente  documento  que  acredite  a  realización  do  traballo  (relación
valorada do período correspondente), dentro dos prazos establecidos no artigo 198 da  LCSP 2017.
Con carácter xeral a relación valorada terá carácter mensual, nos meses nos que non se realicen
traballos a certificación será de 0,00 euros.

Ditas facturas deberán contemplar o importe da prestación mais o IVE, na porcentaxe daquel que se
corresponda  en  cada  momento,  segundo  a  lexislación  vixente.  A factura  reunirá  os  requisitos
establecidos no Real Decreto 1619/2012, do 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento
polo que se regulan as obrigacións da facturación.

A relación  conformada  polo  responsable  do  contrato  constituirá  a  base  para  a  formulación  da
correspondente factura electrónica a presentar ante o Concello para os efectos do correspondente
abono dos traballos efectuados.

O importe para abonar corresponderá ás relacións valoradas aprobadas, podendo ser inferior ao
establecido na planificación dos traballos aprobada, se por indicacións do responsable do contrato,
esta non se levou a cabo na súa totalidade.

A documentación xustificativa de levar a cabo a condición especial de execución de carácter laboral,
social ou ambiental seleccionada polo adxudicatario do contrato de entre as indicadas no Anexo  XII
deste prego deberá presentarse coa primeira factura que se emita unha vez cumprida dita condición
especial e, en todo caso, xunto coa documentación para achegar para proceder ao pago da última

Pz. do Concello, nº2. Bertamiráns              www.concellodeames.gal               Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                                                Fax: 981 883 925

17/64



                                                                 

                                                             

factura.

Sexto. Cumprimento condición especial de execución

A xustificación do cumprimento da condición especial de execución que sinalou o adxudicatario na
súa oferta (cumprimento do convenio colectivo de aplicación) deberá acreditarse conxuntamente coa
primeira factura que se emita, una vez cumprida a condición especial pola que optase e, en todo
caso, xunto ca documentación a aportar para proceder ao aboamento da última factura.

Sétimo. Prazo de garantía

Dadas as características do servizo establecese un prazo de garantía de 3 meses nos termos que
establece o artigo 210.3 LCSP.  

Oitavo. Resto de condicións. O adxudicatario deberá cumprir coas condicións fixadas nos pregos
de  cláusulas  administrativas  particulares  e  de  prescricións  técnicas  polo  que  se  rexeu  o
procedemento, así como coa proposición formulada polo adxudicatario.

Noveno. Notificar o presente acordo aos interesados e dar traslado aos departamentos municipais
afectados  aos  efectos  oportunos,  particularmente  o  responsable  do  contrato,  Juan  Calvo  Roo,
encargado da brigada de obras e servizos básicos.

Décimo.  Facultar ó alcalde do Concello de Ames, para cantas actuacións sexan precisas para a
mellor execución do acordado.

PUNTO OITAVO.  MODIFICACIÓN DO CONTRATO CORRESPONDENTE AO  LOTE Nº  2
DENOMINADO SEGURO DE DANOS MATERIAIS DO EXPEDIENTE DE LICITACIÓN DO
SERVIZO  PRIVADO  DE  SEGUROS  DE  RESPONSABILIDADE  CIVIL  E  PATRIMONIAL,
DANOS MATERIAIS E RESPONSABILIDADE CIVIL DERIVADA DE VEHÍCULOS A MOTOR
DO CONCELLO DE AMES.

EXPEDIENTE GD: 3770/2020

A Xunta de Goberno local en sesión do 05.12.2018 adxudicou o Lote nº 2 do contrato de Seguro
de  Danos  Materiais  á  entidade  aseguradora  GENERALI  ESPAÑA,  SA.  DE  SEGUROS  E
REASEGUROS, CIF A-28007268. 

O contrato asínase o día 31.12.2018 iniciando a súa prestación o 01.01.2019, tal e como recolle
a cláusula terceira do contrato.

Aprobouse unha primeira prórroga en Xunta de Goberno local do 06.11.2020, que comprende
dende o 01.01.2021 ata o 31.12.2021.

O 22.05.2020 formalizouse a escritura de compra dun inmoble con destino a Espazo de traballo
colaborativo “A Proa” (Coworking), situada na Rúa das Hedras, 2, Milladoiro (Ames).

O 24.09.2021 a responsable do contrato, M. Isabel Quintáns Rios,  emite informe acerca da
necesidade de incluír a nova instalación na cobertura da póliza do Seguro de Danos Materiais,
para o que cal propón a cabo unha modificación do contrato.

Os pregos de licitación recollen posibles modificacións ata un 20% do contrato no apartado R
do cadro de características, anexo XVI e na cláusula 36 do prego de cláusulas administrativas,
cuantificando dita modificación no 20% que ascende a 16.100 euros.

O contratista amosa a súa conformidade a través da emisión do correspondente suplemento de
póliza  no  que  aparecen  actualizados  os  capitais  asegurados,  unha  vez  incluída  a  nova
instalación municipal. 

Figura informe  proposta  da  Secretaría  municipal  e  fiscalización  favorable  da  Intervención
municipal ( informe 450/2021).
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En base ó  anterior,  e  ó conxunto  de antecedentes  que figuran no expediente,  a Xunta  de
Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, previa delegación da Alcaldía
(decreto 1376/2021), adopta os seguintes acordos: 

Primeiro. Aprobar a modificación do Lote nº 2 denominado Seguros de Danos Materiais, dentro
do  contrato privado  do servizo  de Seguros  de Responsabilidade Civil  e  Patrimonial,  Danos
Materiais  e  Responsabilidade  civil  derivada  de  vehículos  a  motor  adxudicado  a  entidade
aseguradora GENERALI ESPAÑA SA, DE SEGUROS Y REASEGUROS, CIF A-28007268 co fin
de incluír na póliza o local de traballo colaborativo “A Proa” (Coworking), situada na Rua das
Hedras, 2, Milladoiro (Ames).

As características  da modificación con cargo a  aplicación orzamentaria   920.22400 son as
seguintes: 

Incremento anual da póliza 239,93 euros

Anualidade 2021 (setembro-decembro) 76,47 euros

Anualidade 2022 (xaneiro-decembro) 26.565,61 euros

Segundo. Dadas as características do servizo a prestar non será necesario a súa formalización
en documento administrativo, dado que se entende formalizada á modificación coa emisión por
parte da entidade aseguradora dun suplemento de póliza procederase polo contratista o axuste
da garantía.

Terceiro. Dar  traslado  deste  acordo  aos  departamentos  municipais  afectados  aos  efectos
oportunos.

Cuarto. Facultar  ó alcalde do Concello  de Ames,  para cantas actuacións de trámite sexan
precisas en orde á mellor execución do acordado

PUNTO  NOVENO.  EXPEDIENTE  DE  LICITACIÓN  DO  CONTRATO  DE  SUBMINISTRO
BAIXO  A  MODALIDADE  DE  RENTING  DUN  VEHÍCULO  HÍBRIDO  ENCHUFABLE
EQUIPADO CON KIT POLICIAL CON DESTINO A POLICÍA LOCAL DO CONCELLO DE
AMES. APROBACIÓN LICITACIÓN.

EXPEDIENTE GD 11057/2021

Vista Declaración de necesidade e idoneidade da contratación subscrita conxuntamente polo
concelleiro de Administración Xeral e o inspector da policía local, de inicio de expediente, nos
términos dos artigos 116 e 28 LCSP. 

Vista  a  Providencia  de  inicio,  os  pregos  de  prescricións  técnicas  (PPTP)  e  de  cláusulas
administrativas  particulares  (PCAP)  que  obran  no  expediente,  redactados  polo  servizo  de
Contratación e Policía local,  respectivamente.  Visto informe de procedemento da Secretaría
municipal  así  como  informe  proposta  de  acordo  e  informe  de  fiscalización  favorable  da
Intervención municipal ( informe 465/2021).

En base ó  anterior,  e  ó conxunto  de antecedentes  que figuran no expediente,  a Xunta  de
Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, previa delegación da Alcaldía
(decreto 1376/2021), adopta os seguintes acordos: 
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Primeiro.  Aprobar o expediente de contratación, mediante procedemento aberto simplificado
abreviado e tramitación ordinaria, con varios criterios de adxudicación ( todos obxectivos) do
contrato de  subministro  baixo  a  modalidade  de  renting  dun  vehículo  híbrido  enchufable
equipado con kit policial con destino a policía local do Concello de Ames, convocando a súa
licitación.

Segundo. Aprobar o gasto por importe de 933,32 euros con cargo á aplicación orzamentaria
132.20400  do  orzamento  municipal  2021.  Ao  ser  un  contrato  plurianual  para  as  restantes
anualidades a licitación queda supedita á existencia de crédito axeitado e suficiente.

Organismo 2021 2022 2023 2024 2025

Xunta de Galicia 690,66 € 8.288,00 € 8.288,00 € 8.288,00 € 7.597,34 €

Concello de Ames 242,66 € 2.911,92 € 2.911,92 € 2.911,92 € 2.669,26 €

Total 933,32 € 11.199,92 € 11.199,92 € 11.199,92 € 10.264,60 €

Terceiro.  Aprobar  os  Pregos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  e  de  Prescricións
Técnicas que obran no expediente, e que figuran como anexo.

Cuarto. Publicar o anuncio de licitación na plataforma de licitación do sector público a efectos
de transparencia da licitación. Publicar no perfil de contratante toda a documentación integrante
do expediente de contratación, en particular os prego de cláusulas administrativas particulares e
prescricións técnicas.

Quinto. Nomear  a  seguinte  Mesa  de  Contratación  (Mesa  de  Contratación  permanente
aprobada por Xunta de Goberno Local de 23.04.2021).

Presidente/a da Mesa: Alcalde do Concello, José Blas García Piñeiro

1º suplente: Primero Tenente de Alcalde, David Santomil Mosquera.

2º suplente: Segunda Tenente de Alcalde, Luísa Feijóo Montero

3ª suplente: Terceira Tenente de Alcalde, Genma Otero Uhía.

Vocais:

A titular da Secretaría municipal, Rosa Ana Prada Queipo, que actuará como vocal, ou funcionario/a que actúe como secretario/a accidental.

A titular da Intervención municipal, Margarita Fernández Sobrino, que actuará como vocal ou funcionario/a que actúe como interventor/a accidental.

O funcionario de carreira adscrito ao servizo de contratación, Emilio Garrido Moreira, que actuará como vocal ou calquera outro/a funcionario/a da
Corporación, preferentemente funcionario de carreira.

Secretaria/o da mesa:

Titular: María Isabel Quintáns Ríos funcionaria interina do servizo de contratación.

Suplente: José Cabo Nodar, funcionario interino do servizo de contratación

Sexto. Dar traslado deste acordo aos departamentos afectados aos efectos oportunos.

Sétimo.  Facultar  ó  alcalde  do  Concello  de Ames  para  cantas  actuacións de trámite  sexan
precisas para a mellor execución do acordado.

ANEXO
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CONTRATO DE SUBMINISTRO
(Modalidade de renting sen opción de compra)

Procedemento aberto simplificado abreviado

Varios criterios de adxudicación Prezo 
máis baixo

X

Tramitación ordinaria X  Tramitación
anticipada

Expediente: 11057/2021

CADRO RESUMO DE CARACTERÍSTICAS 

A. PODER ADXUDICADOR

1. Administración contratante CONCELLO DE AMES (A Coruña)

2. Órgano de contratación XUNTA DE GOBERNO LOCAL
(Decreto delegación 1376/2021)

X

PLENO

3. Servizo xestor Departamento de Contratación

4. Data de informe de necesidade outubro de 2021

5. Responsable do contrato Inspector da Policía Local

6. Datos do órgano de contratación:

Enderezo: Praza do Concello, s/n Ames

Teléfono: 648.044.168

Fax: 981.88.49.29

Enderezo do 
Perfil do 
contratante

https://www.concellodeames.gal/gl/tramites/
perfil-do-contratante 

Correo 
electrónico:

isabel.quintans@concellodeames.gal

No caso de discrepancia entre este cadro de características particulares do contrato (en adiante
CCC)  e  o  prego  de  cláusulas  administrativas  particulares  aplicables,  non  salvable  por  unha
interpretación sistemática dos mesmos, prevalecerá o establecido neste cadro de características
particulares, salvo que se deduza que se trata dun evidente erro material ou aritmético. O mesmo
criterio de prevalencia terase en conta si a discrepancia existe ante o cadro de características
particulares e o prego de prescricións técnicas o calquera outro documento contractual.

B. DEFINICIÓN DO OBXECTO DO CONTRATO

1. Obxecto de contrato:
SUBMINISTRO, BAIXO A MODALIDADE DE RENTING SEN OPCIÓN DE
COMPRA, DUN VEHÍCULO HIBRIDO ENCHUFABLE EQUIPADO CON KIT
POLICIAL CON DESTINO A POLICÍA LOCAL

2. Tipo de contrato: Subministro baixo a modalidade de renting
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3. Contrato mixto: SI NON X

4. Código CPV: 34114200:  Automobiles de policía

5. Necesidades a satisfacer do contrato:

O 23 de xullo de 2021 a Xunta de Galicia a través da Vicepresidencia primeira e Consellería de
Presidencia, Xustiza e Turismo aprobou a Orde do 20.07.2021 pola que se establecen as bases
reguladoras,  convocandose  subvencións,  de  carácter  plurianual,  dirixidas  a  concellos  para  a
adquisición de vehículos alternativos, mediante o sistema de  renting,  con destino aos corpos de
Policía Local, financiadas polo fondo de Compensación Ambiental.

Ao amparo desta orde o 19.08.2021 o Concello de Ames formulou solicitude de subvención  para
a adquisición dun vehículo alternativo mediante sistema de renting  con destino á  Policia Local
por un importe total  de 44.800 €,  solicitando á Xunta de Galicia unha achega por importe de
33.600 €

Á hora de determinar o importe da subvención solicitáronse orzamentos a varias empresas do
sector, a efectos de coñecer os prezos do mercado (Citroen, Peugeot e Toyota).

No mes de outubro a Dirección Xeral de Administración Local ditou resolución de concesión das
subvencións  de  carácter  plurianual,  dirixidas  a  concellos  para  a  adquisición  de  vehículos
alternativos, mediante o sistema de renting, con destino aos corpos de Policía Local, financiadas
polo Fondo de Compensación Ambiental, concedendo ao Concello de Ames unha subvención por
un importe de 33.152 € para a adquisición dun vehículo novo mediante sistema de renting con
destino a Policía Local.

Segundo o establecido nas bases da convocatoria a documentación xustificativa da adxudicación
do contrato de  renting deberá presentarse antes do día 1 de decembro de 2021.

Tal e como se indica no artigo 14 punto dous das bases “a tramitación da contratación do renting
será  realizada  polas  entidades  beneficiarias  conforme  a  normativa  vixente  en  materia  de
contratación  do  sector  público,  especificamente  a  que  rexe  as  contratacións  das  entidades
locais,  e  serán  os  concellos  contratantes  os  responsables  directos  das  consecuencias  dos
incumprimentos que poidan derivar”.

O artigo 14 no seu punto quinto establece que “Cando o importe do gasto subvencionable supere
as contías establecidas para o contrato menor na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do
sector  público,  pola  que  se  traspoñen  ao  ordenamento   xurídico  español  as  directivas  do
Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e do 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, as
entidades beneficiarias deberán acreditar, xunto coa documentación xustificativa da subvención,
a publicación do anuncio de licitación por calquera dos medios establecidos no artigo 347 da
devandita lei.”

En cumprimento deste artigo, resulta necesario iniciar un procedemento de licitación ao superar
a subministración o importe do gasto establecido para os contratos menores.

6. Posibilidade de licitar por lotes SI NON X

7.- Admisibilidade de variantes SI NON X

8.  Prazo  de  presentación  de
ofertas:

Dez días hábiles a partir do día seguinte da publicación do anuncio de
licitación no Perfil do Contratante

9.  Forma  de  presentación  de
ofertas

Rexistro do
Concello 

SI NON X Medios
electrónicos

SI X NON

10.-  Inscrición  Rexistro  de
Licitadores

SI X NO OBRIGATORIO

11.- Esixencia de Clasificación SI NO X

12. Gastos de publicidade Por  conta  do
adxudicatario NON EXISTEN

C. CONTRATO RESERVADO  
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Centros especiais de emprego

SI NON X Centros de inserción social

Outros (especificar organización)

D. ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN (Ver Anexo II)

1. Orzamento de licitación (IVE excluído) 
(48 mensualidades)

IVE
 Euros

TOTAL
 Euros

37.024,79 € 7.775,21 € 44.800,00 €

Mensualidade 993,33 €

Ao tratarse dun contrato cofinanciado por diferentes administracións os importes
correspondentes a cada unha delas son as seguintes

Administración Aportación total % Aportación mensual

Concello de Ames 11.648,00 € 0,26 % 242,66

Xunta de Galicia 33.152,00 € 0,74% 690,66

2. Aplicación orzamentaria: 132.20400

3. Sistema de determinación do prezo: A tanto alzado

4.- Tipo de Tramitación Ordinaria

E. VALOR ESTIMADO (Ver Anexo II)

SUXEITO A REGULACIÓN HARMONIZADA (art. 22.1.c LCSP) SI NO X

Orzamento de licitación
(sen IVE)

Importe das
modificacións

previstas (sen IVE)

Prórroga (sen
IVE)

Importe das opcións
eventuais (sen IVE)

TOTAL VALOR
ESTIMADO

37.024,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 37.024,79 €

F. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DO PREZO

Tanto alzado

X Tanto alzado con prezo pechado

Prezos unitarios

Tarifas

Outro sistema: Descrición:

G. ANUALIDADES

Año Concello de Ames Xunta de Galicia

2021 (decembro) 242,67 € 690,67 €

2022 (xaneiro-decembro) 2.912,00 € 8.288,00 €

2023 (xaneiro-decembro) 2.912,00 € 8.288,00 €

2024 (xaneiro-decembro) 2.912,00 € 8.288,00 €

2025 (xaneiro-novembro) 2.669,33 € 7.597,33 €
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H. PRAZO DE DURACIÓN E DE EXECUCIÓN DA PRESTACIÓN. INICIO DA PRESTACIÓN. 
PRÓRROGAS

Prazo de duración: 48 mensualidades

Inicio da prestación: Ao día seguinte ao da súa adxudicación. 

Prórroga: SI NON X  Duración da prórroga:

Prazo de pre-aviso:   Mínimo 5 meses Xeral: Específico:
Se ao vencemento do contrato non se formalizou o novo contrato que garanta a continuidade da prestación para
realizar  polo contratista  como consecuencia  de  incidencias  resultantes  de  acontecementos  imprevisibles  para  o
órgano de contratación producidas no procedemento de adxudicación e existisen razóns de interese público para non
interromper a prestación, prorrogarase o contrato orixinario ata que comence a execución do novo contrato e en todo
caso por un período máximo de nove meses, sen modificar as restantes condicións do contrato,  sempre que o
anuncio de licitación do novo contrato publicouse cunha antelación mínima de tres meses respecto da data de
finalización do contrato orixinario.

I. PRAZO DE GARANTÍA

 Duración: Dadas as características do contrato non se establece prazo de garantía

J. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

No presente contrato NON se tratarán datos de carácter persoal

K.- CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN DO CONTRATO

SI ( Anexo XII) X NON

L. REVISIÓN DE PREZOS

NON X SI  Fórmula ou sistema de revisión :

M. MANTEMENTO

SI X 
Por conta do adxudicatario

IMPORTE: NO

N.- PRAZO E LUGAR DE ENTREGA

Prazo de entrega Máximo 10 días a partir da adxudicación

Lugar Instalacións da Policía Local de Ames

O. SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABALLO

SI (Anexo XI) NON X

P. ADSCRICIÓN OBRIGATORIA DE MEDIOS

SI (Anexo VI) NON X

Q. SUBCONTRATACIÓN 

NON PROCEDE

R. MODIFICACIÓNS CONTRACTUAIS PREVISTAS

SI (Anexo XVI) NON X Porcentaxe de modificación:
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S. DATOS DE FACTURACIÓN

Entidade contratante Concello de Ames

Órgano de contratación Concello de Ames CODIGO DIR 3 L01150026

Órgano con competencias en materia de 
contabilidade (Oficina Contable)

Concello de Ames CODIGO DIR 3 L01150026

Destinatario da prestación (unidade
 tramitadora)

Concello de Ames CODIGO DIR 3 L01150026

T. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL

SI (ver Anexo VI) NON X

U. RÉXIME DE RECURSO CONTRA OS PREGOS

Recurso especial en materia de 
contratación

Órgano: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 
CONTRATOS PÚBLICOS DE GALICIA

X Recurso potestativo de reposición Órgano: XUNTA DE GOBERNO LOCAL

X Recurso contencioso administrativo Órgano: ÓRGANO COMPETENTE LRXCA

V. CESIÓN DE CONTRATO

SI  (Anexo X) NON X

Outros requisitos: 

X.- OUTRAS OBSERVACIÓNS AO CONTRATO A TER EN CONTA

Z.- ÍNDICE DE ANEXOS 

A cubrir pola Administración ANEXO I Limitacións aos lotes

A cubrir pola Administración ANEXO II Orzamento base de licitación

A cubrir pola Administración ANEXO III Capacidade de Obrar. Solvencia económica e financeira, técnica e profesional

A cubrir pola Administración ANEXO IV Criterios de subxectivos de adxudicación non valorables de forma automática.

A cubrir pola Administración ANEXO V Criterios de obxectivos de adxudicación valorables de forma automática.

A cubrir pola Administración ANEXO VI Adscrición obrigatoria de medios ao contrato

A cubrir pola Administración ANEXO VII Contido dos sobres ou arquivos electrónicos a presentar

A cubrir pola Administración ANEXO VIII Composición da mesa de contratación

A cubrir pola Administración ANEXO IX Documentación a presentar polos licitadores previa á  adxudicación

A cubrir pola Administración ANEXO X Subcontratación / Cesión

A cubrir pola Administración ANEXO XI Subrogación

A cubrir pola Administración ANEXO XII Condicións especiais de execución do contrato.

A cubrir pola Administración ANEXO XIII Obrigacións esenciais do contrato

A cubrir pola Administración ANEXO XIV Réxime potestativo de penalidades

A cubrir pola Administración ANEXO XV Causas específicas de resolución contractual

A cubrir pola Administración ANEXO XVI Modificacións contractuais previstas

A cubrir pola Administración ANEXO XVII Renuncia / desestimento á celebración do contrato

A cubrir pola Administración ANEXO X  VIII  Admisibilidade de variantes

A cubrir pola Administración ANEXO X  IX  Outra documentación

A cubrir polo contratista ANEXO XX Declaración responsable previa

A cubrir polo contratista ANEXO XXI Modelo de proposición

A cubrir polo contratista ANEXO XXII Acordo do encargado do tratamento
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ANEXOS A CUBRIR POLA ADMINISTRACIÓN
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ANEXO I 

LIMITACIÓNS AOS LOTES 

0 Nº lotes aos que un mesmo licitador pode presentar oferta

0 Nº lotes que poden adxudicarse a un mesmo licitador

0 Condicións de participación para UTEs e grupos empresariais 

 0  Lotes reservados ás entidades no apartado C do cadro-resumo (Contratos Reservados)

Xustificación da non división en lotes

En base ao disposto no artigo 99.3  LCSP considérase como motivo válido,  a  efectos de
xustificar a non división en lotes do obxecto do contrato, a unidade que compón o produto a
subministrar, sen que conteña o obxecto do contrato prestacións adicionais ou secundarias
que puidesen ser susceptibles de división.
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ANEXO II

ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO E ANUALIDADES 
(artigo 100.2 LCSP) 

En base ao exposto, o orzamento base de licitación ascende a 37.027,79 € €, mais IVA do 21%, o que fai
un importe total de 44.800 €

O importe mensual do renting ascende a 933,33 (IVE incluído)

O valor estimado do contrato ascende a 37.027,79 €, calculado conforme ao artigo 101.1 da LCSP.

Orzamento base
de licitación 

(sen IVE)
IVE 21%

Total Orzamento
base licitación

Prorrogas 
(sen IVE)

Modificación,
 sen IVE(10%)

Opcións eventuais
prorroga, 9 meses

 (sin IVA)

Valor
Estimado

37.027,79 € 7.774,21 € 44.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 37.027,79 €

Ao  tratarse  dun  contrato  cofinanciado  por  diferentes  administracións  os  importes  e  a  porcentaxe
correspondente a cada una delas é a seguinte:

Administración Aportación
Importe total

% Aportación
Mensualidade

Xunta de Galicia 33.152,00 € 0,74% 690,66 €

Concello de Ames 11.648,00 € 0,26 % 242,66 €

En canto as anualidades estas serían:

Organismo 2021 2022 2023 2024 2025

Xunta de Galicia 690,67 € 8.288,00 € 8.288,00 € 8.288,00 € 7.597,33 €

Concello de Ames 242,67 € 2.912,00 € 2.912,00 € 2.912,00 € 2.669,33 €
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ANEXO III

CAPACIDADE DE OBRAR. SOLVENCIA ECONÓMICA E FINANCEIRA, TÉCNICA E
PROFESIONAL

1- SOLVENCIA ECONÓMICA E FINANCEIRA (artigo 87 LCSP)
A solvencia económica e financeira acreditarase mediante a achega dalgún dos seguintes criterios de

solvencia marcados. 

a)  Declaración sobre  o  volume anual  de  negocios do licitador  referido  ao  ano  de  maior
volume de negocio dos tres últimos anos concluídos

Criterios:     A lo menos unha vez e media o valor estimado do contrato

Valor  Estimado 1,5 valor
anual

NON SE EXIGE (articulo 159.6.b LCSP)

Se acreditará  mediante: Contas anuais  aprobadas e depositadas no Rexistro  Mercantil,  si  o
empresario estivese inscrito en dito rexistro,  en caso contrario polas depositadas no rexistro
oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no Rexistro Mercantil
acreditarán o seu volumen anual de negocios mediante os seus libros de inventarios e contas
anuais legalizados polo Rexistro Mercantil.

2.- SOLVENCIA TÉCNICA OU PROFESIONAL (artigo 90 LCSP) 
A solvencia técnica ou profesional, acreditarase mediante a achega dos seguintes criterios de solvencia

marcados.

a) Relación dos principais servizos ou traballos realizados nos últimos tres anos do mesmo
tipo ou natureza ao que corresponde o obxecto do contrato, avalados polos certificados de
boa execución.

Criterios: Importe igual ou superior ao 70 por cento da anualidade media do contrato.:  

Anualidade media Solvencia técnica ou profesional
(70% anualidade media contrato)

NON SE EXIGE (articulo 159.6.b LCSP)

Acreditarase mediante: 

Certificados  de  boa  execución  expedidos  ou  visados  polo  órgano  competente  cando  o
destinatario sexa  unha entidade do sector  público,  ou cando o destinatario sexa un suxeito
privado mediante unha certificación expedida por este, ou a falta desta certificación, mediante
unha declaración.

A efectos de determinar a correspondencia entre os servizos executados polo empresario e os
que  constitúen  o  obxecto  do  contrato,  cando  exista  clasificación  aplicable  a  este  último
atenderase á pertenza ao mesmo subgrupo de clasificación duns e outros, e nos demais casos á
igualdade entre os dous primeiros díxitos dos seus respectivos códigos CPV.  

Entendese polos tres últimos anos, o periodo de tres anos anterior á data de finalización do prazo
de presentación de ofertas, incluíndo o día de finalización.

3.- O empresario tamén poderá acreditar a súa solvencia aportando o certificado que acredite a seguinte
clasificación (artigo 77.1 b LCSP): 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
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4. - Acreditación do cumprimento de normas de xestión medioambiental e de calidade.

5.-  En virtude do disposto no artigo 11.5 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións
Públicas, na redacción dada polo Real Decreto 773/2015, exímese aos licitadores da acreditación da
solvencia económica e financeira, técnica e profesional. 

SI NON X
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ANEXO IV

CRITERIOS SUBXECTIVOS DE ADXUDICACIÓN, NON VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA 
    

X  NON  EXISTEN CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN SUBXECTIVOS SUXEITOS A AVALIACIÓN

EXISTEN CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN SUBXECTIVOS SUXEITOS A AVALIACIÓN
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ANEXO V

CRITERIOS OBXECTIVOS  VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

Tendo en conta o servizo a contratar no tipo de procedemento de licitación establécense como
criterios de valoración solo criterios cuantificables (art. 159  LCSP).

Atendendo ás características  do servizo  a  contratar,  e  os requisitos  que se deben cumprir,
establécense como criterios de valoración mais idóneos os seguintes, máximo 30 puntos:

Proposición económica. - Puntuación de 0 a 15 puntos.

Outorgarase 15 puntos a aquela proposición económica que formule mellor prezo, o resto valorarase
de maneira proporcional

Oferta  de  maior  número  de  quilómetros  anuais  gratuítos  que  superen  os  40.000  km  anuais
establecidos  Puntuación de 0 a 5 puntos, da forma seguinte:

A proposta que oferte 10.000 km a maiores obterán 5 puntos, as proposicións que oferten 0 km a
maiores  obterán  0  puntos  e  as  restantes  proposicións  valoraranse  de  maneira  directamente
proporcional. 

Redución do prazo máximo de entrega do vehículo previsto no presente prego (10 días naturais).
Puntuación de 0 a 5 puntos, da forma seguinte:

Valorarase a redución do prazo máximo de entrega do vehículo previsto outorgándose 1 punto por
cada día natural de redución do citado prazo ata un máximo de 5 puntos.

Outras melloras técnicas ou de seguridade. - Puntuación de 0 a 3 puntos, da forma seguinte:

* Repousacabezas activos, pedais e columna de dirección colapsables.... - 1 punto.

* Paragolpes e capó  deformable para protección de peóns......- 1 punto

* Avisador de cambio de carril involuntario e sistema de detección de ángulo morto...- 1
punto

Asistencia técnica. - Puntuación de 0 a 2 puntos, da forma seguinte:

* Por atoparse o servizo técnico oficial no ámbito da comarca de Compostela (cunha
distancia  inferior  a  15  km  da  base  da  Policía  Local  do  Concello  de
Ames)....................................................................- 1,5 puntos

* No caso anterior, cando supere os 15 km..........................................- 0,50 puntos.

2.- PARÁMETROS PARA DETERMINAR O CARÁCTER ANORMALMENTE BAIXO DA OFERTA NO
SEU CONXUNTO:

Para o cálculo de ofertas  anormalmente baixas atenderase ao disposto no artigo 149 da Lei de Contratos
do Sector Público, e ao artigo 85 do Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o
Regulamento da Lei de Contratos das Administracións Públicas. 

3.- CRITERIO XERAL PARA RESOLVER OS EMPATES DA PUNTUACIÓN FINAL:

 Nº de traballadores con discapacidade:

Maior porcentaxe de traballadores con discapacidade, debendo especificalo no Anexo XX  I   do presente
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prego.

4.-  CRITERIOS  ESPECÍFICOS  PARA  RESOLVER  LOS  EMPATES  DA  PUNTUACIÓN  FINAL  DE
PERSISTIR O EMPATE:

X Criterios específicos: 

Rexérase polo establecido no artigo 147.2 da LCSP:

1º) Maior porcentaxe de traballadores con discapacidade ou en situación de exclusión social no persoal de cada unha
das empresas, primando en caso de igualdade, o maior número de traballadores fixos con discapacidade en persoal,
ou o maior número de persoas traballadoras en inclusión no persoal.

2º) Menor porcentaxe de contratos temporais no persoal de cada unha das empresas.

3º) Maior porcentaxe de mulleres empregadas no persoal de cada unha das empresas.

4º) No sorteo, en caso de que a aplicación dos anteriores criterios non houberan dado lugar a desempate.
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ANEXO VI

ADSCRICIÓN OBRIGATORIA DE MEDIOS AO CONTRATO 

Os  licitadores,  nacionais  e  estranxeiros,  ademais  de  acreditar  a  súa  solvencia  ou,  no  seu  caso
clasificación,  deberán  adscribir  obrigatoriamente  para  a  execución  deste  contrato,  como  criterio  de
solvencia, os seguintes medios:

X Compromiso de adscrición de medios persoais 

MEDIOS PERSOAIS

NON SE ESTABLECEN

X Compromiso de adscrición de medios materiais vinculados ao contrato

MEDIOS MATERIAIS

NON SE ESTABLECEN

A adscrición destes medios acreditarase con carácter previo á adxudicación.

Estes medios persoais e materiais formarán parte da proposta presentada polos licitadores e, por tanto,
do  contrato  que  se  asine  co  adxudicatario.  Por  este  motivo,  deberán  ser  mantidos  pola  empresa
adxudicataria durante todo o tempo de realización deste servizo.  Calquera variación respecto a eles
deberá ser comunicada a esta Administración. O seu incumprimento poderá ser causa de: 

X Resolución do contrato 

X Imposición de penalidades segundo Anexo X  V  
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ANEXO VII

CONTIDO DOS SOBRES

A) SOBRE A – DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA E ACREDITATIVA DO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PREVIOS.

1º . Índice de documentos

2º. Declaración Responsable Previa (Anexo  XX) que conteña os datos identificativos do licitador, no que se indicará o nome do
representante, DNI, CIF da empresa, dirección, número de teléfono e designación dunha dirección de correo electrónico en que
efectuar as notificacións, que deberá ser “habilitada”, de conformidade co disposto na Disposición adicional décimo quinta.

O empresario, ao presentar a súa oferta presta o seu consentimento a estas formas de comunicación citadas no parágrafo anterior.

3º  Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios (UTE),  no seu caso. Cando dous ou máis empresas
acudan a unha licitación co compromiso de constituírse en Unión Temporal,  deberase achegar unha declaración indicando os
nomes e circunstancias dos empresarios que a subscriban, a participación de cada un deles e que asumen o compromiso de
constituírse formalmente en Unión Temporal, caso de resultar adxudicatarios, (Anexo XX).

O citado documento deberá estar asinado polos representantes de cada unha das empresas compoñentes da Unión. Nestes casos
cada unha das empresas deberá presentar a súa Declaración responsable ou DEUC.

4º.- Ao tratarse dun procedemento simplificado todos os licitadores deberán achegar unha certificación de figurar rexistrado no
Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público ou no Rexistro de Licitadores da Comunidade Autónoma
de Galicia, polo que deberá achegar unha declaración de que non variaron os datos nel inscritos.

5º. Especialidades na documentación que han de presentar os empresarios estranxeiros.

Os empresarios estranxeiros  deberán presentar ademais da documentación sinalada anteriormente, a documentación específica
que a continuación se detalla.

Todas as empresas non españolas deben achegar:

-  Declaración de someterse á xurisdición dos Xulgados e Tribunais Españois de calquera orde, para todas as incidencias que de
modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, renunciando no seu caso, ao foro xurisdicional  estranxeiro que puidese
corresponder ao licitante (artigo 140.1 f. LCSP).

As empresas de Estados que non sexan membros da Unión Europea ou signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo
deberán achegar:

-  Informe que acredite a capacidade de obrar expedido pola Misión Diplomática Permanente ou Oficina Consular de España do
lugar do domicilio da empresa, no que se faga constar, previa acreditación pola empresa, que figuran inscritas no Rexistro local
profesional, comercial ou análogo ou, na súa falta que actúan con habitualidad no tráfico local no ámbito das actividades ás que se
estende o obxecto do contrato.

-  Informe de reciprocidade a que refírese o artigo 68 LCSP. Nos contratos suxeitos a regulación harmonizada prescindirase do
informe  sobre  reciprocidade  en  relación  coas  empresas  de  Estados  signatarios  do  Acordo  sobre  Contratación  Pública  da
Organización Mundial de Comercio.

6º Proposta do licitador

Deberá formular proposta económica conforme ao modelo que se achega como Anexo XXI deste prego, tendo en conta o indicado
no  Anexo  V  do  PCAP,  formando  parte  inseparable  do  mesmo.  As  ofertas  dos  licitadores  deberán  indicar,  como  partida
independente, o importe do Imposto sobre o Valor Engadido que deberá ser repercutido.

Así mesmo deberá presentar a ficha técnica do vehículo ofertado onde aparezan reflectidas as  características do mesmo.

Cada licitador non poderá presentar mais dunha proposición. Tampouco poderá subscribir unha proposición en Unión Temporal con
outras  empresas  se  o  fixo  individualmente,  ou  figurar  en  mais  dunha  UTE.  A contravención  deste  principio  dará  lugar  á
desestimación de todas as presentadas.
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ANEXO VIII

COMPOSICIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN 
(Aprobada en Xunta de Goberno Local do 23/04/2021)

Os integrantes da Mesa de Contratación serán:

Presidente/a da Mesa: 

Alcalde do Concello, José Blas García Piñeiro

1º suplente:  Primeiro Tenente de Alcalde, David Santomil Mosquera.

2º suplente: Segunda Tenente de Alcalde, Luísa Feijóo Montero

3ª suplente: Tercera Tenente de Alcalde, Genma Otero  Uhía.

Vogais:

- A titular da Secretaría municipal, Rosa Ana Prada Queipo, que actuará como vocal, ou funcionario/a que actúe como
secretario/a accidental.

-A titular da Intervención municipal, Margarita Fernández Sobrino, que actuará como vocal ou funcionario/a que actúe
como interventor/a accidental.

- O funcionario de carreira adscrito ao servizo de contratación, Emilio Garrido Moreira, que actuará como vocal o
calquera outro/a funcionario/la da Corporación, preferentemente funcionario de carreira.

Secretaria/o da mesa:

-Titular: María Isabel Quintáns Ríos funcionaria interina do servizo de contratación.

-Suplente: José Cabo Nodar, funcionario interino do servizo de contratación

ANEXO IX

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLO LICITADOR QUE 
PRESENTE A MELLOR OFERTA

Dado que se trata dun procedemento aberto simplificado abreviado non resulta necesario acreditar
nin achegar ningunha documentación por parte do licitador que a Mesa de Contratación propuxese
como adxudicatario ao amparo do articulo 159.6 da  LCSP

A formalización do contrato poderá efectuarse mediante a firma da aceptación polo contratista da
resolución da adxudicación.

ANEXO X

SUBCONTRATACIÓN / CESIÓN  

Condicións de subcontratación para a realización parcial da prestación: 

PRESTACIÓN PARCIAL A
SUBCONTRATAR 

% DA PRESTACIÓN
SUBCONTRATADA IMPORTE

HABILITACIÓN
PROFESIONAL 

/ CLASIFICACIÓN 

NON PROCEDE

PAGO DIRECTO A SUBCONTRATISTAS SI NON X
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Tarefas concretas que NON admiten subcontratación 

NON PROCEDE

Condicións de cesión do contrato adicionais ás establecidas no artigo 214.2 1:

NON PROCEDE

X Non se permite subcontratación do contrato na prestación principal do servizo

X Non se permite cesión do contrato

1 Non poderán cederse os dereitos e obrigacións dimanantes do contrato cando as calidades técnicas ou persoais do cedente sexan determinantes
para a adxudicación do contrato ou resulte unha restrición efectiva da competencia.

ANEXO XI

INFORMACIÓN PARA A SUBROGACIÓN 

X Non se aplica neste procedemento

ANEXO XII

CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN DO CONTRATO 
(Condicións para todos os lotes) 

Condicións especiais de execución de acordo co  artigo 202 LCSP do contrato.

Será obrigatorio establecer aló menos unha das seguintes: 

De tipo Social e/ou ético (indíquese o que proceda): 

Relacionadas coa Innovación (indíquese o que proceda):

De tipo Medioambiental (indíquese o que proceda): 

Tamén terán a consideración de condicións especiais de execución do contrato as seguintes:

X O contratista queda obrigado a someterse á  normativa nacional e da Unión Europea en 
materia de protección de datos.
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O incumprimento das mesmas terá a consideración de:
 

X
Causa de resolución do contrato:

Son causas de resolución do contrato as establecidas no artigo 211 da LCSP

Infracción grave para os efectos de imposición de penalidades. 

 ANEXO XIII

OBRIGACIÓNS ESENCIAIS DO CONTRATO

Considéranse obrigacións esenciais do contrato: 

Compromiso de adscrición de medios (artigo 76.2 LCSP) 

X Condicións especiais de execución do contrato (artigo 202 LCSP) 

X Criterios de adxudicación das ofertas (artigo 122.3 LCSP) 

Cumprimento do réxime de pagos aos subcontratistas ou subministradores establecido (artigo 217.1
LCSP)

Cumprimento en materia de Subrogación de Persoal

(Outras):   

ANEXO XIV 

RÉXIME POTESTATIVO DE PENALIDADES

Penalidades Leves:

1.- Incumprimento de prazos

Penalidades: 
Imporase  unha  penalización  por  cada  incumprimento  de  0,60  €uros  por  cada  1.000  €uros  do  importe  de
adxudicación do contrato (IVE excluído)

Penalidades Graves:

1.- Cumprimento defectuoso da prestación do obxecto do contrato

2.- Por incumprimento dos compromisos de adscrición de medios

3.- Por haber cometidos 2 faltas tipificadas como leves

Penalidades:
Imporase unha penalización por cada incumprimento do 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído)
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Penalidades Moi Graves:

1.- Por haber incumprido los criterios de adxudicación

2.- Por haber incumprido as obrigas en materia de subcontratación

3.-  Por haber incumprido as obrigas en materia laboral  (subrogación de traballadores,  cotización á seguridade
social, impago de salarios, ... etc)

4.- Por haber cometido 2 faltas tipificadas como graves

Penalidades:
Imporase  unha   penalización  por  cada  incumprimento  do  10%  do  importe  de  adxudicación  do  contrato  (IVE
excluído)

* No caso de que os incumprimentos aos que se fai referencia neste anexo funcionen como causa de resolución del contrato, a Administración poderá
optar pola imposición de penalidades ou pola resolución contractual, valorando en cada caso o interese público.

ANEXO XV

CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL  

1) Incumprimento das obrigacións esenciais establecidas no Anexo   XI  V  

2) A non recepción do vehículo totalmente equipado no prazo de dous meses a partir da primeira
acta de recepción parcial

3) A  non  reposición  ou  ampliación  da  garantía no  caso  de  penalidades  ou  indemnizacións  do
contrato.

4) O incumprimento das condicións laborais.

5) A prestación de traballos defectuosos ou mal executados

6) Demora no cumprimento total ou parcial do contrato por causas imputables ao contratista.

7) Por alcanzar as penalidades impostas un múltiplo do 5% do prezo do contrato (IVE excluído)

8) Comisión de faltas tipificadas como moi graves

ANEXO XVI

MODIFICACIÓNS CONTRACTUAIS PREVISTAS  

CIRCUNSTANCIAS (suposto de feito obxectivo que debe de darse para que se produza a modificación):

NON SE PREVÉ

PORCENTAXE DO PREZO DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO AO QUE COMO MÁXIMO PODAN
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AFECTAR: 

NON SE PREVÉ

ANEXO XVII

RENUNCIA / DESESTIMENTO Á CELEBRACIÓN DO CONTRATO 

No caso de que o órgano de contratación renunciase por motivos de interese público á celebración do
contrato ou desistise do procedemento, con anterioridade á adxudicación, a compensación de gastos aos
licitadores realizarase da seguinte forma: 

CRITERIO: 

Gastos de preparación da oferta debidamente xustificados.

ANEXO XVIII

ADMISIBILIDADE DE VARIANTES  

Non se admiten admisibilidade de variantes

ANEXO XIX

OUTRAS CONDICIÓNS

ACTA DE RECEPCIÓN

Levaranse a cabo inicialmente dúas actas de recepción. 

Unha primeira acta de recepción (recepción parcial) coa entrega do vehículo propiamente dito, na que se
fará constar explicitamente que o adxudicatario queda condicionado a que no prazo dos dous meses
seguintes proceda a adaptar o vehículo á normativa e características dun vehículo policial.

E unha segunda acta de recepción (recepción definitiva), unha vez que o adxudicatario faga entrega do
vehículo  totalmente  equipado  e  adaptado  as  características  e  á  normativa  dun  vehículo  de  patrulla
policial.

De conformidade co disposto no artigo 304 da LCSP, os gastos de entrega e transporte dos bens obxecto
de subministración aos lugares convidos serán por conta do contratista.

PAGOS AO CONTRATISTA

O Concello de Ames abonará mensualmente o importe correspondente ao renting mensual acordado.

A primeira acta de recepción (recepción parcial) dará dereito a abonar o renting nos meses de decembro
e xaneiro, tras a adquisición do vehículo propiamente dito.
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As seguintes facturas están condicionadas á recepción definitiva do vehículo totalmente equipado.  No
caso de incumprimento por parte do adxudicatario dos prazos de subministro do vehículo, resolverase o
contrato por incumprimento, procedendo este á devolución das cotas de renting abonadas inicialmente.

Finalizado o contrato, con carácter previo á resolución formal, as partes resolverán sobre a liquidación
que, no seu caso, resulte procedente en función do axuste quilométrico.

Os traballos abonaranse da seguinte forma:

Anualidade Concepto N.º pagos anuais Importe mensual
(sin IVE)

IVA Importe total Total anual

2021 Renting 1

771,35 161,98 933,33

933,33 €

2022 Renting 12 11.199,96 €

2023 Renting 12 11.199,96 €

2024 Renting 12 11.199,96 €

2025 Renting 11 10.266,63 €

ANEXOS 

A CUMPRIMENTAR POLO CONTRATISTA
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ANEXO XX

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PREVIA  

D/Dª  ________________________________________con  DNI  nº______________________  na
súa condición de representante legal da empresa ____________________________, con NIF n.º
__________________ ao obxecto de participar na licitación do contrato de subministros baixo a
modalidade  de  renting  sen  opción  de  compra  DUN  VEHÍCULO  HIBRIDO  ENCHUFABLE
EQUIPADO CON KIT POLICIAL CON DESTINO A POLICÍA LOCAL convocado polo CONCELLO
DE AMES, Expte: 11057/2021.

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE: 

1.-  O fiel cumprimento das condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración,
conforme esixe a Lei 9/2017 do 8 de novembro, de contratos do sector público (LCSP), nos termos e
condicións previstos na norma.

2.- Que ten capacidade de obrar e conta coa habilitación profesional necesaria para a prestación
do servizo. 

3.- Que non está incurso/a ( ou a empresa ou entidade á que representa, os seus administradores
ou representantes) en ningunha das prohibicións ou incompatibilidade para contratar sinaladas
nos artigos 70 e 71 da LCSP, nos termos e condicións previstos nos mesmos.

4.-  Que cumpre cos  requisitos  de  solvencia económica e financeira e técnica e profesional
esixida.

5. - Que o obxecto social da entidade comprende o desenvolvemento de todas as actividades que
constitúen o obxecto do contrato ao que concorre.

6.-  Que  a  empresa  á  que  representa  conta  coas  autorizacións  necesarias para  exercer  a
actividade.

7.-  Que  a  empresa  á  que  representa  atópase  ao  corrente  do  cumprimento  de  todas  as
obrigacións tributarias e coa seguridade social impostas polas disposicións vixentes, e que non
ten débedas en período executivo co Concello de Ames.

8.- Que se compromete ao estrito  cumprimento da normativa europea e estatal en materia de
protección de datos de carácter persoal.

9.- Que está inscrito no rexistro de licitadores e que os datos que constan no documento de
inscrición non sufriron modificacións:

SI NO

Indicar o número só no caso de figurar inscrito nalgún dos rexistros de Licitadores.

Número Rexistro Inscrición en Rexistro dos
Licitadores do Estado (ROLECE)

Número Rexistro Inscrición no Rexistro de Licitadores
da Comunidade Autónoma de Galicia

10.- Que a empresa (indíquese o que proceda):

Non pertence a ningún grupo de empresas. 

Pertence ao grupo de empresas denominado: ................................................................................... do cal se
achega listaxe de empresas vinculadas de conformidade co artigo 42 do Código de Comercio.
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11.-  Que  a  porcentaxe  de  subcontratación/cesión  será  o  seguinte  e  afectase  as  seguintes
prestacións  (indíquese só si procede)

PRESTACIÓN PARCIAL A
SUBCONTRATAR 

% DA PRESTACIÓN
SUBCONTRATADA

IMPORTE  NOME DA
EMPRESA

HABILITACIÓN
PROFESIONAL 

/ CLASIFICACIÓN

12.- Que  ten  subscrito  (cando  sexa  esixible)  seguro  de  responsabilidade  civil por  riscos
profesionais de __________________ €uros.

13.- Que  o  número  global  de  persoal  é  de  ___________________  sendo  o  número  de
traballadores/as con discapacidade dentro da empresa de _______________________________,
o que supón unha porcentaxe de__________________________________.

Que a porcentaxe de  traballadores fixos con discapacidade dentro do persoal  da empresa é
de______________

Datos  para  o  desempate  (no  caso  de  que  se  valoren  outros  criterios  distintos  do  número  de
traballadores/as discapacitados/as):__________________________________

14.- Que se compromete a constituírse en Unión Temporal de Empresarios (UTE) (indíquese só si
procede) cando acuda á licitación con este compromiso sendo os datos das empresas os seguintes:

Nome das empresas Participación

15.- Que se compromete a acreditar documentalmente ante o órgano de contratación, en caso de
ser requirido para iso, todos e cada un dos extremos requiridos pola lei e os pregos, na presente
declaración , con anterioridade á adxudicación, e no prazo que se lle conceda.

16.- Que se compromete a cumprir coas condicións esenciais de execución do contrato indicados
no Anexo   XII  I

17.-  Que se compromete a adscribir á execución do contrato os medios persoais e materiais
indicados no Anexo VII

18.- Que autoriza expresamente ao Concello de Ames a remitir as notificacións que procedan con
respecto  ao  presente  expediente  de  licitación  por  correo  electrónico á  seguinte
dirección:________________________________

En ........................., a ........ de .......................... de ............ 

(SELO DA EMPRESA E SINATURA AUTORIZADA) 

ASINADO: ......................................... 
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ANEXO XXII

MODELO DE OFERTA   

D/Dª  ________________________________________con  DNI  nº______________________  na  súa
condición  de  representante  legal  da  empresa  ____________________________,  con  NIF   n.º
__________________  ao  obxecto  de  participar  na  licitación  do  contrato  de  subministros  baixo  a
modalidade de renting sen opción de compra  DUN VEHÍCULO HIBRIDO ENCHUFABLE EQUIPADO
CON  KIT  POLICIAL  CON  DESTINO  A POLICÍA LOCAL  convocado  polo  CONCELLO  DE  AMES,
Expte: 11057/2021 comprometese, a tomar ao seu cargo a execución do  mesmo, con estrita suxeición
aos citados requisitos e condicións, e á seguinte oferta:

1) Oferta económica subministro e instalación:

Importe IVE 21% Importe total

2) Km. a maiores gratuítos que superen os 40.000 km establecidos: 

Km a maiores gratuítos a partir dos 40.000 km 

3) Redución do prazo de entrega do vehículo

Máximo establecido Prazo de redución ofertado Prazo final do subministro

10 días naturais --------- días naturais ----------------- días naturais

4) Outras melloras técnicas ou seguridade:

Melloras a ofertar SI NO

Reposa cabezas activos, pedais y columna de dirección colapsables

Paragolpes e capó deformable para protección de peóns

Avisador de cambio de carril involuntario e sistema de detección de ángulo morto

5) Asistencia técnica

Servizos a ofertar SI NO

Servizo técnico oficial no ámbito comarcal de Compostela (distancia inferior a 15 km
da base da Policía Local do Concello de Ames)

Servizo técnico oficial no ámbito comarcal de Compostela (distancia superior a 15 km
da base da Policía Local do Concello de Ames)

Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda):

a) ______  Non concorre con empresas vinculadas

b) ______  Concorre ca/s seguinte/s empresa/s:

Denominación:
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CIF:

En .....…...................., a ........ de .......................... de ............ 

ANEXO XXII

DECLARACIÓN CONCESIONARIO

D/Dª  ________________________________________con  DNI  nº______________________  na
súa condición de representante legal da empresa ____________________________, con NIF n.º
__________________ ao obxecto de participar na licitación do contrato de subministros baixo a
modalidade  de  renting  sen  opción  de  compra  DUN  VEHÍCULO  HIBRIDO  ENCHUFABLE
EQUIPADO CON KIT POLICIAL CON DESTINO A POLICÍA LOCAL convocado polo CONCELLO
DE AMES,  Expte: 11057/2021

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE: 

Que o vehículo ofertado obxecto de renting no foi adquirido con cargo a ningunha axuda ou
subvención pública.

En .....…...................., a ........ de .......................... de ............ 

ANEXO XXIII 
ACORDO DO ENCARGADO DO TRATAMENTO (ADXUDICATARIO) 

(O contido do presente anexo incorporarase ao contrato que se formalice entre as partes)

1. Obxecto do encargo do tratamento

Mediante  o  presente  encargo  habilítase  ao  adxudicatario  (encargado  do  tratamento)  para  tratar  por  conta  da
entidade  contratante  (responsable  do  tratamento)  os  datos  de  carácter  persoal  necesarios  para  executar  a
prestación do presente contrato definido no Apartado  B do cadro-resumen.

O tratamento consistirá na realización das seguintes operacións sobre os datos persoais (detallar as operacións para
realizar en función das circunstancias concretas de cada contrato):

_____ Recollida

 _____ Rexistro

_____ Estruturación

_____ Modificación

_____ Conservación

_____ Extracción

_____ Consulta
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_____ Comunicación por transmisión

_____ Interconexión

_____ Cotexo

_____ Supresión

_____ Destrución

_____ Comunicación

_____ Outros: (indicalo)

2. Identificación da información afectada

Para  a  execución  das  prestacións  derivadas  do  cumprimento  do  obxecto  deste  encargo,  o  responsable  do
tratamento pon ao dispor do encargado do tratamento a información que se describe a continuación

 (detallar os documentos ou ficheiros postos ao dispor do encargado):

3. Duración do tratamento

O presente acordo terá a mesma duración que a prestación dos traballos contratados.

4. Obrigacións do Encargado do Tratamento

A) Utilizar os datos persoais obxecto de tratamento, ou os que recolla durante a prestación do contrato, só para a
finalidade obxecto deste encargo. En ningún caso poderá utilizar os datos para outros fins distintos ou fins propios.

B) Tratar os datos de acordo co presente Acordo e as instrucións documentadas do responsable do tratamento. Se o
encargado considera que algunha das instrucións recibidas infrinxe o  RGPD ou calquera outra disposición en
materia de protección de datos da Unión ou do  Estados membros, informará inmediatamente ao responsable.

C)  Levar,  por escrito, un rexistro de todas as categorías de actividades de tratamento efectuadas por conta do
responsable, que conteña:

1. O nome e os datos de contacto do encargado ou encargados e de cada responsable por conta do cal
actúe o encargado e, no seu caso, do representante do responsable ou do encargado e do delegado de
protección de datos.

2. As categorías de tratamentos efectuados por conta de cada responsable.

3. No seu caso, as transferencias de datos persoais a un terceiro país ou organización internacional, incluída
a  identificación  de  devandito  terceiro  país  ou  organización  internacional  e,  no  caso  das  transferencias
indicadas no artigo 49 apartado 1, parágrafo segundo do  RGPD, a documentación de garantías adecuadas.

4. Unha descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade relativas a:
a)  A  seudonimización e o cifrado de datos persoais.
b) A capacidade de garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e  resiliencia permanentes
dos sistemas e servizos de tratamento.
c) A capacidade de restaurar a dispoñibilidade e o acceso aos datos persoais de forma rápida, en caso de
incidente físico ou técnico.
d)  O  proceso  de  verificación,  avaliación  e  valoración  regulares  da  eficacia  das  medidas  técnicas  e
organizativas para garantir a seguridade do tratamento.

Así mesmo, colaborará co responsable do tratamento para a identificación da información que debe incluírse no seu
Rexistro de Actividades de Tratamento naqueles supostos nos que o encargado trate os datos nos seus locais e
exclusivamente cos seus sistemas de información.

D) Non comunicar  os datos a terceiras persoas,  salvo que conte coa autorización expresa do  responsable  do
tratamento nos supostos legalmente admisibles. Se o encargado debe transferir datos persoais a un terceiro país ou
a unha organización internacional en virtude do Dereito da Unión ou dos Estados membros que lle sexa aplicable,
informará  o  responsable  desa  esixencia  legal  de  maneira  previa,  salvo  que  tal  Dereito  prohíbao  por  razóns
importantes de interese público.

E)  Subcontratación

Non estará permitida a subcontratación do tratamento de datos persoais  no caso de que este tratamento fose
definido expresamente como unha tarefa crítica que non admite  subcontratación, e así se sinalou no Apartado  Q do
cadro-resumen e no Anexo X do presente  PCAP, ou cando o tratamento sexa inherente a unha prestación definida
como tarefa crítica que non admite subcontratación.
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Noutro caso, autorízase ao encargado principal (adxudicatario do contrato) a subcontratar o tratamento de datos
persoais cando sexa inherente a unha prestación parcial obxecto de subcontratación.

Para  subcontratar  o  tratamento  de  datos  persoais  con  outras  empresas,  o  encargado  do  tratamento  debe
comunicalo por escrito ao responsable, identificando de forma clara e inequívoca a empresa subcontratista e os seus
datos de contacto, sendo necesario contar coa aprobación escrita do responsable do tratamento para efectuar a
subcontratación. O subcontratista, que tamén ten a condición de encargado do tratamento, está obrigado igualmente
a cumprir as obrigacións establecidas neste documento para o encargado e as instrucións que dite o responsable.
Corresponde ao encargado principal regular a nova relación, de forma que o novo encargado quede suxeito ás
mesmas condicións (instrucións, obrigacións, medidas de seguridade…) e cos mesmos requisitos formais que el, no
referente ao adecuado tratamento dos datos persoais e á garantía dos dereitos das persoas afectadas. No caso de
incumprimento  por  parte  do  sub-encargado,  o  encargado  principal  seguirá  sendo  plenamente  responsable  no
referente ao cumprimento das obrigacións daquel.

F) Manter o deber de secreto respecto a os datos de carácter persoal aos que tivese acceso en virtude do presente
encargo, mesmo despois de que finalice o seu obxecto.

G) Garantir que os seus empregados, así como as persoas autorizadas para tratar datos persoais, comprométense
de  forma  expresa  e  por  escrito  a  respectar  a  confidencialidade  e  a  cumprir  as  medidas  de  seguridade
correspondentes, das que debe informarlles convenientemente.

H) Manter ao dispor do responsable do tratamento a documentación acreditativa do cumprimento da obrigación
establecida no apartado anterior.

I) Garantir a formación necesaria en materia de protección de datos persoais dos seus empregados e das persoas
autorizadas para tratar datos persoais.

J) Asistir ao responsable do tratamento na resposta ao exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión,
oposición,  limitación  do  tratamento,  potabilidade  de  datos  e  a  non  ser  obxecto  de  decisións  individualizadas
automatizadas

O encargado do tratamento deber resolver, por conta do responsable, e dentro do prazo establecido, as solicitudes
de exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión e oposición, limitación do tratamento, potabilidade de
datos e a non ser obxecto de decisións individualizadas automatizadas, en relación cos datos obxecto do encargo.

K) Dereito de información.

O encargado do tratamento, no momento da recollida dos datos, debe facilitar a información relativa aos tratamentos
de datos  que se van a realizar.  A redacción e o formato en que se facilitará a información débese acordar co
responsable antes do inicio da recollida de datos.

L) Notificación de violacións da seguridade dos datos.

O encargado do tratamento notificará ao responsable do tratamento, sen dilación indebida, e en calquera caso antes
do prazo máximo de 72 horas, a través do correo electrónico da unidade responsable, as violacións da seguridade
dos datos persoais ao seu cargo das que teña coñecemento, xuntamente con toda a información relevante para a
documentación e comunicación da incidencia.

Se se dispón dela facilitarase, como mínimo, a información seguinte:

1. Descrición da natureza da violación da seguridade dos datos persoais, inclusiva, cando sexa posible, as
categorías e o número aproximado de interesados afectados, e as categorías e o número aproximado de
rexistros de datos persoais afectados.

2. O nome e os datos de contacto do delegado de protección de datos ou doutro punto de contacto no que
poida obterse máis información.

3. Descrición das posibles consecuencias da violación da seguridade dos datos persoais.

4. Descrición das medidas adoptadas ou propostas para poñer remedio á violación da seguridade dos datos
persoais, incluíndo, se procede, as medidas adoptadas para mitigar os posibles efectos negativos. Se non é
posible facilitar a información simultaneamente, e na medida en que non o sexa, a información facilitarase de
maneira gradual sen dilación indebida.

Corresponderá  ao  responsable  do  tratamento  comunicar  as  violacións  da  seguridade  dos  datos  persoais  á
Autoridade de Control competente e aos interesados, coa colaboración do encargado.

M) Dar apoio ao responsable do tratamento na realización das avaliacións de impacto relativas á protección de
datos, cando cumpra.

N) Dar apoio ao responsable do tratamento na realización das consultas previas á autoridade de control,  cando
cumpra.
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O) Poñer  ao  dispor  do  responsable  toda  a  información  necesaria  para  demostrar  o  cumprimento  das  súas
obrigacións, así como para a realización das auditorías ou as inspeccións que realice o responsable ou outro auditor
autorizado por el.

P) Implantar as medidas de seguridade seguintes:

En todo caso, o encargado deberá adoptar as medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir un nivel de
seguridade adecuado ao risco, tendo en conta o alcance, contexto e os fins do tratamento, así como os riscos de
probabilidade e gravidade variables para os dereitos e liberdades das persoas físicas.

Medidas de seguridade mínimas esixidas ao adxudicatario:

- Seudonimizar e cifrar os datos persoais, no seu caso

- Garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resiliencia permanentes dos sistemas e servizos
de tratamento.

- Restaurar a dispoñibilidade e o acceso aos datos persoais de forma rápida, en caso de incidente físico ou
técnico.

- Verificar, avaliar e valorar, de forma regular, a eficacia das medidas técnicas e organizativas implantadas
para garantir a seguridade do tratamento.

(No seu caso, as medidas mínimas poderanse complementar con algunha/ s das opcións que se relacionan
no documento de axuda)

De conformidade co establecido no artigo 32.3 do  RGPD, no  caso de que o encargado do tratamento  estea
adherido a un código de conduta aprobado a teor do artigo 40 do citado Regulamento ou a un mecanismo de
certificación aprobado a teor do artigo 42 do mesmo, poderá servir de elemento para demostrar o cumprimento dos
requisitos relativos á implantación das medidas de seguridade, sempre que así o considere o responsable en función
das medidas de seguridade necesarias en cada caso.

Q) Designar un delegado de protección de datos nos casos previstos no artigo 37 do  RGPD e comunicar a súa
identidade e datos de contacto ao responsable.

R) Destino dos datos, segundo a opción sinalada a continuación:

1) Devolver ao responsable do tratamento os datos de carácter persoal e, se procede, os soportes onde
consten, unha vez cumprida a prestación.

2) A devolución debe comportar o borrado total dos datos existentes nos equipos informáticos utilizados polo
encargado.

3) Con todo, o encargado pode conservar unha copia, cos datos debidamente bloqueados, mentres poidan
derivarse responsabilidades da execución da prestación.

5. Obrigacións do Responsable do Tratamento

A) Entregar ao encargado os datos aos que se refire a cláusula 2 deste documento.

B) Realizar as consultas previas que corresponda.

C) Velar, de forma previa e durante todo o tratamento, polo cumprimento do RGPD por parte do encargado.

D) Supervisar o tratamento, incluída a realización de inspeccións e auditorías

Pz. do Concello, nº2. Bertamiráns              www.concellodeames.gal               Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                                                Fax: 981 883 925

48/64



                                                                 

                                                             

PREGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE  HA  DE  REXER  O  CONTRATO  DE
SUBMINISTRO BAIXO A MODALIDADE DE RENTING, SEN OPCIÓN DE COMPRA, DUN VEHÍCULO HIBRIDO
ENCHUFABLE EQUIPADO CON KIT POLICIAL CON DESTINO A POLICÍA LOCAL A ADXUDICAR MEDIANTE
PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO CON VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN

1.- RÉXIME XURÍDICO DO CONTRATO E PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN.

O presente contrato ten carácter administrativo, de conformidade co disposto no artigo 25 da Lei 9/2017, do 8 de
novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do
Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, (en diante LCSP). 

As partes quedan sometidas expresamente ao establecido neste prego e no seu correspondente de  prescricións
técnicas particulares. 

O presente prego, o de prescricións técnicas e demais documentos anexos revestirán carácter contractual. Para o
non previsto nos pregos o contrato rexerase pola LCSP, polo Real Decreto 817/2009, do 8 de maio, polo que se
desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público ( RD 817/2009); polo
Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas aprobado mediante Real Decreto 1098/2001,
do 12 de Outubro (RGLCAP), en todo o que non se opoña á anterior. A aplicación destas normas levará a cabo en
relación con todo o que non resultase afectado pola disposición derogatoria da LCSP.

Supletoriamente, aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na súa falta, as normas de dereito
privado.  O  descoñecemento  das  cláusulas  do  contrato  en  calquera  dos  seus  termos,  dos  outros  documentos
contractuais, e das instrucións ou da normativa que resulten de aplicación na execución do pactado, non exime ao
adxudicatario da obrigación de cumprilas.

O procedemento de licitación será o aberto simplificado, a teor do previsto no artigo 159 LCSP. O presente contrato,
por razón da contía, non estará suxeito a regulación harmonizada.

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

De conformidade co artigo 61 da LCSP, a representación das entidades do sector público en materia contractual
correspóndelles  aos  órganos  de  contratación,  unipersonais  ou  colexiados  que,  en  virtude  da  norma  legal  ou
regulamentaria ou da disposición estatutaria, teñan atribuída a facultade de subscribir contratos no seu nome.

O  órgano  de  contratación  virá  determinado  pola  disposición  adicional  segunda  da  LCSP,  sen  prexuízo  das
delegacións que poidan producirse.

Para este contrato o órgano de contratación será o que figure no apartado A do cadro-resumo de características do
prego.

3.- OBXECTO E NECESIDADE DO CONTRATO

O obxecto do contrato ao que se refire este prego é o sinalado no apartado B do cadro-resumo de características,
de acordo coas condicións establecidas no Prego de prescricións técnicas, no que se especifican os factores de toda
orde para ter en conta e, de ser o caso, as modificacións que poidan tramitarse. No mesmo apartado faise referencia
igualmente ás necesidades administrativas que se deben satisfacer mediante o contrato.

Se así se sinala no apartado B do cadro-resumo de características existirá a posibilidade de licitar por lotes de
conformidade co artigo 99.3 da LCSP. 

As limitacións na adxudicación destes indicaranse de ser o caso no  Anexo I  conforme cos criterios alí indicados.
Todas as referencias efectuadas neste prego ao contrato ou adxudicatario entenderanse feitas a cada lote nos que se
divida o obxecto do contrato de ser o caso.

O órgano de contratación poderá non dividir  en lotes o obxecto do contrato cando existan motivos válidos que
deberán xustificarse debidamente.

Se  así  se  sinala  no apartado  C do  cadro-resumo  de  características  a  participación  quedará  reservada  ás
entidades alí indicadas, a todo o contrato ou por lotes, segundo o indicado no Anexo I.

As necesidades que se deben satisfacer mediante o contrato son as contidas no informe de necesidades que inicia o
expediente (artigo 116 da LCSP).

4.- VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

O  valor  estimado  deste  contrato,  de  conformidade  co  disposto  no  artigo  101  da  LCSP,  ascende  á  cantidade
expresada no apartado E do cadro-resumo, cantidade que se tivo en conta para elixir o procedemento de licitación
aplicable a este contrato e a publicidade á que vai someterse.

O método de cálculo aplicado polo órgano de contratación para calcular o valor  estimado será o que figura no
apartado E do cadro-resumo de características.

5.- ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN E PREZO DO CONTRATO
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O orzamento  base de licitación do contrato,  que  ten carácter  estimativo,  ascende á cantidade expresada no
apartado  D  do  cadro-resumo  de  características.  O  seu  detalle  e  a  distribución  por  anualidades  previstas
establécense no apartado G do cadro-resumo de características deste prego. 

En todo caso, indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE).

O prezo do contrato será o que resulte da súa adxudicación, e deberá indicar como partida independente o IVE. 

No  prezo  do  contrato  consideraranse  incluídos  os  tributos,  taxas  e  canons  de  calquera  índole  que  sexan  de
aplicación, así coma todos os gastos que se orixinen para o adxudicatario como consecuencia do cumprimento das
obrigas contempladas no prego.

6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO

A execución dos servizos está amparada polo/os crédito/s que se indican na/s aplicación/s orzamentaria/s indicadas
no apartado D do cadro – resumen do presente prego. 

Nos expedientes que se tramiten anticipadamente,  a adxudicación quedará sometida á condición suspensiva de
existencia  de  crédito  adecuado  e  suficiente  para  garantir  as  obrigacións  derivadas  do  contrato  no  exercicio
correspondente. 

Se o contrato finánciase con Fondos Europeos, debe someterse ás disposicións do Tratado da Unión Europea e aos
actos fixados en virtude do mesmo e ser coherente coas actividades, políticas e prioridades comunitarias en prol dun
desenvolvemento sustentable e mellora do medio ambiente, debendo promover o crecemento, a Competitividade, o
emprego e  a inclusión  social,  así  como a  igualdade entre  homes e  mulleres,  de conformidade co  disposto  no
Regulamento (UE) nº 1303/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, polo que se
establecen  disposicións  comúns  relativas  ao  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento  Rexional,  ao  Fondo  Social
Europeo,  ao Fondo de Cohesión,  ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento  Rural  e  ao Fondo Europeo
Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e derrógase o
Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello.

7.- PRAZO DE DURACIÓN DO CONTRATO E DE EXECUCIÓN DA PRESTACIÓN

O prazo de duración do contrato e de execución da prestación será o que figure no apartado H do cadro-resumo de
características, e deberá axustarse ao establecido no artigo 29 da LCSP. 

Este prazo comezará a contar a partir da formalización do contrato ou desde a data fixada no documento contractual.

O contrato poderá ser prorrogado polo órgano de contratación, e a prórroga será obrigatoria para o contratista,
sempre que o seu preaviso se produza polo menos coa antelación prevista no  apartado H do cadro-resumo de
características. O dito prazo non poderá ser inferior ao xeral de dous meses, respecto do da finalización de duración
do contrato.

En ningún caso poderá producirse a prórroga polo consentimento tácito das partes.

Non obstante, de conformidade co artigo 29.4 da LCSP, cando ao vencemento do contrato non estea formalizado o
novo contrato que garanta a continuidade da prestación que debe realizar o contratista, como consecuencia das
incidencias  resultantes  de  calquera  acontecemento  imprevisible  para  o  órgano  de  contratación  producidas  no
procedemento  de  adxudicación,  e  existisen  razóns  de  interese  público  para  non  interromper  a  prestación,
prorrogarase o contrato orixinario ata que comece a execución do novo contrato. Esta prórroga será en todo caso por
un período máximo de nove meses, sen modificar as restantes condicións do contrato, sempre que o anuncio de
licitación do novo contrato se publicase cunha antelación mínima de tres meses a respecto da data de finalización do
contrato orixinario.

As prórrogas deberanse aprobar con carácter previo á finalización do contrato.

8.- PERFIL DO CONTRATANTE

A información relativa a este contrato que, de acordo co disposto neste prego, vaia a ser publicada a través do perfil
de contratante, poderá ser consultada no seguinte enderezo electrónico: https://contrataciondelestado.es 

9.- NOTIFICACIÓNS TELEMÁTICAS

A práctica das notificacións e comunicacións realizarase por medios electrónicos, ben por medio da súa publicación
no perfil  do contratante, ben por medio de notificación electrónica nos termos recollidos na DA décimo quinta da
LCSP.

10.- TRAMITACIÓN URXENTE

De conformidade co establecido no artigo 159.5 da LCSP, poderán ser obxecto de tramitación urxente os expedientes
correspondentes aos contratos cuxa subscrición responda a unha necesidade inaprazable, ou cuxa adxudicación
sexa preciso acelerar por razóns de interese público. Para este efecto o expediente deberá conter a declaración de
urxencia feita polo órgano de contratación, debidamente motivada.

Os expedientes clasificados de urxentes tramitaranse seguindo o mesmo procedemento que os ordinarios,  coas
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especialidades previstas na normativa contractual. O prazo de inicio da execución do contrato non poderá exceder
dun mes, que se contará desde a formalización. 

11.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR 

Poderán optar á adxudicación do presente contrato as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, a
título individual ou en unión temporal de empresarios que teñan aptitude para contratar e que estean inscritas no
rexistro oficial  de licitadores e empresas clasificadas do sector público ou da comunidade autónoma de Galicia,
extremo que deberán acreditar mediante a oportuna certificación. 

Sen prexuízo do anterior, a disposición adicional terceira da LCSP dispón que ata que non transcorran seis meses
desde a entrada en vigor da LCSP, non resultará esixible a obrigación establecida para o procedemento aberto
simplificado sumario de estar inscrito no rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do sector público ou
rexistro equivalente da comunidade autónoma, polo que a acreditación da capacidade e ausencia de prohibicións
para contratar realizarase na forma establecida con carácter xeral. 

En  relación  ás  unións  temporais  de  empresarios,  a  alteración  da  súa  composición  así  como  os  supostos  de
modificación durante a licitación estarase ao disposto no artigo 69, apartados 8 e seguintes. 

Nos casos de fusión de empresas nos que participe a sociedade contratista,  continuará o contrato vixente coa
entidade  absorbente  ou  coa  resultante  da  fusión,  que  quedará  subrogada  en  todos  os  dereitos  e  obrigacións
dimanantes do mesmo. Igualmente, nos supostos de escisión, achega ou transmisión de empresas ou ramas de
actividade das mesmas, continuará o contrato coa entidade á que se atribúa o contrato, que quedará subrogada nos
dereitos  e  obrigacións  dimanantes  do  mesmo,  sempre  que  reúna  as  condicións  de  capacidade,  ausencia  de
prohibición  de  contratar,  e  a  solvencia  esixida  ao  acordarse  a  adxudicación  ou  que  as  diversas  sociedades
beneficiarias  das mencionadas  operacións e,  en caso de  subsistir,  a  sociedade da  que proveñan o patrimonio,
empresas ou ramas segregadas, responsabilícense solidariamente con aquelas da execución do contrato. Se non
puidese producirse a subrogación por non reunir a entidade á que se atribúa o contrato as condicións de solvencia
necesarias, resolverase o contrato, considerándose para todos os efectos como un suposto de resolución por culpa
do adxudicatario. 

Para os efectos anteriores a empresa deberá comunicar ao órgano de contratación a circunstancia que se producín. 

En relación coas empresas comunitarias ou de Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo e
empresas non comunitarias, será de aplicación o disposto nos artigos 67 e 68 LCSP.

12.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN

De conformidade co disposto no artigo 159 LCSP, o contrato adxudicarase por procedemento aberto simplificado e
levará a cabo atendendo a un único criterio de adxudicación ou ben a unha pluralidade de criterios de adxudicación,
segundo o disposto no  encabezado do cadro de características do presente prego e conforme aos termos e
requisitos establecidos no devandito texto legal, de conformidade co disposto no artigo 159 LCSP.

13.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN

Os criterios que han de servir de base para a adxudicación, son os sinalados nos Anexos IV e V do presente prego,
coa ponderación atribuída a cada un deles ou cando por razóns obxectivas debidamente xustificadas non sexa
posible ponderar os criterios elixidos, estes enumeraranse por orde decrecente de importancia. 

Cando se sinale un único criterio de adxudicación, este deberá estar relacionado cos custos, podendo ser o prezo ou
un criterio baseado na rendibilidade, como o custo do ciclo de vida calculado de acordo co indicado no artigo 148. 

De entre os criterios obxectivos de adxudicación, no Anexo V do presente prego sinálanse os parámetros obxectivos
que deberán permitir identificar os casos en que unha oferta considérese anormal, de conformidade co disposto no
artigo 149.2 LCSP e cláusula 22 do presente prego. 

Se entre os criterios de adxudicación existen criterios avaliables mediante xuízo de valor a súa ponderación non
superará  o 25% do total  salvo no  caso de contratos cuxas prestacións  sexan de carácter  intelectual,  como os
servizos de enxeñería e arquitectura, en que a súa ponderacion non superará o 45% do total.

14.- GARANTÍA PROVISIONAL 

Non se esixe garantía provisional. 

15.- GARANTÍA DEFINITIVA

O licitador  que presente  a mellor  oferta,  de conformidade co disposto no  artigo 145 LCSP, deberá constituír  a
disposición do órgano de contratación unha garantía definitiva. A súa contía será igual ao 5 por 100 do importe do
prezo final ofertado polo licitador, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido, segundo o previsto no apartado N do
cadro – resumen do presente prego. 

A constitución desta garantía deberá ser acreditada no prazo de dez días hábiles a contar desde o seguinte a aquel
en que recibise o requirimento do artigo 150.2 LCSP. 

En todo caso, a garantía definitiva responderá dos conceptos a que se refire o artigo 110 LCSP. Dentro de devanditos

Pz. do Concello, nº2. Bertamiráns              www.concellodeames.gal               Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                                                Fax: 981 883 925

51/64



                                                                 

                                                             

conceptos inclúese o incumprimento por parte do contratista da obrigación de indemnizar os danos e prexuízos
ocasionados a terceiros como consecuencia da incorrecta execución das prestacións obxecto do contrato, prevista
no artigo 196 LCSP. 

A garantía definitiva constituirase de conformidade co preceptuado no Capítulo I do Título IV do Libro I da LCSP e en
calquera das formas que se establecen no artigo 108.1 LCSP. 

Cando de conformidade co previsto no  apartado N do cadro – resumen de características do presente prego,
proceda  a  constitución  da  garantía  en  forma  de  retención  no  prezo  prevista  no  artigo  108.2  LCSP,  previa
manifestación expresa do licitador que opta pola retención no prezo, esta levará a cabo no primeiro abono. 

Cando como consecuencia da modificación do contrato, experimente variación o prezo do mesmo, reaxustarase a
garantía  no prazo de 15 días naturais,  contados desde a data en que se notifique ao empresario  o acordo de
modificación,  a  efectos  de  que  garde  a  debida  proporción  co  prezo  do  contrato  resultante  da  modificación,
incorrendo, en caso contrario, en causa de resolución contractual. No mesmo prazo contado desde a data en que se
fagan efectivas as penalidades ou indemnizacións con cargo á garantía, o adxudicatario deberá repoñer ou ampliar a
garantía na contía que corresponda, incorrendo, en caso contrario, en causa de resolución. A estes efectos, non se
considerarán as variacións de prezo que se produzan como consecuencia dunha revisión de prezos conforme ao
sinalado no Capítulo II do Título III do Libro I. 

A garantía complementaria establecerase de conformidade co previsto no artigo 107.2 LCSP, e estarase, no seu
caso, ao disposto no apartado N do cadro resumen do presente prego. 

Devolución e cancelación da garantía definitiva. 

Aprobada a liquidación do contrato, se non resultasen responsabilidades que haxan de exercitarse sobre a garantía
definitiva e transcorrido o prazo de garantía  dos servizos determinado no  apartado I  do  cadro – resumen  do
presente prego, ditarase acordo de devolución daquela.

16.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS 

A presentación de proposicións ou solicitudes de participación, farase dentro do prazo que en cada caso determínese
no apartado B.7 do cadro – resumen , contado a partir do día seguinte á publicación do anuncio de licitación na
Plataforma de Contratación do Estado https://www.contrataciondelestado.es.

Toda a documentación necesaria para a presentación da oferta deberá estar dispoñible en medios electrónicos desde
o día de publicación do anuncio de licitación. 

As proposicións só serán presentadas única e exclusivamente no lugar indicado no anuncio de licitación.

As proposicións ou solicitudes de participación dos interesados deberán axustarse aos presentes pregos, ao cadro
resumen de características de cada licitación e demais documentos contractuais,  e a súa presentación supón a
aceptación incondicionada polo empresario do contido da totalidade das súas cláusulas ou condicións, sen excepción
ou reserva algunha.

As proposicións serán secretas e cada licitador non poderá presentar máis dunha proposición,  sen prexuízo do
disposto no articulo 142 sobre admisibilidade de variantes. Tampouco poderá subscribir proposta en unión temporal
con outros se o fixo individualmente ou figurar en máis dunha unión temporal. A infracción destas normas dará lugar á
non admisión de todas as propostas por el subscritas 

Documentos e datos dos licitadores de carácter confidencial 

Os licitadores deberán indicar que documentos (ou parte dos mesmos) ou datos dos incluídos nas ofertas teñen a
consideración de «confidenciais», sen que resulten admisibles as declaracións xenéricas de confidencialidade de
todos os documentos ou datos da oferta. A condición de confidencial deberá reflectirse claramente (sobreimpresa, á
marxe ou de calquera outra forma claramente identificable) no propio documento que teña tal condición, sinalando
ademais os motivos que xustifican tal consideración. 

Non  se  considerarán  confidenciais  documentos  que  non  fosen  expresamente  cualificados  como  tales  polos
licitadores e tampouco aqueles cualificados como confidenciais sen que se xustifique tal consideración.

Subsanación de documentos

A presentación  de  declaracións  responsables  do  cumprimento  dos  requisitos  de  participación  será  obxecto  de
corrección polos licitadores,  a requirimento dos servizos dependentes do órgano de contratación ou a mesa de
contratación, cando non se presentaron, ou non estivese adecuadamente cumprimentada a presentada. 

Igualmente,  o proposto como adxudicatario poderá emendar a falta ou incompleta presentación dos documentos
acreditativos  do  cumprimento  dos  requisitos  de  participación  que  lle  sexan  requiridos  con  carácter  previo  á
adxudicación do contrato. 

En ambos os casos concederase ao licitador un prazo de  tres días hábiles  a contar  desde o seguinte ao de
recepción do requirimento de corrección (art. 141.2 LCSP). 

Se non se emendase en prazo o requirido, o órgano ou a mesa de contratación entenderán que o licitador desiste da
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súa oferta

17.- FORMA E CONTIDO DAS PROPOSICIÓNS 

As proposicións constarán de dous sobres ou arquivos electrónicos que a continuación se indican,  pechados e
asinados polo licitador ou persoa que o representa facendo constar en cada un deles, de modo visible no exterior o
órgano de contratación ao que se dirixe, o procedemento ao que concorre o seu respectivo contido e o nome do
licitador.  No interior  de  cada sobre  ou  arquivo  electrónico  farase  constar  en  folla  independente  o  seu  contido,
ordenado numericamente.

A documentación poderá estar redactada tanto en castelán como en galego. 

A forma de presentación será diferente se hai ou non criterios de adxudicación cuxa cuantificación dependa dun
xuízo de valor (criterios subxectivos). 

Modalidade  1ª:  Non  hai  criterios  de  adxudicación  cuxa  cuantificación  dependa  dun  xuízo  de  valor:
presentarase un único sobre (sobre único) que será aberto en acto público. 

Sobre Único:   Este sobre conterá unicamente a documentación que figura no   Anexo VII   do PCAP  

Variantes. 

No caso de que segundo o apartado B do cadro – resumen, admítase a presentación de variantes, os licitadores
poderán ofertar alternativas na forma establecida no  Anexo XVIII e cos requisitos, modalidades e características
técnicas fixadas no Prego de Prescricións Técnicas e resumidas en devandito Anexo sen que poidan superar o
orzamento máximo do contrato. Cada licitador na proposición que presente deberá incluír obrigatoriamente a solución
ao traballo ou servizo básico requirido. 

Comprobación da veracidade das declaracións responsables. 

Os  servizos  do  órgano  de  contratación  ou  a  Mesa  de  contratación  poderán,  en  calquera  momento,  solicitar  a
xustificación documental do cumprimento das condicións sobre as que os licitadores declarasen responsablemente o
seu cumprimento. 

Modalidade 2ª:  Hai  criterios de adxudicación cuxa cuantificación depende dun xuízo de valor  (  criterios
subxectivos): Presentaranse dous sobres, sobre A e sobre B, segundo se indique no Anexo VII. 

O sobre A non será aberto en acto público. O sobre B será aberto en acto público. 

Sobre electrónico A :  Este Sobre ou arquivo electrónico conterá a documentación que figura no  Anexo VII do
PCAP: 

Os servizos  do  órgano de  contratación  ou  a  Mesa de  Contratación  poderán,  en  calquera  momento,  solicitar  a
xustificación documental do cumprimento das condicións sobre as que os licitadores declarasen responsablemente o
seu cumprimento.

b) Sobre electrónico B – Oferta conforme aos Anexos VII XXII 

Este Sobre conterá a documentación que figura no Anexo VII do PCAP

Variantes.

No caso de que segundo o apartado J do cadro – resumen, admítase a presentación de variantes, os licitadores
poderán ofertar alternativas na forma establecida no Anexo XVIII e cos requisitos, modalidades e características
técnicas fixadas no Prego de Prescricións Técnicas e resumidas en devandito Anexo sen que poidan superar o
orzamento máximo do contrato. Cada licitador na proposición que presente deberá incluír obrigatoriamente a solución
ao traballo ou servizo básico requirido. 

Efectos da presentación de proposicións 

A presentación de proposicións supón por parte do empresario a aceptación incondicional das cláusulas deste Prego
e do Prego de Prescricións Técnicas e de que reúne todas e cada unha das condicións esixidas para contratar coa
Administración. 

18.- MESA DE CONTRATACIÓN 

A  mesa  de  contratación  será  o  órgano  competente  para  efectuar  a  valoración  das  ofertas  e  cualificar  a
documentación administrativa. A súa composición estará prevista no Anexo VIII do presente prego, que se publicará
na plataforma de licitación do Estado ao publicar o anuncio de licitación.

19.- APERTURA E EXAME DAS PROPOSICIÓNS

Modalidade 1ª. Non hai criterios de adxudicación cuxa cuantificación dependa dun xuízo de valor: 

Cando non hai criterios de adxudicación cuxa cuantificación dependa dun xuízo de valor, presentarase un único
sobre, sobre único, que será aberto en acto público. 

A mesa procederá en acto público á apertura e lectura do sobre único, cualificará a documentación administrativa
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presentada polos licitadores e, se fose necesario, realizará requirimentos de corrección para o que concederá 3 días
hábiles. 

Emendada a documentación ou transcorrido o prazo para iso, a mesa declarará as ofertas admitidas e excluídas e
respecto das primeiras clasificará as ofertas presentadas e realizará os requirimentos correspondentes ao primeiro
clasificado.

No caso de que se identifiquen ofertas incursas en presunción de anormalidade a mesa seguirá o procedemento do
artigo 149 LCSP; o prazo concedido ao licitador para xustificar a oferta incursa en presunción de anormalidade non
excederá de 5 días. 

Se se produce empate, aplicaranse os criterios de desempate establecidos no presente prego. 

Achegada polo licitador clasificado en primeiro lugar a documentación requirida ( para o que se concede  7 días
hábiles), a mesa de contratación formulará proposta de adxudicación que elevará ao órgano de contratación. 

Modalidade 2ª.- Hai criterios de adxudicación cuxa cuantificación depende dun xuízo de valor. 

Cando hai criterios de adxudicación cuxa cuantificación depende dun xuízo de valor hai dous sobres, sobre A e sobre
B.  Procédese  en  primeiro  lugar  co  sobre  A que  non  se  abre  en  acto  público  e  que  contén  a  documentación
administrativa  e  os  criterios  de  adxudicación  cuxa  cuantificación  depende  dun  xuízo  de  valor.  Examinada  a
documentación administrativa procederase, se fose necesario, á súa corrección concedendo un prazo de 3 días
hábiles para iso.

Emendada  a  documentación  ou  transcorrido  o  período  concedido  para  o  efecto,  a  mesa  declarará  as  ofertas
admitidas ou rexeitadas. Das ofertas admitidas remitirá os criterios de adxudicación cuxa cuantificación depende dun
xuízo de valor aos servizos técnicos que dependen do órgano de contratación, para que procedan á súa valoración
no prazo máximo de 7 días hábiles.

Valorados os criterios cuxa cuantificación depende dun xuízo de valor procederase en acto público á apertura do
sobre B que contén criterios cuxa cuantificación non depende dun xuízo de valor. 

A mesa procederá á clasificación das ofertas. No caso de que se identifiquen ofertas incursas en presunción de
anormalidade a mesa seguirá o procedemento do artigo 149 LCSP, o prazo concedido ao licitador para xustificar a
oferta incursa en presunción de anormalidade non excederá de 5 días. 

Se se produce empate aplicaranse os criterios de desempate establecidos no presente prego. 

A mesa realizará os requirimentos que procedan ao clasificado en primeiro lugar; realizará tamén as comprobacións
que procedan.  Achegada polo licitador  clasificado en primeiro lugar  a documentación requirida (  para o que se
concede 7 días hábiles) a mesa formulará proposta de adxudicación que elevará ao órgano de contratación. 

De todo o actuado conforme aos apartados anteriores, deixarase constancia nas actas correspondentes nas que se
reflectirá o resultado do procedemento e as súas incidencias.

20.-  PUBLICIDADE  DO  RESULTADO  DOS  ACTOS  DA MESA DE  CONTRATACIÓN  E  NOTIFICACIÓN  AOS
LICITADORES AFECTADOS 

O resultado dos actos da mesa de contratación serán obxecto de publicidade na plataforma de contratación do
Estado. 

O acto de exclusión dun licitador será notificado a este, con indicación dos recursos que procedan contra a devandita
decisión. 

21.- VALORACIÓN DAS OFERTAS 

Os criterios de adxudicación das ofertas son os que figuran no anuncio de licitación e nos  Anexos IV e V deste
prego. 

22.- OFERTAS CON VALORES ANORMALMENTE BAIXOS. 

No Anexo V establécense os parámetros obxectivos, en virtude dos cales se entenderá que a proposición non pode
ser  cumprida  por  ser  considerada anormalmente  baixa.  Cando se identifique  unha proposición  que poida  estar
incursa en presunción de anormalidade, a mesa ou ,na súa falta o órgano de contratación, antes de levar a cabo a
valoración de todas as ofertas, dará audiencia ao licitador afectado e tramitará o procedemento legalmente previsto.
En vista do resultado,  propoñerase motivadamente a súa aceptación ou rexeitamento,  nese caso excluirase da
clasificación. 

Conforme ao previsto no artigo 149 da LCSP fíxanse os seguintes parámetros obxectivos como determinantes para
os efectos de cualificar unha oferta en presunción de anormalidade: 

1.- Cando o único criterio de adxudicación sexa o prezo, aplicaranse os parámetros obxectivos de determinación de
presunción de anormalidade na oferta que se atopen vixentes especificamente na normativa regulamentaria vixente. 

2.-  Cando  se  utilicen  unha  pluralidade  de  criterios  de  adxudicación,  estarase  aos  parámetros  obxectivos  que
xustificadamente establézanse no cadro – resumen de características ou, na súa ausencia,  aplicarase o criterio
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referido no apartado anterior.

3.- Cando houberen presentado ofertas empresas que pertenzan a un mesmo grupo, no sentido do artigo 42.1 do
Código  de  Comercio,  tomarase  unicamente,  para  aplicar  o  réxime  de  identificación  das  ofertas  incursas  en
presunción de anormalidade, aquela que for máis baixa e iso con independencia de que presenten a súa oferta en
solitario  ou  conxuntamente  con  outra empresa ou  empresas  alleas ao  grupo e coas  cales  concorran  en unión
temporal. 

4.-  Cando se identifiquei  unha ou varias ofertas  incursas  en  presunción  de  anormalidade,  deberase  requirir  ao
licitador ou licitadores que as presentasen dándolles prazo suficiente para que xustifiquen e desagreguen razoada ou
detalladamente o baixo nivel dos prezos, ou de custos, ou calquera outro parámetro en base ao que determine a
mesa ou órgano de contratación. 

En todo caso, rexeitaranse as ofertas anormalmente baixas que vulneren a normativa sobre subcontratación ou non
cumpran as obrigacións aplicables en materia ambiental,  social  ou laboral, nacional  ou internacional, incluíndo o
incumprimento dos convenios colectivos sectoriais vixentes, en aplicación do establecido no artigo 201 LCSP. 

Entenderase en todo caso que a xustificación non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos prezos ou custos
propostos polo licitador cando esta sexa incompleta ou se fundamente en hipótese ou prácticas inadecuadas desde o
punto de vista técnico, xurídico ou económico. 

Nos casos en que se comprobe que unha oferta é anormalmente baixa debido a que o licitador obtivo unha axuda de
Estado,  só  poderá  rexeitarse  a  proposición  por  esta  única  causa  se  aquel  non  pode  acreditar  que  tal  axuda
concedeuse sen contravir as disposicións comunitarias en materia de axudas públicas 

23.- PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN 

A proposta de adxudicación do contrato realízaa a mesa de contratación e non crea dereito algún en favor do licitador
proposto, que non os adquirirá, fronte á Administración, mentres non se formalizou o contrato. 

De  conformidade  co  disposto  no  artigo  152  LCSP,  a  decisión  de  non  adxudicar  ou  celebrar  o  contrato  ou  a
desistencia do procedemento poderán acordarse polo órgano de contratación antes da formalización. 

Só poderá adoptarse a decisión de non adxudicar ou celebrar o contrato por razóns de interese público debidamente
xustificadas no expediente. A desistencia do procedemento deberá estar fundado nunha infracción non emendable
das normas de preparación do contrato ou das reguladoras do procedemento de adxudicación, debendo xustificarse
no expediente a concorrencia da causa.

24.- PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVIOS
POLO LICITADOR QUE PRESENTASE A MELLOR OFERTA.

O empresario que estea inscrito no rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do sector público ou rexistro
autonómico ou que figure na base de datos nacional dun estado membro da Unión Europea e estes sexan accesibles
de modo gratuíto para o órgano de contratación, non estará obrigado a presentar os documentos xustificativos ou
outra  proba documental  dos  datos inscritos nos referidos lugares,  sendo unicamente  necesario  a declaración  e
documentación conforme ao Anexo IX. 

De acordo co disposto no artigo 139.1 LCSP a presentación das proposicións supón a autorización á mesa de
contratación ou órgano de contratación para consultar os datos recolleitos nos rexistros anteriores. 

Verificación da documentación achegada 

A mesa de contratación verificará que o proposto como adxudicatario acredita documentalmente o cumprimento dos
requisitos de participación esixidos. 

De  non  cumprimentarse  adecuadamente  coa  presentación  de  toda  a  documentación  indicada  nos  apartados
anteriores e no prazo, entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose nese caso para solicitar a
mesma documentación ao licitador seguinte, pola orde en que quedasen clasificadas as ofertas. 

Con todo, ao licitador que non cumprimentase o requirimento de documentación esixiráselle o 3% do orzamento base
de licitación (IVE excluído) en concepto de penalidade que será efectivo segundo o establecido na letra a) apartado 2
do artigo 71 LCSP. 

25.- GARANTÍA DEFINITIVA 

A garantía definitiva que figura  no  apartado N do cadro – resumen poderá constituírse en calquera das formas
legalmente previstas no artigo 108 LCSP. 

Se así  se  prevé no citado  apartado do cadro-resumen poderá constituírse mediante retención no prezo.  Neste
suposto a garantía definitiva será repercutida ao contratista, previa autorización expresa, deducíndose o seu importe
da primeira factura e sucesivas ata alcanzar a totalidade da mesma. 

26.-  RENUNCIA  Á  CELEBRACIÓN  DO  CONTRATO  E  DESESTIMENTO  DO  PROCEDEMENTO  DE
ADXUDICACIÓN POLA ADMINISTRACIÓN 

A decisión  de  non  celebrar  ou  non  adxudicar  o  contrato  e  o  desestimento  do  procedemento  determinará  a

Pz. do Concello, nº2. Bertamiráns              www.concellodeames.gal               Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                                                Fax: 981 883 925

55/64



                                                                 

                                                             

compensación aos licitadores polos gastos en que incorresen nos termos sinalados no artigo 152 LCSP, de acordo
cos principios xerais que rexen a responsabilidade da Administración. 

27.- ADXUDICACIÓN 

A adxudicación do contrato corresponde ao órgano de contratación sinalado no cadro resumen do presente prego. 

A adxudicación do contrato deberá ser motivade, notificarase aos licitadores e publicarase no plataforma de licitación
do  Estado.  A  notificación  conterá  a  información  necesaria  que  permita  aos  interesados  interpoñer  recurso
suficientemente fundado contra a decisión de adxudicación. 

O órgano de contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da
documentación á que se refire a cláusula 24. 

As notificacións realizaranse por medios electrónicos de conformidade co establecido na disposición adicional décimo
quinta da LCSP. 

O órgano de contratación poderá declarar deserta unha licitación, no seu caso, a proposta da mesa de contratación,
cando non exista ningunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuran nos pregos. 

28.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO 

O contrato perfecciónase coa súa formalización. 

O contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se axuste con exactitude ás condicións da licitación,
constituíndo devandito documento título suficiente para acceder a calquera rexistro. En ningún caso poderán incluírse
cláusulas que impliquen alteración dos termos da adxudicación. 

Con todo,  o  contratista  poderá  solicitar  que o  contrato se eleve  a escritura pública,  correndo do seu cargo os
correspondentes gastos derivados do seu outorgamento. Neste caso, o contratista deberá entregar á Administración
unha copia lexitimada e unha simple do citado documento no prazo máximo dun mes desde o seu formalización.

En ningún caso poderá iniciarse a execución do contrato sen a súa previa formalización.

A formalización do contrato deberá efectuarse non mais tarde dos quince días naturais seguintes a aquel en que se
reciba a notificación da adxudicación, salvo para o suposto de tramitación urxente, en en prazo para a formalización
do contrato reduciranse á metade. Se se tratase dunha UTE, o seu representante deberá presentar ante o órgano de
contratación  a  escritura  pública  da  súa  constitución,  CIF  asignado  e  nomeamento  de  representante  con  poder
suficiente.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do prazo indicado, o contrato
adxudicarase  ao  seguinte  licitador  pola  orde  en  que  quedasen  clasificadas  as  ofertas,  previa  presentación  da
documentación establecida no Anexo IX do presente prego. 

Con respecto ao adxudicatario  que non formalizase, por  causa imputable,  o contrato dentro do prazo indicando
esixiráselle unha penalidade por importe do 3%do orzamento basee de licitación (IVE excluído) que se detraerá en
primeiro lugar da garantía definitiva sen prexuízo do establecido na letra b) apartado 2) artigo 71 LCSP. 

A formalización dos contratos deberá así mesmo publicarse na plataforma de licitación do Estado e no Diario da
Unión Europea se o contrato está suxeito a regulación harmonizada. 

29.- DEREITOS E OBRIGACIÓNS DAS PARTES

a) Abonos ao contratista

O  pago  do  traballo  ou  servizo  efectuarase  conforme  ao  establecido  no  apartado  X  do  cadro  de  resumo  de
características do contrato, previa presentación de factura debidamente conformada,  cando cumpra. 

As  facturas  deberán  conter  os  datos  correspondentes  ao  DIR3 segundo aparecen no  apartado S do cadro –
resumen do cadro de características.

O contratista deberá presentar a factura no rexistro administrativo no prazo de 30 días desde a data da prestación.
No caso de servizos de tracto sucesivo as facturas deberán presentarse no prazo máximo de 10 días desde a
realización da prestación no período de que se trate.

A factura deberá presentarse en formato electrónico nos supostos que fixa Lei 25/2013, do 27 de decembro, de
Impulso á Factura Electrónica e Creación do Rexistro Contable de Facturas do Sector Público.  Nestes casos a
presentación  da  factura no Punto  Xeral  de Acceso equivale  á presentación nun rexistro  administrativo.  Estarán
exentas da devandita obrigación as facturas cuxo importe total (IVE excluído) sexa igual ou inferior a 5.000 euros, de
acordo coa Orde do 15 de xaneiro de 2015, do Conselleiro de Facenda e Administración Pública, pola que se regula
o importe mínimo para a remisión de facturas electrónicas ao Concello.

Por outra banda, a Administración deberá aprobar os documentos que acrediten a conformidade co disposto no
contrato dos servizos prestados, dentro dos trinta días seguintes á prestación do servizo.

b) Obrigacións do contratista
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Ademais das obrigacións xerais derivadas do réxime xurídico do presente contrato, son obrigacións específicas do
contratista as seguintes: 

- Obrigacións laborais, sociais, fiscais e de protección de medio ambiente

O persoal que a empresa adxudicataria deba contratar para atender as súas obrigacións dependerá exclusivamente
desta, sen que á extinción do contrato poida producirse en ningún caso a consolidación das persoas que realizasen
os traballos como persoal do órgano contratante. 

O contratista está obrigado ao cumprimento das disposicións vixentes en materia fiscal, laboral, de seguridade social,
de integración social de persoas con discapacidade, de prevención de riscos laborais e de protección do medio
ambiente que se establezan tanto na normativa vixente como nos pregos que rexen a presente contratación. 

O órgano de contratación poderá sinalar no Prego de Prescricións Técnicas o organismo ou organismos dos que os
licitadores poidan obter a información pertinente relativa ás citadas obrigacións.

Ademais das obrigas recollidas expresamente nesta cláusula, serán de aplicación o emprego do galego en todas as
actividades derivadas da execución deste contrato, segundo o establecido na ordenanza de impulso do galego do
Concello  de Ames, e calquera outra que derive do presente prego, contrato que se formalice,  regulamento dos
servizos, ordes e instrucións dos servizos e demais normativa de aplicación.

- Subrogación en contratos de traballo

Nos casos en que legalmente proceda indicarase no apartado  O do cadro – resumen, de características, e de
conformidade co Anexo XI. Cando unha norma legal, un convenio colectivo ou un acordo de negociación colectiva de
eficacia xeral, impoña ao adxudicatario a obrigación de subrogarse como empregador en determinadas relacións
laborais, facilitarase aos licitadores a información sobre as condicións dos contratos dos traballadores aos que afecte
a subrogación, que resulte necesaria  para permitir  unha exacta avaliación dos custos laborais que implicará tal
medida, información que se facilita en cumprimento do previsto no artigo 130 LCSP. 

A empresa que resulte adxudicataria do presente contrato e que teña a condición de empleadora dos traballadores
afectados, estará obrigada a proporcionar a información anteriormente referida, a requirimento do responsable do
contrato.

Como  parte  da  información  en  todo  caso  deberanse  achegar  as  listaxes  do  persoal  obxecto  de  subrogación,
indicándose:  o  convenio  colectivo  de  aplicación  e  os  detalles  de  categoría,  tipo  de  contrato,  xornada,  data  de
antigüidade, vencemento do contrato, salario bruto de cada traballador, así como todos os pactos en vigor aplicables
aos traballadores aos que afecte a subrogación.

Os contratistas estarán obrigados a manter actualizada a información relativa ao persoal vixente durante a execución
do contrato para poñela a disposición do órgano de contratación cando sexa requirida.

Así mesmo, e sen prexuízo da aplicación, no seu caso, do establecido no artigo 44 do texto refundido da Lei do
Estatuto dos Traballadores, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, o contratista está
obrigado  a  responder  dos  salarios  impagados  aos  traballadores  afectados  pola  subrogación,  así  como  das
cotizacións  á  Seguridade  Social  devengadas,  aínda  no  caso  de  que  se  resolva  o  contrato,  e  aqueles  sexan
subrogados polo novo contratista, sen que en ningún caso dita obrigación corresponda a este último. Neste caso, a
Administración, acreditada a falta de pago dos citados salarios, procederá conforme ao previsto no artigo 130.6 da
citada lei. 

O  incumprimento  das  obrigacións  establecidas  nesta  cláusula  dará  lugar  ao  establecemento  das  penalidades
sinaladas no Anexo XIV do presente prego. 

Ditas obrigacións son consideradas de carácter esencial.

- Mantemento de condicións laborais durante a execución dos contratos.

A empresa adxudicataria deberá garantir ás persoas traballadoras adscritas á execución do contrato e durante toda a
súa vixencia,  a  aplicación  e mantemento estrito  das  condicións  laborais  que estableza o convenio  colectivo de
aplicación. 

O contratista deberá pagar aos seus traballadores o salario correspondente, cuxo importe e modalidades será o
establecido no convenio colectivo de aplicación, así como manter ditas condicións mentres dure a execución do
contrato e as súas eventuais prórrogas.

O  mesmo  compromiso  esixirase  ás  empresas  subcontratistas,  sendo  responsabilidade  do  contratista  principal
asegurar o seu cumprimento fronte á entidade contratante. 

O incumprimento dos compromisos de mantemento das condicións laborais será causa de resolución dos contratos.
Se quen incumprise o compromiso fose un subcontratista, o adxudicatario, a requirimento do órgano de contratación,
resolverá o subcontrato, sen indemnización algunha para o adxudicatario. 

O  contratista  responderá  dos  salarios  impagados  aos  traballadores  afectados  pola  subrogación,  así  como das
cotizacións da Seguridade Social devengadas, aínda que se resolva o contrato e os traballadores sexan subrogados
a un novo contratista que non asumirá estas obrigacións en ningún caso. 
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- Obrigacións relativas á xestión de permisos, licenzas e autorizacións

O contratista estará obrigado, salvo que o órgano de contratación decida encargarse directamente e así llo faga
saber de forma expresa, a xestionar os permisos, licenzas e autorizacións establecidas nas ordenanzas municipais e
nas normas de calquera outro organismo público ou privado que sexan necesarias para o inicio e execución do
servizo, solicitando da Administración os documentos que para iso sexan necesarios.

- Obrigacións de transparencia.

O contratista deberá subministrar á entidade administrativa, previo requirimento e nun prazo de 15 días, todas a
información necesaria para o cumprimento por aquela das obrigacións de transparencia establecidas na Lei 19/2013
do 9 de decembro de transparencia, acceso á información pública e bo goberno. Unha vez transcorrido o prazo
conferido no requirimento sen que o mesmo houbese sito atendido, a entidade administrativa poderá acordar, previo
apercibimento e audiencia do interesado, a imposición de multas coercitivas por importe de 1.000 euros, reiterados
en  períodos  de  15  días  ata  o  cumprimento  e  ata  alcanzar  a  cantidade  correspondente  ao  5% do  importe  de
adxudicación ou do orzamento de licitación no caso de oferta por prezos unitarios.

- Efectos do incumprimento das obrigacións contractuais de carácter esencial.

O incumprimento das condicións especiais de execución do contrato establecidas no  Anexo XII e cualificadas  no
Anexo  XIII do  prego  como  obrigacións  de  carácter  esencial,  determinará,  atendendo  ao  principio  de
proporcionalidade, a que o órgano de contratación poida optar por: 

a)  Continuar  coa  execución  do  contrato,  coa  imposición  dunha  penalidade  do  3% do  prezo  do  contrato  (polo
responsable do contrato poderase impoñer unha maior, neste caso hai que motívalo, que non poderá ser superior ao
10% do prezo do contrato).

b) Resolver o contrato por incumprimento culpable segundo o artigo 211. f) da LCSP e a declaración da prohibición
de contratar durante o prazo máximo de tres anos en calquera procedemento público de licitación co Concello de
Ames, conforme ao artigo 71.2. c) e 72 da LCSP. 

30.- SUBCONTRATACIÓN 

O contratista poderá concertar a realización parcial da prestación cos requisitos e alcance que se establezan  no
Anexo X, salvo que conforme ao establecido nas letras d) e e) do apartado 2º do artigo 215 LCSP, a prestación ou
parte  da mesma haxa de  ser  executada directamente  polo  contratista  e  sempre  que se cumpran os  requisitos
establecidos no apartado 2 do artigo 215 LCSP.

Para a celebración de subcontratos  por  parte  do contratista  será necesario  que este  comunique ao órgano de
contratación, en todo caso, de forma anticipada e por escrito a intención de celebrar os subcontratos, xunto coa
documentación que xustifique a aptitude do subcontratista para executar a parte da prestación que se pretende
subcontratar, e unha declaración responsable do subcontratista de non estar incurso en prohibición de contratar coa
Administración, segundo o Anexo X.

A infracción destas condicións, así como a falta de acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias
determinantes da situación de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación, terá, entre outras previstas na
LCSP, e en función da repercusión na execución do contrato, algunha das seguintes consecuencias:

a) A imposición ao contratista dunha penalidade de ata un 50% do importe do subcontrato, segundo o establecido no
artigo 192.1 da LCSP.

b) A resolución do contrato, a condición de que se cumpran os requisitos establecidos no segundo parágrafo da letra
f) do apartado 1 do artigo 211 LCSP 

Así mesmo, e en canto aos pagos a subcontratistas e subministradores,  quedará obrigado ao cumprimento dos
requisitos e obrigacións establecidos nos artigos 216 e 217 LCSP. 

En todo caso, os subcontratistas quedarán obrigados só ante o contratista principal que asumirá, por tanto, a total
responsabilidade da execución do contrato fronte á Administración, con arranxo estrito  aos pregos de cláusulas
administratIVEs particulares, e aos termos do contrato, incluído o cumprimento das obrigacións en materia ambiental,
social ou laboral a que se refire o artigo 201 LCSP.

Os subcontratistas non terán acción directa fronte á Administración contratante polas obrigacións contraídas con eles
polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos subcontratos.

O contratista  deberá  comunicar  por  escrito,  tras a adxudicación  do  contrato e,  como moi  tarde,  cando inicie  a
execución deste, ao órgano de contratación a súa intención de celebrar subcontratos, sinalando a parte da prestación
que  se  pretende  subcontratar  e  a  identidade,  datos  de  contacto  e  representante  ou  representantes  legais  do
subcontratista, e xustificándoo suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos elementos técnicos
e humanos de que dispón e á súa experiencia. 

Así mesmo, xunto co escrito mediante o que se dea coñecemento á Administración do subcontrato a celebrar, o
contratista deberá acreditar que o subcontratista non se atopa incurso en prohibición de contratar de acordo co artigo
71 LCSP. Dita acreditación poderá facerse efectIVE mediante declaración responsable do subcontratista. 
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O contratista principal deberá notificar por escrito ao órgano de contratación calquera modificación que sufra esta
información  durante  a  execución  do  contrato  principal,  e  toda  a  información  necesaria  sobre  os  novos
subcontratistas. 

O contratista deberá informar os representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa lexislación
laboral. 

Se así se require no apartado Q do cadro – resumen de características, os licitadores deberán indicar a parte do
contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando o seu importe, e o nome ou o perfil empresarial, definido por
referencia ás condicións de solvencia profesional ou técnica, dos subcontratistas aos que vaia a encomendar a súa
realización. Neste caso, se os subcontratos non se axustan ao indicado na oferta, non poderán celebrarse ata que
transcorran vinte días desde que efectúen a notificación e achega das xustificacións referidas no parágrafo anterior,
salvo autorización expresa con anterioridade pola Administración ou situación de emerxencia xustificada, agás se a
Administración notifica nese prazo a súa oposición.

De conformidade co artigo 217.1 LCSP, o contratista deberá remitir ao órgano de contratación, cando este solicíteo,
relación detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se perfeccione a
súa participación, xunto con aquelas condicións de subcontratación ou subministración de cada un deles que garden
unha relación directa co prazo de pago.

Así mesmo, deberán achegar a solicitude da Administración xustificante do cumprimento dos pagos a aqueles unha
vez terminada a prestación, dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 216 da LCSP e na Lei
3/2004 do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais,
no que lle sexa de aplicación. Estas obrigacións terán a consideración de condicións esenciais de execución do
contrato  e  o  seu  incumprimento,  ademais  das  consecuencias  previstas  polo  ordenamento  xurídico,  permitirá  a
imposición das penalidades que, no seu caso, prevéxase no Anexo XIV ao presente prego.

As actuacións de comprobación e de imposición de penalidades polo incumprimento previstas no apartado 1 do
artigo 217.2 LCSP, serán obrigatorias nos contratos de servizos cuxo valor estimado supere os 5 millóns de euros, e
nos que o importe da subcontratación sexa igual ou superior ao 30% do prezo do contrato, en relación aos pagos a
subcontratistas  que  asumisen  contractualmente  co  contratista  principal  o  compromiso  de  realizar  determinadas
partes.

De conformidade co disposto na disposición adicional quincuaxésima primeira, sen prexuízo do previsto nos artigos
216 e 217 e sempre que se cumpran as condicións establecidas no artigo 215, o órgano de contratación poderá
prever nos pregos de cláusulas administratIVEs que se realicen pagos directos aos subcontratistas.

No presente contrato estarase ao disposto no apartado Q do cadro – resumen de características e no Anexo X. 

Os pagos efectuados a favor do subcontratista entenderanse realizados por conta do contratista principal, mantendo
en relación coa Administración contratante a mesma natureza de abonos a boa conta que a das certificacións de
obra. 

En ningún caso será imputable á Administración o atraso no pago derivado da falta de conformidade do contratista
principal á factura presentada polo subcontratista. 

31.- TRIBUTOS 

Tanto nas ofertas que formulen os licitadores como nas propostas de adxudicación, entenderanse comprendidos,
para todos os efectos, os tributos de calquera índole que graven os diversos conceptos, excepto o Imposto sobre o
Valor Engadido, que será repercutido como partida independente de acordo coa lexislación vixente. 

32.- DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL OU INDUSTRIAL

Se o contrato ten por obxecto o desenvolvemento e a posta a disposición de produtos protexidos por un dereito de
propiedade intelectual ou industrial levará aparellada a cesión deste á Administración contratante.

33.- REVISIÓN DE PREZOS 

A revisión de prezos terá lugar nos termos que se indiquen no apartado L do cadro-resumen de características que
recollerá a fórmula aplicable, todo iso de conformidade co artigo 103 LCSP. 

34.- CESIÓN DO CONTRATO 

Os dereitos e obrigacións dimanantes do presente contrato poderán ser cedidos polo adxudicatario a un terceiro nos
termos do artigo 214 LCSP, cando así se estableceu no  apartado V do cadro – resumen de características e
conforme ás condicións adicionais que se establezan no Anexo X, sempre que as calidades técnicas ou persoais do
cedente  non  fosen  razón  determinante  da  adxudicación  do  contrato,  cúmpranse  os  supostos  e  os  requisitos
establecidos no artigo 214.2 LCSP, e da cesión non resulte unha restrición efectiva da competencia no mercado. 

En ningún  caso  poderá  autorizarse  a  cesión  a  un  terceiro  cando esta  supoña  unha alteración  substancial  das
características do contratista, se estas constitúen un elemento esencial do contrato. 

Para que os contratistas poidan ceder os seus dereitos ou obrigacións a terceiros, deberán cumprirse como mínimo
os requisitos esixidos no art. 214.2 LCSP. En casos especiais, o órgano de contratación poderá establecer no Anexo

Pz. do Concello, nº2. Bertamiráns              www.concellodeames.gal               Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                                                Fax: 981 883 925

59/64



                                                                 

                                                             

X o cumprimento doutros requisitos. 

35.- EXECUCIÓN DO CONTRATO 

1) Risco e Ventura

A execución do contrato realizarase a risco e ventura do contratista, segundo o disposto no artigo 197 LCSP. 

2) Valoración dos traballos

O contrato  executarase  con estrita  suxeición  ás cláusulas  estipuladas  neste  prego e no  Prego de Prescricións
Técnicas aprobados polo órgano de contratación e conforme ás instrucións que, en interpretación técnica deste der
ao contratista o órgano de contratación ou o responsable do contrato.

A valoración dos traballos realizarase, conforme ao sistema de determinación de prezos fixados no apartado F do
cadro-resumen de características,  nos vencementos que se estableceron nos pregos, e se este fóra de tracto
sucesivo e non se dispuxo outra cousa, realizarase mensualmente. 

Poderán realizarse valoracións parciais por traballos efectuados antes de que se produza a entrega parcial  dos
mesmos, sempre que se solicite por parte do contratista e sexan autorizados polo órgano de contratación. 

3) Programa de traballo

SI a Administración estima conveniente esixir un Programa de Traballo este será presentado polo empresario para a
súa aprobación pola Administración. 

De existir modificación do contrato, o contratista queda obrigado á actualización e posta ao día deste Programa de
traballo, seguindo as instrucións que, a estes efectos, reciba. 

4) Traballos defectuosos ou mal executados.

Ata tanto teña lugar a recepción, o adxudicatario responderá da correcta realización dos servizos contratados e dos
defectos que neles houbese. 

Cando o contratista, por causas imputables ao mesmo, houber incumprido parcialmente a execución das prestacións
definidas no contrato, a Administración poderá optar, atendidas as circunstancias do caso, pola súa resolución ou
pola imposición das penalidades

5) Condicións especiais de execución do contrato

As condicións especiais de execución describiranse no Anexo XII e o seu incumprimento terá as consecuencias que
no mesmo establézanse.  Estas condicións  especiais  deberán  estar  vinculadas co obxecto  do contrato,  non ser
directa ou indirectamente discriminatorias nin ser incompatibles co dereito comunitario. Todas as condicións especiais
de execución que formen parte do contrato serán esixidas igualmente a todos os subcontratistas que participen na
execución do contrato. 

Así mesmo, poderanse prever no Anexo XIV penalidades para o incumprimento das mesmas. 

6) Prazo de duración

O prazo xeral de execución será o que se fixa no apartado H do Cadro-resumen, ou o que resulte da adxudicación
do contrato de acordo coa oferta presentada polo adxudicatario. 

7) Responsable do contrato

O órgano de contratación ao amparo do artigo 62 de LCSP designará un responsable do contrato con facultades de
supervisión e capacidade para ditar instrucións sobre a execución do contrato,  ademais as seguintes funcións, co fin
de asegurar a correcta realización da prestación pactada: 

a)  Promover  e  convocar  as  reunións  que  resulten  necesarias  ao  obxecto  de  solucionar  calquera  incidente  na
execución do obxecto do contrato nos termos que mellor conveña aos intereses públicos.

b) Resolver as incidencias xurdidas na execución do contrato, seguindo o procedemento establecido no art. 97 do
Real Decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral de lal Lei de Contratos das
Administracións Públicas (en diante RGCAP)

c) Informar en expedientes de reclamación de danos e prexuízos e de incautación da garantía definitiva. 

d) Propoñer, no seu caso, a prórroga do contrato. 

e) Informar con carácter á recepcións parciais e/ou totais.

f) Informar en expedientes de devolución ou cancelación de garantías.

g) Propoñer a ampliación do prazo de execución estipulado.

h) Informar sobre o cumprimento de prazo de garantía. 

i) Informar sobre o cumprimento das condicións especiais e esenciais sinaladas para a execución do contrato.
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j) Informar sobre solicitudes de boa execución de prestacións contratadas para a expedición de certificacións.

k) Establecer as directrices oportunas en cada caso, podendo requirir ao adxudicatario, en calquera momento, a
información que precise achega o estado de execución do obxecto do contrato, das obrigacións do adxudicatario, e
do cumprimento dos prazos e actuacións.

l)  Acordar,  en caso de  urxente  necesidade,  as  medidas  precisas  para conseguir  ou  restablecer  a  boa orde  na
execución  do pactado,  ou  cando o contratista,  ou  persoas  del  dependentes,  incorra en  actos  ou  omisións  que
comprometan ou perturben a boa marcha do contrato, debendo dar conta ao órgano de contratación.

m) Propoñer os reaxustes de anualidades, de conformidade co art. 96 do RGCAP.

n) Propoñer e informar respecto da suspensión da execución da prestación. 

o)  Asistir  aos  actos  de  recepción  e  subscribir  a/  s  Acta/  s  de  Recepción  que  acrediten  a  conformidade  ou
desconformidade no cumprimento.

p) Dirixir instrucións ao contratista sempre que non supoña unha modificación do obxecto do contrato, nin se opoña
ás disposicións en vigor ou ás derivadas dos Pregos e demais documentos contractuais.

q) Inspeccionar a parte da prestación subcontratada, informando o órgano de contratación.

r) Inspeccionar e ser informado, cando o solicite, do proceso de realización ou elaboración do servizo que haxa de
ser  entregado,  ou se estea prestando,  podendo ordenar  ou realizar en por  si  análise,  comprobacións,  estudos,
enquisas,  ensaios,  probas, ou explicacións sobre a metodoloxía ou elementos que se seguen ou se empregan,
establecer sistemas de control de calidade e ditar cantas disposicións estime oportunas para o estrito cumprimento
do convido.

s) Emitir informe en expediente de cesión do contrato.

t) Dar conta ao órgano de contratación de todas as actuacións realizadas polo Responsable do Contrato. 

u) E todas aqueloutras acordadas polo órgano de contratación 

8) Avaliación de riscos profesionais

O contratista en todo caso deberá realizar a correspondente avaliación de riscos laborais e ademais estará obrigado
a poñer a disposición do contrato os recursos preventivos adecuados, conforme ao artigo 22.bis do Decreto 39/1997,
do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Servizos de Prevención. 

En  función  das  prestacións  contratadas,  deberá  adecuarse  a  coordinación  de  actividades  empresariais  que
corresponda, conforme ao Decreto 171/2004, do 30 de xaneiro, polo que se desenvolve o artigo 24 da Lei 31/1995,
do 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais. 

9) Cumprimento de Prazo e Penalidades por demora

O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a realización do mesmo, así como
dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. 

Se os servizos sufriren un atraso na súa execución, e sempre que o mesmo non for imputable ao contratista e este
ofrecese cumprir  os seus compromisos se se lle amplía o prazo inicial  de execución, o órgano de contratación
concederallo, dándolle un prazo que será, polo menos, igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise
outro menor, de acordo co establecido no artigo 195.2 LCSP, regulándose os requisitos e trámites conforme ao artigo
100 do RGLCAP. O responsable do contrato emitirá un informe onde se determine se o atraso foi producido por
motivos imputables ao contratista. 

De conformidade co disposto no artigo 29.3 LCSP, cando se produza demora na execución da prestación por parte
do empresario, o órgano de contratación poderá conceder unha ampliación do prazo de execución, sen prexuízo das
penalidades que no seu caso procedan, resultando aplicable o previsto nos artigo 192 e seguintes LCSP.

Cando o contratista, por causas imputables ao mesmo, incorrese en demora respecto ao cumprimento do prazo total
ou parcial,  para o que se estará ao disposto no  Anexo XIV  do presente prego,  a Administración poderá optar,
atendidas as circunstancias do caso, pola resolución do contrato ou pola imposición de penalidades que figuran no
Anexo XIV ao presente prego. 

Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, IVE excluído, o
órgano de contratación estará facultado para proceder á resolución do mesmo ou acordar a continuidade da súa
execución  con  imposición  de  novas  penalidades.  Neste  último  suposto,  o  órgano  de  contratación  concederá  a
ampliación do prazo que estime necesaria para a terminación do contrato. 

Así mesmo, a Administración terá as mesmas prerrogativas cando a demora no cumprimento dos prazos parciais
faga  presumir  razoablemente  a  imposibilidade  do  cumprimento  do  prazo  total.  A Administración,  en  caso  de
incumprimento dos prazos parciais definidos no contrato por parte do contratista, poderá optar pola resolución do
contrato ou polas penalidades que se determinan no Anexo XIV ao presente prego. 

Nos supostos de incumprimento parcial ou cumprimento defectuoso ou de demora na execución en que non estea
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prevista penalidade ou en que estando a mesma non cubrise os danos causados á Administración, esta esixirase ao
contratista a indemnización por danos e prexuízos. 

Outras penalidades.

O cumprimento defectuoso das prestacións obxecto do contrato, o incumprimento dos compromisos de adscrición de
medios, ou das condicións especiais de execución do contrato, ou o incumprimento dalgún dos criterios que serviron
de base para a valoración das ofertas, dará lugar á imposición de penalidades cando así se indique no Anexo XIV
deste prego e na forma nel previstas.

36.- MODIFICACIÓN DO CONTRATO 

Os contratos  administrativos só poderán  ser  modificados por  razóns  de interese público nos  casos e na forma
prevista na Subsección 4ª da Sección 3ª do Capítulo I  do Título I do Libro Segundo da LCSP, e de acordo co
procedemento regulado no artigo 191 LCSP, coas particularidades previstas no artigo 207 LCSP. 

Os  contratos  administrativos  celebrados  polos  órganos  de  contratación  só  poderán  modificarse  durante  a  súa
vixencia cando se dea algún dos supostos establecidos no apartado 2 do artigo 203 LCSP. 

Procederá a modificación do contrato nos termos previstos no prego de cláusulas administrativas particulares, cando
así se estableceu no apartado R do cadro – resumen de características ao presente prego, na forma e co contido
sinalado no artigo 204 da LCSP. 

En ningún caso  os  órganos  de  contratación  poderán  prever  no  prego de  cláusulas  administrativas  particulares
modificacións que poidan alterar a natureza global do contrato inicial. En todo caso, entenderase que se altera esta
se se substitúen os servizos por outros diferentes ou se modifica o tipo de contrato. Non se entenderá que se altera a
natureza global do contrato cando se substitúa algunha unidade de servizo puntual, nos termos establecidos no
artigo 204.2 LCSP.

A porcentaxe máxima do prezo inicial do contrato ao que poidan afectar as citadas modificacións será o establecido
no apartado R do cadro – resumen de características 

De conformidade co artigo 204.1 LCSP os contratos das Administracións Públicas poderán modificarse durante a súa
vixencia ata un máximo do 20% do prezo inicial. 

As  modificacións  acordadas  polo  órgano  de  contratación  serán  obrigatorias  para  os  contratistas  nos  termos
establecidos no artigo 153 LCSP e publicarse de acordo co establecido nos artigos 207 e 63 da citada lei. 

No concernente ao seu réxime estarase ao disposto na Subsección 4ª das Sección 3ª do Capítulo I do Título I do
Libro Segundo da LCSP, e os artigos 191 e 203 LCSP, así como ao disposto regulamentariamente. 

De conformidade cos disposto no artigo 309 LCSP, nos casos en que a determinación do prezo realícese mediante
unidades de execución, non terán a consideración de modificacións, sempre que así se estableceu no prego de
cláusulas  administrativas  particulares,  a  variación  que  durante  a  correcta  execución  da  prestación  prodúzase
exclusivamente no número de unidades realmente executadas sobre as previstas no contrato, as cales poderán ser
recollidas na liquidación, sempre que non representen un incremento do gasto superior ao 10 por cento do prezo do
contrato. 

Modificacións previstas. 

Unha vez perfeccionado o contrato,  o órgano de contratación só poderá introducir  modificacións no mesmo por
razóns de interese público, cando así se prevexa no apartado R do cadro-resumen de características, no Anexo
XVI ou nos supostos e cos límites establecidos nos artigos 204 e 205 LCSP. 

Estas  modificacións  deberán  ser  acordadas  polo  órgano  de  contratación,  previa  tramitación  do  procedemento
oportuno segundo o previsto nos artigos 193 da LCSP e 102 do RGLCAP, formalizarse en documento administrativo,
e publicarse no perfil de contratante e no Diario Oficial da Unión Europea se o contrato está suxeito a regulación
harmonizada. Cada vez que se modifiquen as condicións contractuais, o Contratista queda obrigado á actualización
do Programa de Traballo. 

Estas modificacións serán en todo caso obrigatorias para o contratista.

O procedemento para acordar estas modificacións incluirá un trámite de audiencia ao contratista por un prazo de ata
5 días, así como o resto de trámites que resulten preceptivos.

En caso de prever modificacións, o  Anexo XVI  deberá especificar as circunstancias, as condicións, alcance e os
límites, indicando expresamente a porcentaxe do prezo de adxudicación do contrato ao que como máximo poidan
afectar, así como o procedemento para seguir. En caso de prever varias causas de modificación as circunstancias,
condicións, alcance, límites e porcentaxe deberá quedar referido a cada unha delas. 

Nos contratos nos cales o empresario se obrigue executar o servizo de forma sucesiva e por prezo unitario, sen que
o número  total  de  prestacións  defínase  con exactitude  ao  tempo de  celebrar  leste,  por  estar  subordinadas  as
mesmas ás necesidades da Administración, no caso de que, dentro da vixencia do contrato, as necesidades reais
fosen superiores ás estimadas inicialmente, deberá tramitarse a correspondente modificación antes de que se esgote
o orzamento máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal fin o crédito necesario para cubrir o importe máximo
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das novas necesidades.

Modificacións non previstas 

Só poderán introducirse modificacións distintas das previstas no apartado anterior por razóns de interese público,
cando se xustifique suficientemente a concorrencia dalgún ou varios dos supostos taxados do artigo 205 LCSP.

Estas  modificacións  serán  obrigatorias  para  os  contratistas  cando  impliquen,  illada  ou  conxuntamente,  unha
alteración na súa contía que non exceda do 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluído. Cando, por razón
do seu importe, a modificación non resulte obrigatoria para o contratista, dita modificación esixirá a conformidade
expresa do contratista.

37.- SUSPENSIÓN DO CONTRATO

A administración, por razóns de interese público, poderá acordar a suspensión da execución do contrato. Igualmente,
procederá  a  suspensión  do  contrato  se  se  dese  a  circunstancia  sinalada  no  artigo  198.5  LCSP.  A efectos  da
suspensión do contrato estarase ao disposto no artigo 208 LCSP, así como nos preceptos concordantes do RGLCAP.

38.- PRAZO DE GARANTÍA 

O prazo de garantía comezará a contar desde a data da recepción ou conformidade ou finalización da prestación e
será o indicado no apartado I do cadro – resumen de características do presente prego. 

Durante o devandito prazo, a garantía definitiva responderá dos conceptos sinalados no articulo 110 LCSP, que
resulte de aplicación.

No caso de que houber recepcións parciais, o prazo de garantía das partes recibidas comezará a contarse desde as
datas das respectivas recepcións parciais. 

Se durante o prazo de garantía acreditásese a existencia de vicios ou defectos dos traballos efectuados, o órgano de
contratación terá dereito a reclamar ao contratista a corrección dos mesmos. 

Terminado o prazo de garantía sen que a Administración formalizase algún dos reparos ou a denuncia a que se refire
os apartados anteriores, o contratista quedará exento de responsabilidade por razón da prestación efectuada. 

O  prazo  de  garantía  será  o  establecido  no  apartado  I  do  cadro-resumen ou,  no  seu  caso,  o  ofertado  polo
adxudicatario. 

Transcorrido devandito prazo sen que a Administración formalizase ningún reparo, o contratista quedará relevado de
toda responsabilidade por razón da prestación efectuada, procedéndose á devolución ou cancelación da garantía
definitiva. 

39.-  RESOLUCIÓN DO CONTRATO 

Serán causa de resolución do contrato, ademais das legalmente establecidas no art. 211 e 313 da LCSP, as previstas
no Anexo XV do presente Prego. 

De conformidade co artigo 211.2 LCSP, nos casos en que concorran diversas causas de resolución do contrato con
diferentes efectos en canto ás consecuencias económicas da extinción, deberá atenderse á que aparecese con
prioridade no tempo. 

A resolución contractual tramitarase con arranxo ao procedemento detallado no artigo 109 e seguintes do RGLCAP
no prazo de 8 meses contados desde a data de incoación do procedemento de resolución.

Así mesmo, serán causas de resolución do contrato as establecidas como obrigacións esenciais polo órgano de
contratación no Anexo XIII, debendo figurar de maneira precisa, clara e inequívoca.

No suposto de UTE, cando algunha das integrantes atópese comprendida no suposto do artigo 211 a) e b) LCSP, a
Administración estará facultada para esixir o cumprimento das obrigacións contractuais ao resto das empresas que
constitúan a unión temporal ou acordar a resolución do contrato. 

O incumprimento dos compromisos de adscrición de medios persoais ou materiais á execución do contrato recolleitos
no Anexo VI poderá ser causa de resolución do contrato cando así se determine expresamente en devandito Anexo
ou dará lugar, no seu caso, á imposición das penalidades que se sinalen no Anexo XIV. 

Cando  o  contrato  resólvese  por  incumprimento  culpable  do  contratista  seralle  incautada  a  garantía  e  deberá,
ademais, indemnizar á Administración os danos e prexuízos ocasionados no que excedan do importe da garantía
incautada. A determinación dos danos e prexuízos que deba indemnizar o contratista levará a cabo polo órgano de
contratación en decisión motivada previa audiencia do mesmo, atendendo,  entre outros factores,  ao atraso que
implique para o investimento proxectado e aos maiores gastos que ocasione á Administración. 

Para a aplicación das causas de resolución estarase ao disposto no artigo 212 LCSP e para os seus efectos ao
disposto nos artigos 213 e 313 LCSP, así como no seu caso, ao disposto no desenvolvemento regulamentario.

40.- PRERROGATIVAS DA ADMINISTRACIÓN.

Dentro dos límites e con suxeición aos requisitos e efectos sinalados na LCSP, o órgano de contratación ostenta a
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prerrogativa  de  interpretar  os  contratos  administrativos,  resolver  as  dúbidas  que  ofreza  o  seu  cumprimento,
modificalos  por  razóns  de  interese  público,  declarar  a  responsabilidade  imputable  ao  contratista  por  mor  da
execución do contrato, suspender a execución do mesmo, acordar a súa resolución e determinar os efectos desta.

Igualmente,  o  órgano de contratación  ostenta  as  facultades  de inspección  das  actividades  desenvolvidas  polos
contratistas durante a execución do contrato,  nos termos e cos límites establecidos na LCSP para cada tipo de
contrato. En ningún caso ditas facultades de inspección poderán implicar un dereito xeral do órgano de contratación a
inspeccionar  as  instalacións,  oficinas  e  demais  emprazamentos  nos  que  o  contratista  desenvolva  as  súas
actividades,  salvo  que  tales  emprazamentos  e  as  súas  condicións  técnicas  sexan  determinantes  para  o
desenvolvemento das prestacións obxecto do contrato, extremos que deberán quedar xustificados de forma expresa
e detallada no expediente administrativo. 

Os procedementos para a adopción de acordos relativos ás prerrogativas establecidas anteriormente, instruiranse de
conformidade co disposto no artigo 191 LCSP. 

Os acordos que adopte o órgano de contratación poñerán fin á vía administrativa e serán inmediatamente executivos.

41. RÉXIME DE RECURSOS CONTRA A DOCUMENTACIÓN QUE REXE A CONTRATACIÓN

O presente Prego de Cláusulas Administrativas, o Prego de Prescricións Técnicas que describa as prestacións, así
como o resto de documentos contractuais que deba rexer a contratación, poderán ser recorridos mediante o recurso
indicado no apartado U do cadro – resumen de características. 

Se procede a interposición de recurso especial en materia de contratación pública do artigo 44 LCSP, o escrito de
interposición  poderá  presentarse  nos  lugares  establecidos  no artigo  16.4  da  Lei  39/2015,  do  1 de  outubro,  do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, ante o órgano de contratación ou ante o Tribunal
Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia, no prazo de quince días naturais. O
prazo contará desde o día seguinte ao da publicación a plataforma de contratación do Estado. 

42.- OBRIGACIÓNS DE PROTECCIÓN DATOS DE CARÁCTER PERSOAL. 

A empresa adxudicataria e o seu persoal,  están obrigados a gardar segredo profesional  respecto dos datos de
carácter persoal dos que puidesen ter coñecemento por razón da prestación do contrato, obrigación que subsistirá
aínda despois da finalización do contrato, de conformidade co artigo 10 da Lei Orgánica de Protección de datos de
carácter persoal, do 13 de decembro de 1999. 

O adxudicatario deberá formar e informar o seu persoal das obrigacións que en materia de protección de datos
estean obrigados a cumprir no desenvolvemento das súas tarefas para a prestación do contrato, en especial as
derivadas do deber de segredo, respondendo ao empresa adxudicataria persoalmente das infraccións legais en que
por incumprimento dos seus empregados puidésese incorrer. 

O  adxudicatario  e  o  seu  persoal  durante  a  realización  dos  servizos  que  se  presten  como  consecuencia  do
cumprimento do contrato, estarán suxeitos ao estrito cumprimento dos documentos de seguridade das dependencias
municipais nas que se desenvolva o seu traballo. 

Se o contrato adxudicado implica o tratamento de datos de carácter persoal deberase respectar na súa integridade a
Lei  Orgánica  15/1999 do  13  de  decembro  de  Protección  de  datos  de  carácter  persoal,  e  a  súa  normativa  de
desenvolvemento, de conformidade co establecido na disposición adicional vixésimo quinta da LCSP.

43.- DEBER DE CONFIDENCIALIDADE 

En relación coa confidencialidade será de aplicación o disposto no artigo 133 LCSP. 

O contratista  deberá  respectar  o  carácter  confidencial  daquela  información  á  que teña  acceso con ocasión  da
execución do contrato ou a que se lle deu o referido carácter nos pregos ou no contrato, ou que pola súa propia
natureza deba ser tratada como tal. Este deber manterase no prazo de 5 anos desde o coñecemento da información.

Non se poderá divulgar a información facilitada polos empresarios que estes designasen como confidencial e así fose
acordado polo órgano de contratación. A estes efectos, os licitadores deberán incorporar en cada un dos sobres a
relación da documentación para o que propoñan ese carácter confidencial, fundamentando o motivo de tal carácter.

E non habendo máis asuntos que tratar levántase a sesión ás catorce horas e quince minutos,
estendéndose a presente acta que asina o señor presidente, do que certifico.

O alcalde A secretaria 
José Blas García Piñeiro Rosa Ana Prada Queipo
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