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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA   23 D  E SETEMBRO DE 2021  

Sendo as once horas e trinta minutos (11:30 h) do vinte e tres (23) de setembro 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 Genma Otero Uhía, Luísa Feijóo Montero e Ana Belén
Paz García. 

Non  asisten,  pero  xustifican  a  sua  ausencia,   David  Santomil  Mosquera,  Víctor  Manuel
Fernández Prieto e Natividad de Jesús González Rodríguez.

Asiste a interventora municipal, Margarita Fernández Sobrino.

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

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 16.09.2021 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.

En relación á acta da sesión extraordinaria e urxente do 17.09.2021 a secretaria expón que no
punto segundo da orde do día denominado  “Aprobación das bases para a selección do
alumnado traballador e persoal do obradoiro de emprego “Renova IV”, existen uns erros
postos de manifesto pola técnica de secretaría e que son, concretamente, os seguintes:

I.- No apartado 4.1 Criterios preferentes e sistema de selección, parágrafo 3, onde di: 

“O número  máximo de candidatos/as a preseleccionar será como mínimo, se é posible, de 60 (3 por
praza). A sondaxe realizarase entre as persoas demandantes con algunha das claves seguintes: 320,
330, 340 ou 370 a partir dos 18 anos.

Debe dicir: 

“O número máximo de candidatos/as a preseleccionar será como mínimo, se é posible, de 60 (3 por
praza). A sondaxe realizarase entre as persoas demandantes con algunha das claves seguintes: 320,
330, 340 ou 370 a partir dos 18 anos.”

II.- No apartado 4.1 parágrafo 5, onde di: 

As persoas candidatas remitidas pola oficina de emprego serán convocadas, en primeiro lugar, para a
realización dunha entrevista persoal (7 puntos), 

Debe dicir

As persoas candidatas remitidas pola oficina de emprego serán convocadas, en primeiro lugar, para a
realización dunha entrevista persoal (6 puntos).

III.- No apartado 4.1, parágrafo 6, onde di: 

“Realización dun cuestionario (20 puntos)”. 
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Debendo dicir: 

“Realización dun cuestionario (21 puntos).” 

IV.- No Anexo I Baremo Para A Selección Do Alumnado-Traballador, no apartado 1, onde di: 

“Este cuestionario terá unha puntuación máxima de 20 puntos.”

Deben dicir: 

“Este cuestionario terá unha puntuación máxima de 21 puntos.” 

V.- No Anexo I Baremo Para A Selección Do Alumnado-Traballador, no apartado 2, onde di: 

“Esta entrevista puntuarase ata un máximo de 7 puntos.” 

Debe dicir: 

“Esta entrevista puntuarase ata un máximo de 6 puntos.”

Unha vez corrixidos os erros detectados e 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.LICENZA DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR NO LUGAR DE
CASANOVA, PARROQUIA DE BIDUÍDO (SANTA MARIA).

EXPEDIENTE GD 113/2021

Dáse conta da solicitude achegada con data 02.10.2020 (R.E. núm. 13608/2020) por Camino y
Germil  Técnicos  Asociados  SL co  ******** en  nome  de  David  Camanzo  Ricciardi,
**************, de licenza de obras para construción de vivenda unifamiliar illada na parcela
referencia  catastral  2628638NH3422N0000TB,  na  parcela  finca  rexistral  42731  de  Ames,
situada no Lugar de Casanova, Parroquia de Biduído (Santa Maria) Ames.

Figura  no  expediente  proxecto  básico  e  de  execución,  asinado  polo  arquitecto  Santiago
Rodríguez Alcalá (colexiado 2.190), datado en novembro do 2020 (visado o 07.01.2021 ).

Datos básicos da licenza a outorgar
Descrición das obras: Vivenda unifamiliar illada de planta baixa con garaxe. Non incorpora peche.

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

Finalidade da actuación e uso ó que se destinará: Vivenda unifamiliar. Uso residencial.

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

Situación  e  emprazamento  das  obras:  Referencia  catastral  2628638NH3422N0000TB no Lugar  de  Casanova,
Parroquia de Biduído (Santa María), finca rexistral 42731 de Ames.

Superficie construída total: 220 m2.

Orzamento das obras: 166.915,05 euros.

Nome ou razón social do promotor: David Camanzo Ricciardi,********** e Marilina Pampín Basso,***********

Técnico autor do proxecto: Santiago Rodríguez Alcalá (colexiado 2.190).

Taxas aboadas en aplicación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de licenzas urbanísticas, por
importe de 227,34 euros.
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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  David  Camanzo  Ricciardi,  ***************,  para  construción  de  vivenda  unifamiliar
illada  na parcela coa referencia catastral  2628638NH3422N0000TB finca rexistral  42731 de
Ames, situada no Lugar de Casanova, Parroquia de Biduído (Santa María) Ames, segundo o
proxecto  redactado  polo  arquitecto  Santiago  Rodríguez  Alcalá  (colexiado  2.190)  de  data
novembro de 2020 e visado con data do 07.01.2021.

Segundo. A eficacia da licenza concedida quedará supeditada ao cumprimento das seguintes
condicións:

Condicións exixidas pola arquitecta municipal:

1ª. Achegará oficios de dirección de execución e coordinador de seguridade e saúde visados polo colexio profesional corresponden-
te.

2ª. Conectará cos servizos existentes no entorno da parcela en cumprimento do establecido ao respecto pola lei do solo vixente; ao
municipal de saneamento sen conectar pluviais coas fecais, electricidade e telefonía sen novos tendidos aéreos; acondicionará a
ampliación de vía para uso público chegando á  rasante  da calzada preexistente na súa totalidade, incluída a rampla de acceso
(execución de recheo, compactación procedente e talude dentro da parcela neta), canalizando cuneta no fronte e dispoñendo canle
para paso das augas de escorrenta da cuneta baixo firme. O pavimento contará cunha solución resistente no tempo que non dificul -
te o mantemento evitando grava solta para o tránsito de vehículos, preferiblemente formigón. Recuarán eventuais postes e reporán
pavimentos e elementos deteriorados. Para estos efectos aval a presentar antes do comezo das obras coma garantía é de 4.000
euros.

3ª. Deberá establecer un rocho en espazo independente, en cumprimento de habitabilidade.

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

6ª.  Se o director  da obra deixa de actuar nela poñerao en coñecemento do concello. O propietario está obrigado 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. Durante a execución da obra adoptaranse tódalas medidas de seguridade e saúde laboral establecidas na normativa vixente.
Non poderán amorear escombros e provisións de materiais na vía pública. O entullo levarase a vertedoiro autorizado, de acordo coa
normativa.

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

10ª. Non poderá utilizar a vivenda para a finalidade residencial nin se concederá alta definitiva nos servizos municipais mentres non
se teña obtido a pertinente licenza de primeira ocupación.

11ª. Colocarase o cartel indicador de obra nun lugar visible dende o exterior.

Condicións esixidas pola asesoría xurídica de urbanismo.

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 presente licenza de obras.

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
(ICIO), que ascende á cantidade de   catro mil cento setenta e dous euros con oitenta e oito
céntimos de euro (4.172,88 €), de acordo co seguinte detalle:
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Orzamento da execución material (EM) segundo o proxecto: 166.915,05 euros.

Liquidación provisoria ICIO (2,5%): 4.172,88 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 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. LICENZA DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR NO LUGAR DE
OUTEIRO, PARROQUIA DE BUGALLIDO (SAN PEDRO).

EXPEDIENTE GD 6667/2020

Dáse conta da solicitude achegada con data 07.12.2020 (R.E. núm. 17751/2020) por José Luis
Estévez Suárez co ************ en nome de José Daniel Seijas Vieites, **********, de  licenza
de obras para construción de vivenda unifamiliar illada de planta baixa con garaxe e peche
na  parcela referencia  catastral  15002A515010430001ZT,  finca  rexistral  39197 de  Ames,
situada no Lugar de Outeiro, Parroquia de Bugallido (San Pedro) Ames.

Figura  no  expediente  proxecto  básico  e  de  execución,  asinado  polo  arquitecto   José  Luis
Estévez Suárez (colexiado 465), datado en novembro do 2020 (visado o 25.11.2020).

Con data 10.03.2021 (R.E 4118/2021) recíbese Resolución en senso favorable do Servizo de
Patrimonio Cultural da Xefatura Territorial de A Coruña da Consellería de Cultura, Educación e
Universidade da Xunta de Galicia (expediente 65/21).

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 Disperso.

Finalidade da actuación e uso ó que se destinará: Vivenda unifamiliar. Uso residencial.

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

Situación e emprazamento das obras: Referencia catastral  15002A515010430001ZT, situada  no Lugar de Outeiro,
Parroquia de Bugallido (San Pedro), finca rexistral 39197 de Ames.
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Superficie construída total: 252,95 m2.

Orzamento das obras: 130.083,00 euros

Nome ou razón social do promotor: José Daniel Seijas Vieites, ****** e Laida Ormazabal Iztueta, *********

Técnico autor do proxecto: José Luis Estévez Suárez (arquitecto colexiado 465).

Taxas aboadas en aplicación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de licenzas urbanísticas, por
importe de 280,39 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, 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 José Daniel Seijas Vietes,***********, para a construción dunha vivenda unifamiliar
illada  de planta baixa  con garaxe,  incluíndose a  execución do peche,  na  parcela  coa
referencia catastral 15002A515010430001ZT, finca rexistral 39197 de Ames, situada no Lugar
de Outeiro,  Parroquia de Bugallido (San Pedro)  Ames segundo o  proxecto  básico  e  de
execución  redactado  polo  arquitecto  José  Luís  Estévez  Suárez,  colexiado  465,  datado  en
novembro do 2020, visado o 25.11.2020.

Segundo. A eficacia da licenza concedida quedará supeditada ao cumprimento das seguintes
condicións:

Condicións exixidas na Resolución da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

1ª. A cor da fachada fique ou ben nunha cor da gama das brancas, ou ben nunha cor que se axuste aos criterios da Guía de cor e
materiais de Galicia editada pola Xunta de Galicia.

2ª.  Os muros de peche da finca non superaran a altura de 1 metro e executaranse preferiblemente con pedra, se ben tamén
poderán ser de formigón ou fabrica de ladrillo ou bloque recebada e pintada nunha das cores anteriormente mencionadas.

3ª. De ter que executarse muros de contención de maior altura, remitirase a este servizo unha nova solicitude acompañada dun
documento técnico no que se definan de forma detalladas as súas características e posición, cos planos de planta e sección
correspondente,  así como un breve estudio da relación da proposta coas existentes no contorno, co fin  de determinar a súa
incidencia co contorno.

Condicións exixidas pola arquitecta municipal:

4ª. Aportará oficios de dirección de execución e coordinador de seguridade e saúde visados polo colexio profesional corresponden-
te.

5ª. A definición do peche (en planta e orzamento) non ten detalle en sección pero está limitada polo material previsto (en pedra) e a
altura máxima que establece a condición de Patrimonio.

6ª. Conectará cos servizos existentes no entorno da parcela en cumprimento do establecido ao respecto pola lei do solo vixente; ao
municipal de saneamento sen conectar pluviais coas fecais, electricidade e telefonía sen novos tendidos aéreos, acondicionará a
ampliación de vía para uso público chegando á  rasante  da calzada preexistente na súa totalidade, incluída a rampla de acceso
(execución de recheo,  compactación procedente e talude dentro da parcela neta), canalizando cuneta no fronte e dispoñendo canle
para paso das augas de escorrenta da cuneta baixo firme. O pavimento contará cunha solución resistente no tempo, que non dificul-
te o mantemento evitando grava solta para o tránsito de vehículos, preferiblemente formigón. Recuarán eventuais postes e reporán
pavimentos e elementos deteriorados. Aos efectos, o aval a presentar antes do comezo das obras coma garante é de  3.000 euros.

7ª. A ubicación e ocultación das unidades exteriores de instalacións para cumprimento da % de auga quente sanitaria establecida
no DB-HE coma renovable, garantirán a sua integración ambiental.

8ª. Non se alterará a rasante natural do terreo nos lindes da parcela que condicionen o peche do lindante.

9ª.  Se o director  da obra deixa de actuar nela poñerao en coñecemento do concello. O propietario está obrigado a nomear e
comunicar por escrito ao Concello novo facultativo director da obra.

10ª. En todos os casos disporase, a pé de obra, de copia autorizada da licenza municipal e do proxecto.

11ª. Durante a execución da obra adoptaranse tódalas medidas de seguridade e saúde laboral establecidas na normativa vixente.
Non poderán amorear escombros e provisións de materiais na vía pública. O entullo levarase a vertedoiro autorizado, de acordo coa
normativa.

12ª. Ao remate das obras o propietario porao en coñecemento do Concello co certificado final de obra visado e asinado polos
técnicos directores da obra. 
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13ª. Non poderá utilizar a vivenda para a finalidade residencial nin se concederá alta definitiva nos servizos municipais mentres non
se teña obtido a pertinente licenza de primeira ocupación.

14ª. Colocarase o cartel indicador de obra nun lugar visible dende o exterior.

Condicións esixidas pola asesoría xurídica de urbanismo:

15ª. 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.

16ª. Instarase no Catastro Inmobiliario o procedemento de incorporación que corresponda pola modificación do inmoble derivada da
actuación para a que se concede a 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
(ICIO), que ascende á cantidade tres mil douscentos cincuenta e dous euros con oito céntimos
de euro (3.252,08 €), de acordo co seguinte detalle: 

• Orzamento da execución material (EM) segundo o proxecto: 130.083,00 euros
• Liquidación provisoria (2,5%): 3.252,08 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 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
OCA, PARROQUIA DE AMES (SANTO TOMÉ)

EXPEDIENTE GD 58/2021

Dáse conta da solicitude achegada con data 26.06.2020 (R.E. núm.  202000000005541) por
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José  Angel  Souto  Ures co  ***********  licenza  de  primeira  ocupación dunha  vivenda
unifamiliar construída  na  parcela  coa  referencia  catastral  6631231NH2563S0000QI, finca
rexistral 44746, no lugar de Oca, Parroquia de Ames (Santo Tomé). 

Achegase certificado final de obra asinado polos técnicos directores das obras e visado polos
colexios correspondentes. 

A vivenda conta con licenza de obras autorizada en Xunta de Goberno Local do 18.01.2018
(expediente  2017/U022/000050).  No  acordo  de  concesión  da  licenza  contemplábase  a
condición  legal  da  cesión  de  terreos  para  regularización  do  viario  público,  que  debía
formalizarse en documento público, cunha superficie de 69,00 m2. 

Consta  acreditado  o  cumprimento  da  obriga  de  cesión  dos  69,00  m2,  formalizada  ante  a
Secretaría municipal con data do 14.09.2020.

Figuran aboadas taxas por licenza de primeira ocupación polo importe de  64,57 euros, en
aplicación do artigo 6.2.a. da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de licenzas
urbanísticas.(BOP núm. 246 de 27.12.2013). 

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  José Ángel Souto Ures, *************licenza de primeira ocupación
dunha  vivenda  unifamiliar  construída  na  parcela  coa  referencia  catastral
6631231NH2563S0000QI, finca rexistral 44746, situada no Lugar de Oca, Parroquia de Ames
(Santo Tomé) obra executada ao abeiro do proxecto para o cal concedeuse licenza na Xunta
de Goberno Local do 18.01.2018 (expediente 2017/U022/000050) segundo certifica o director
de obra Juan Sebastian Lareo Sánchez ( arquitecto colexiado 3334) e o director de execución
Alberto Dubra Fuentes (arquitecto técnico, colexiado 2378)

Segundo. Dar traslado deste acordo 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,  texto  refundido  da  Lei
Reguladora das Facendas Locais (TRFL). Dar traslado 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.

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

3.2.  LICENZA  DE  PRIMEIRA  OCUPACIÓN  DE  VIVENDA  UNIFAMILIAR  E  PISCINA
DESCUBERTA NO LUGAR DE BIDUÍDO DE ARRIBA, PARROQUIA DE BIDUÍDO (AMES)

EXPEDIENTE GD 1877/2020

Dáse conta da solicitude achegada con data  17.04.2020 (R.E. núm. 2099900001046)  Jorge
Nimo Silva, *****************, en representación de José Antonio Iglesias López, **************
licenza  de  primeira  ocupación dunha  vivenda  unifamiliar construída  na  parcela  coa
referencia  catastral  15002A515015610000BJ,  finca  rexistral  40.097  situada  no lugar  de
Biduído de Arriba, Parroquia de Biduído, Ames.

Achegase certificado final de obra asinado polos técnicos directores das obras e visado polos
colexios correspondentes. 

A vivenda conta con licenza de obras autorizada en Xunta de Goberno Local do 07.06.2018
(expediente 2018/U022/000004).

Figuran aboadas taxas por licenza de primeira ocupación polo importe de  96,85 euros, en
aplicación do artigo 6.2.b. da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de licenzas
urbanísticas (BOP núm. 246 de 27.12.2013). 

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  José  Antonio  Iglesias  López,  **************  licenza  de  primeira
ocupación dunha vivenda unifamiliar con piscina descuberta construída na parcela coa
referencia  catastral  15002A515015610000BJ,  finca  rexistral  40.097,  situada  no  Lugar  de
Biduído de Arriba, parroquia de Biduído, Ames, obra executada ao abeiro do proxecto para o cal
concedeuse licenza na Xunta de Goberno Local do 07.06.2018 (expediente 2018/U022/000004)
segundo certifica o director de obra Carlos Mezquita Fernández (arquitecto colexiado 2403) e o
director de execución Jorge Nimo Silva (arquitecto colexiado 2508). 

Segundo. Dar traslado deste acordo 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  (TRFL).  Dar  traslado  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.

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

C) EXPEDIENTES DE SUBVENCIÓNS

PUNTO CUARTO. APROBACIÓN DAS BASES E DA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS
PARA PROMOCIÓN DO COMERCIO NO CONCELLO DE AMES 2021.

EXPEDIENTE GD 9953/2021

O  Concello  de  Ames  ten  entre  as  súas  prioridades  velar  polo  bo  desenvolvemento
socioeconómico das empresas radicadas no seu termino municipal. Con este fin se elaboran as
bases  da  convocatoria  de subvencións  para  promoción  do  comercio  no Concello  de Ames
anualidade 2021,

Esta subvención está recollida no Plan estratéxico de subvencións do Concello de Ames, 2020-
2022, aprobado en sesión plenaria do 27.02.2020.

Figura no expediente informe subscrito pola concelleira de Promoción económica,  Ana Belén
Paz  García, e  o  el  técnico  de  promoción  económica,  Jorge  Couñago  Castro,  de  data
17.09.2021.

Figura  no  expediente  informe  conxunto  favorable  de  Secretaría  e  Intervención  municipal
(informe 404/2021)

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

Primero. Aprobar a convocatoria de subvencións para a promoción do comercio no Concello de
Ames, anualidade 2021. 

Segundo.  Aprobar  as bases reguladoras da convocatoria,  que figuran como Anexo I  deste
acordo.

Terceiro.  Aprobar o gasto por importe de 30.000 euros con cargo á aplicación orzamentaria
4314.47904 do orzamento municipal 2021

Cuarto. Publicar o presente acordo seguindo o procedemento establecido no artigo 20.8 da  Lei
Xeral  de  Subvencións,  a  través  do envío  do estrato  da  convocatoria  á  Base  Nacional  de
Subvencións quen o remitirá ao BOP. As bases se publicarán integramente na páxina web do
Concello de Ames. O prazo para a presentación das solicitudes será de 15 días naturais desde
a publicación do estrato da convocatoria no BOP.

Quinto. Dar traslado deste acordo aos departamentos afectados aos efectos oportunos.
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Sexto. Facultar ó alcalde do Concello de Ames, para cantas actuacións sexan necesarias para
a mellor execución do acordado.

ANEXO I

BASES  DA  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIÓNS  PARA  PROMOCIÓN  DO  COMERCIO  NO
CONCELLO DE AMES. EXERCICIO 2021

1.- OBXECTO.

Conforme ao disposto na Lei 7/1985, de bases de réxime local, na Lei 5/1997, da Administración local de
Galicia, na Lei 38/2003, xeral de subvencións e no Real Decreto 887/2006 polo que se aproba o seu
regulamento, na Lei 9/2007 de subvencións de Galicia e no Decreto11/2009,de 8 de xaneiro, polo que se
aproba  o  Regulamento  da  lei,  así  como  no  Regulamento  de  servizos  das  corporacións  locais,  coa
finalidade de poder asignar os recursos necesarios ás prioridades sinaladas. Esta convocatoria ten por
obxecto establecer, de acordo cos principios de obxectividade, concorrencia e publicidade, os criterios e
procedementos para a concesión de subvencións destinadas a promover actividades desenvoltas no
período comprendido entre o 01 de xaneiro de 2021 ao 30 de novembro de 2021 polas asociacións de
empresarios e de comerciantes existentes no concello de Ames, que estean legalmente constituídas e
que figuren inscritas no rexistro de asociacións.

1.1.- Obxectivos estratéxicos, ou de primeiro nivel.

A  concellaría  de  Comercio,  innovación  e  emprego mediante  a  presente  convocatoria,  proponse  a
consecución dos seguintes obxectivos estratéxicos:

1. Achegar ao comercio Amesán o maior número posible de clientes, empregando para elo ós colec-
tivos como instrumento para acadar este fin.

2. Mellorar a calidade da actividade comercial do Concello.

3. A existencia dunha actividade estable de promoción e mellora do comercio dentro do ámbito terri-
torial do Concello, programada e desenvolta polas entidades asociativas do sector, e na que a administra-
ción municipal represente un papel secundario, tanto na elección do tipo de actividades a desenvolver, 
como na súa posta en práctica e no seu financiamento.

1.2.- Obxectivos instrumentais, ou de segundo nivel.

Para  a  consecución  dos  obxectivos  estratéxicos,  establécense  as  seguintes  liñas  de  actuación,  ou
obxectivos secundarios:

◦ Primar actividades abertas á participación do comercio en xeral, e non só aos membros de
cada un dos solicitantes.

◦ Acadar o autofinanciamento das entidades, primando a aquelas que acheguen unha maior
porcentaxe de fondos propios ao desenvolvemento das actividades.

2.- FINALIDADE.

Poderán ser subvencionados ata un máximo do 80%, os seguintes grupos de actividades:

Promoción Comercial: Orzamento máximo de 23.000€

Subvencionaranse as accións e proxectos destinados á comunicación comercial de distinta índole sobre
o  mercado:  Publicidade,  promoción  de  vendas,  animación  comercial,  celebración  de  exposicións,
congresos e aquelas actividades destinadas a promoción de produtos comercializados polas empresas
que desempeñan a súa actividade comercial no Concello de Ames, así como gastos de contratación de
persoal destinado a promover accións de promoción económica dentro do ámbito dos seus asociados.

Infraestruturas e equipamento: Orzamento máximo de 7.000€.

Subvencionarase a infraestrutura e equipamento das asociacións (mellora de instalacións, adquisición de
material mobiliario ou material funxible, software propio ou páxina web, etc..).
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Así mesmo, considéranse incluídos nesta liña de actuación, os gastos de funcionamento da asociación,
entendéndose como tales tan só os gastos de aluguer de locais e xestoría. Non se inclúen os gastos de
mantemento ordinario, tales como teléfono, luz e auga, nin a adquisición de bens inmobles.

Non se subvencionarán aquelas actividades que teñan como único ou principal obxectivo a celebración
dunha comida  entre  os  membros  da  asociación,  sen  considerar  como tales  as  festas  de  exaltación
gastronómica.

Non se subvencionarán as viaxes que non acrediten suficientemente o seu carácter eminentemente de
promoción comercial.

Os  gastos  para  os  que  se  solicite  a  achega  municipal  deberán  ter  sido  efectuados  no  período
comprendido entre o 1 de xaneiro de 2021 e o 30 de novembro de 2021.

Os  gastos  subvencionados  deberán  ser  destinados  a  labores  propias  da  asociación  e  dos
establecementos asociados.

Cando  o  importe  do  gasto  subvencionable  supere  as  contías  establecidas  na  Lei  9/2017,  de  8  de
novembro,  de Contratos do Sector Público, o beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de
diferentes provedores, con carácter previo a contratación do compromiso para a obra, a prestación do
servizo ou a entrega do ben, salvo que polas especiais características non exista no mercado suficiente
número de entidades que os realicen, presten ou subministren, ou salvo que o gasto se realizase con
anterioridade á subvención.

A elección entre as ofertas presentadas, que deberán aportarse na xustificación ou, no seu caso, na
solicitude  de  subvención,  realizarase  conforme  aos  criterios  de  eficiencia  e  economía,  debendo
xustificarse expresamente nunha memoria a elección cando non recaia na proposta de mais económica.

3.-ORZAMENTO.

A contía  máxima  destinada  a  esta  convocatoria  ascende  a  30.000  euros,  imputables  á  aplicación
orzamentaria 4314. 479.04 do orzamento municipal en vigor.

Convocatoria Aberta.

Aos efectos do previsto no artigo 59 do RD 887/06, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da
Lei xeral de subvencións, declárase aberta esta convocatoria. Así, poderanse atender novas solicitudes
presentadas máis alá da data da primeira resolución de reparto, a efectos de proceder a unha segunda e
única resolución de reparto, de acordo cas seguintes condicións:

•A presentación de novas solicitudes poderá efectuarse no prazo dun mes desde a data da primeira reso-
lución de reparto de achegas.

•O importe máximo a distribuír será o que restará unha vez feito o primeiro reparto de achegas, entre as 
solicitudes presentadas dentro do prazo sinalado na base 6.

•A resolución de concesión de achega ditarase no prazo máximo dun mes desde a súa entrada no Rexis-
tro do Concello.

•Os criterios a empregar para valorar as solicitudes presentadas na segunda quenda serán os indicados 
na base 7.2.

•O prazo de xustificación será ata o 30 de novembro de 2021 as 23:59 horas.

4.- CONTÍA DAS ACHEGAS E COEFICIENTE DE FINANCIAMENTO.

Defínese  o  coeficiente  de  financiamento  como  o  cociente  existente  entre  a  achega  concedida  e  o
orzamento subvencionado.

Enténdese por  orzamento subvencionado o gasto  total  ao que ascenda a actividade para a  que se
pretenda a subvención segundo conste na solicitude formulada polo/a interesado/a.

O coeficiente de financiamento será aplicado sobre o gasto validamente xustificado, co fin de determinar
o importe final da achega que corresponda a cada beneficiario.

En consecuencia, para percibir o importe íntegro da subvención concedida o beneficiario deberá xustificar
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a realización, como mínimo, dun gasto igual ao importe total do proxecto presentado.

5- DESTINATARIOS.

Poderán optar a estas subvencións as asociacións de comerciantes e profesionais existentes no Concello
de Ames, legalmente constituídas, e que figuren inscritas no rexistro municipal de asociacións, sempre e
cando os datos da inscrición estean debidamente actualizados no momento de solicitar a achega.

Non poderán optar a estas subvencións as persoas e entidades ás que se refiren os artigos 13.2 e 13.3
da Lei 38/2003 de 17 de novembro Xeral de Subvencións.

As asociacións solicitantes teñen que estar ao día nas súas obrigas tributarias (AEAT e Concello de
Ames), así como coa Seguridade Social.

As  entidades  solicitantes  non  poderán  ter  pendente  de  xustificación  ningunha  axuda  concedida
anteriormente polo Concello, a non ser que lles fora concedida unha prórroga.

6.- LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

6.1.- Lugar de presentación.

De acordo co artigo 14.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das
Administracións  Públicas,  as  persoas  xurídicas  están  obrigadas  a  relacionarse  coas  administracións
públicas a través de medios electrónicos.

As solicitudes, xunto co resto da documentación, presentarase no Rexistro Electrónico Xeral do Concello
de Ames, ou na sede electrónica do Concello (https://sede.concellodea-  mes.gal/es  ).

Igualmente poderá presentarse no Rexistro electrónico do Punto de Acceso Xeral do Estado (REC), ao
que poderá acceder desde o enlace dispoñible na sede electrónica do Concello de Ames.

Se algunha das entidades presenta a súa solicitude presencialmente, requiriráselle para que a emende a
través da presentación electrónica.  Para estes efectos,  considerarase como data de presentación da
solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

6.2.- Prazo de presentación.

O  prazo  para  presentar  as  solicitudes  é  de  15  días  naturais,  contados  desde  o  día  seguinte  da
publicación do extracto da convocatoria no Boletín oficial da provincia.

6.3.- Documentación integrante das solicitudes.

As solicitudes deberán achegarse nos modelos normalizados que figuran como anexos ás presentes
bases:

a) Certificación bancaria da conta na que teñan que ingresar a subvención.

b)  Orixinal  ou  copia  compulsada  do  cumprimento  das  súas  obrigas  tributarias  e  coa
seguridade social.

c) Relación detallada e numerada de facturas, facturas proforma ou orzamentos, separada por
finalidade  e  ordenada  por  orde  cronolóxico.  Con  identificación  do  acredor,  o  concepto,  o
importe e a data de emisión, diferenciando si se presenta para a liña de promoción comercial ou
de infraestrutura e equipamento. Non se consideraran como validas a factura,  orzamento ou
factura proforma para unha liña que non corresponda.

d) Memorias descritivas numeradas e dividas por liña de actuación subvencionable. Presentarase
unha memoria descritiva por cada unha das accións elaboradas en cada liña de actuación, que
deberá incluír  os orzamentos que se corresponden coa acción,  a publicidade da acción e a
descrición da actividade. Indicando cantas asociacións participan na actividade.

No caso  de  que  a  subvención  se  solicite  para  a  execución  de  obras,  deberá  aportarse,
adicionalmente, a seguinte documentación:

En todos os casos: Acreditación da titularidade do inmoble sobre o que se efectúan as obras.
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En caso de obras menores:

1. Plano de situación das obras, no que estas queden definidas.

2. Descrición valorada.

En caso de obras maiores:

1. Proxecto asinado por técnico competente, e visado polo Colexio Oficial de Arquitectos

Anexo 2 DECLARACIÓN RESPONSABLE DO/A PRESIDENTE DA ENTIDADE.

As solicitudes das asociacións deberá presentalas o/a presidente,  e a persoa que ocupe este cargo
deberá constar como tal no Rexistro Municipal e Asociacións ao momento de formular a solicitude.

Deberá presentarse solicitude para cada ocasión ou exercicio no que se pretenda obter unha axuda. O
feito de presentar unha solicitude para un exercicio non implicará que se considere presentada para
exercicios posteriores.

7.- TRAMITACIÓN E RESOLUCIÓN.

7.1.- Tramitación

A presente convocatoria será tramitada pola Concellaría delegada en materia de promoción económica.

A concesión  das  subvencións  realizarase  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  e  será  aprobada
despois  da  proposta  motivada  da  comisión  avaliadora,  e  o  informe  do  departamento  de  promoción
económica, acreditativo de que da información que consta no seu poder se deriva que os beneficiarios
reúnen todos os requisitos necesarios para accederen á condición de beneficiarios da achega solicitada.

Esta comisión avaliadora estará composta polos seguintes membros:

Presidente - O Alcalde

Vogais 1. O/A Concelleiro/a delegado da área

2. O técnico de promoción económica, que actuará igualmente como secretario da 
comisión.

7.2.- Valoración das solicitudes.

A selección das peticións e a contía das subvencións a conceder determinarase despois da consideración
das actividades e investimentos a realizar, de acordo en todo caso co seguinte baremo por cada unha
das finalidades propostas:

Criterios Descrición Puntuación máxima

1
Interese e adecuación ao 
interese local da actividade.

Realizadas por 1 asociación 15 puntos
Realizadas por 2 asociacións 20 puntos
Realizadas por 3 ou máis asociacións 25 puntos

2 Número de socios activos da entidade. 25 puntos
3 Orzamento total do grupo de actividade. 15 puntos
4 Promoción da lingua galega. 20 puntos

5
Adhesión ao Sistema de Arbitraxe de Consumo de Galicia. 15 puntos

TOTAL 100 PUNTOS

En relación aos criterios 2 e 3 anteriores, os puntos serán asignados de acordo coa seguinte táboa:

Nº socios activos Puntos Orzamento declarado Puntos

Máis de 85 25 10.000 € ou máis 15
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De 70 a 85 22,5 Entre 7.500 € e 9.999,99 € 12,5

De 55 a 69 20 Entre 5.000 € e 7.499,99 € 10

De 40 a 54 15 Entre 2.500 € e 4.999,99 € 7,5

De 25 a 39 10 2.499,99 € ou menos 5

De 10 a 24 5

I. en relación ao criterio nº 4, asignaranse 20 puntos a todas as entidades que acrediten o emprego do
galego no desenvolvemento da súa actividade.

II. En relación ao criterio nº 5, asignarase 15 puntos as asociacións que declaren que están adheridas
ao Sistema Arbitral de Consumo, dependente do Instituto Galego de Consumo e pertencente á Conse-
llería de Economía e Industria da Xunta de Galicia.

Co fin de facilitar a conversión da puntuación obtida na contía final da subvención, adoptaranse como
referencia os seguintes valores:

Puntuación obtida Coeficiente de financiamento da achega concedida respecto do gasto
declarado polo/a solicitante.

De 61 a 100 puntos 80,00%

De 51a 60 puntos 60,00%

De 41 a 50 puntos 50,00%

De 31 a 40 puntos 40,00%

De 21 a 30 puntos 30,00%

De 11 a 20 puntos 20,00%

De 0 a 10puntos 0,00%

En caso de que a suma das achegas distribuídas de acordo co indicado neste punto supere o orzamento
máximo da convocatoria que se sinala na base 3ª, todas as achegas determinadas segundo o anterior
reparto experimentarán a correspondente redución proporcional, ata axustárense a dito importe máximo.

En caso de que suceda o contrario, e que tras efectuar o reparto derivado da conversión anterior exista
un remanente na convocatoria, este destinarase a incrementar proporcionalmente o importe das achegas
asignadas no primeiro reparto, ate que algunha das solicitudes acade un coeficiente de financiamento do
80 %.

A contía da achega non poderá superar, en ningún caso:

• o importe solicitado

• o 80 % do orzamento declarado

• o importe máximo sinalado para cada un dos grupos de actividades sinalado na base 2.

A suma das subvencións concedidas en ningún caso poderá ser de tal contía que, en concorrencia con
subvencións ou axudas doutras Administracións públicas e/ou entidades privadas, supere o custo da
actividade ou o investimento feito polo beneficiario.

7.3.- Notificación e publicidade da resolución de concesión.

O expediente así tramitado someterase á Alcaldía, ou ao órgano a favor do cal a Alcaldía efectuase a
correspondente delegación.

A resolución notificaráselle electronicamente no correo indicado na solicitude (anexo I) a todos/as os/as
solicitantes  no  prazo  máximo de  un  mes desde o  remate  do  prazo  de  presentación  de  solicitudes,
expresando, de xeito motivado, se foi desestimada ou estimada a solicitude, para os efectos de posibles
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recursos. Dita resolución expresará o obxecto da subvención outorgada, a contía concedida, o coeficiente
de financiamento correspondente e o orzamento subvencionado.

A notificación efectuarase nos termos establecidos nos artigos 41,  42 e 43 da lei  39/2015,  de 1 de
outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.

A concesión en firme das subvencións xerará un dereito  en favor  do/a  beneficiario/a  e o correlativo
compromiso para o concello, compromiso que só será esixible cando se acredite o cumprimento das
finalidades que motivaron a súa concesión en prazo e forma.

7.4.- Aceptación da subvención.

No prazo  de  dez  (10)  días  naturais  seguintes  ao  da  recepción  da  notificación  da  resolución,  os/as
beneficiarios/as das achegas deberán comunicarlle ao Concello de Ames, por escrito, a non aceptación.
Se transcorrido ese prazo non se fixese manifestación expresa en ningún sentido, entenderase aceptada
a achega concedida.

Contra a desestimación expresa ou presunta das solicitudes presentadas poderán formularse os recursos
que procedan.

De acordo co previsto no artigo 30 do RD 887/06, no mes seguinte ao trimestre natural en que se resolva
a distribución de achegas ao abeiro desta convocatoria, procederase a publicar a relación de entidades
beneficiarias, nos termos indicados en dita norma.

8.- XUSTIFICACIÓN E PAGAMENTO.

Xunto coa solicitude poderá achegar a xustificación dos gastos correspondentes a actividades realizadas
polas entidades no período comprendido entre o 01 de xaneiro de 2021 o 30 de novembro de 2021.

8.1.- Prazo de xustificación.

O prazo de xustificación finalizará aos trinta días naturais de ter recibido a notificación da resolución da
subvención, agás que se conceda unha prórroga, a instancia de parte.

As notificacións por medios electrónicos entenderanse practicadas cando se proceda o acceso ao seu
contido. Entenderanse rexeitadas cando transcorresen dez días naturais desde a posta a disposición sen
que se acceda ao seu contido, cos efectos previsto no artigo 41.5 da Lei 39/2015.

Este prazo poderá ser ampliado 15 días naturais, como máximo, esta ampliación poderá ser realizada
pola persoa interesada, e realizada durante o prazo de xustificación.  Ou tras a proposta razoada da
unidade xestora.

8.2.- Documentación xustificativa.

A obriga de xustificar a achega concedida deberá cumprirse mediante a presentación da correspondente
MEMORIA XUSTIFICATIVA, de acordo co modelo que se recolle como Anexo 3 destas bases, á que se
engadirá a seguinte documentación:

a)  Memoria descritiva numerada e divida por liña de actuación subvencionable, de cada unha das accións
elaboradas, que deberá incluír as facturas que se corresponden coa acción, a publicidade da acción e a
descrición da actividade. Indicando cantas asociacións participan na actividade, indicando o cumprimento das
condicións impostas nestas bases así  como, se é o caso,  na concesión da subvención (licenzas ou
autorizacións preceptivas, realización dos gastos de acordo ás normas contractuais de aplicación…), con
indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos.

b) Facturas de gasto, e demais documentos de valor probatorio equivalentes no tráfico xurídico mercantil.
No caso da realización de obras, deberá xuntarse igualmente relación valorada da mesma, asinada por
técnico competente.

Para  os  efectos do indicado no artigo 31  da Lei  38/03,  de 17  de novembro,  xeral  de subvencións,
considerarase gasto efectivamente realizado o documentado segundo o indicado no parágrafo anterior.
Non é requisito necesario o seu aboamento con anterioridade á finalización dos períodos de xustificación
que se indica nesta base.

Os beneficiarios das subvencións deben utilizar, con carácter xeral, formas de pagamento a terceiros que
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poidan  acreditarse  documentalmente  (tarxetas  bancarias  de  crédito  ou  débito,  talóns  nominativos,
transferencias bancarias,...) e só excepcionalmente poderán utilizar o pagamento en metálico cando non
sexa posible outra forma alternativa (peaxe de autoestrada, tiques de aparcamento, etc.), e en todo caso
para gastos non superiores a 150 €.

En caso de que as actividades subvencionadas se efectuasen a través de persoal contratado para tal
efecto:

-Contratos de traballo.

-Nóminas  aboadas  e  dos  boletíns  de  cotización  á  seguridade  social  TC1  e  TC2,  así  como  dos
documentos bancarios acreditativos dos correspondentes pagos (extractos ou cargos bancarios).

8.2.1. Carteis e/ou dos folletos informativos que se utilizaran para publicitar a actividade.

Para os efectos da xustificación documental,  con carácter  xeral  presentaranse copia  dixitalizada dos
documentos.

A documentación relativa á xustificación presentarase no rexistro electrónico do concello, o representante
ou presidente da entidade responsabilizarase de que todos os documentos que se axunten na sede
electrónica son orixinais. Para facilitar o control da concorrencia de outras subvencións outorgadas coa
mesma finalidade as facturas e demais xustificantes de gasto que se presenten deben ser orixinais. Estes
documentos  estampillaranse  polo  beneficiario  antes  da  súa  presentación  electrónica  coa  seguinte
mención “factura emprega-da para xustificar unha achega ante o Concello de Ames na convocatoria de
axudas  para  promoción  do  comercio  2021”indicando  o  importe  afectado  pola  subvención.  Non  se
aceptarán aqueles documentos xustificativos do gasto nos que non conste a estampilla correspondente.

Con independencia dos libros e rexistros contables que as normas de carácter xeral poidan establecer
aos  beneficiarios  de subvencións  provinciais  como consecuencia  da súa  forma xurídica  (Asociación,
Fundación, Federación, etc...) estes deberán contar en todo caso, cun rexistro cronolóxico de cobros e
pagos  que  inclúa  debidamente  identificados,  entre  outros,  os  relativos  á  actividade  ou  investimento
obxecto de financiamento polo Concello de Ames, que terá os efectos previstos no artigo 17.3.h) da Lei
Xeral de Subvencións e no artigo11.f) e g) da Lei de Subvencións de Galicia.

8.2.2. Sistema Arbitral de Consumo

Para  acreditar  a  adhesión  ao Sistema Arbitral  de Consumo por parte  da asociación,  será  necesario
presentar orixinal ou copia cotexada da solicitude ou da resolución emitida polo órgano competente, ou
declaración  responsable  da  adhesión  ao  sistema  arbitral  de  consumo  asinada  polo  presidente  da
asociación (Anexo II).

8.2.3  Axudas doutras administracións públicas ou privadas

Aos efectos  de  xustificar  as  axudas  doutras  administracións  públicas  ou  privadas,  deberase  aportar
orixinal  ou  copia  compulsada  da  resolución  de  concesión,  onde  se  indique  de  forma  inequívoca  a
finalidade, o importe subvencionable e a subvención outorgada.

8.3.- Tramitación da xustificación.

Á vista  da  documentación  xustificativa  presentada,  logo  do  informe do  Departamento  de  Promoción
Económica acreditativo de que da información que consta no seu poder se deriva que os beneficiarios
achegaron  a  totalidade  de  documentación  xustificativa  esixida,  o  órgano  competente  valorará  o
cumprimento  das  actividades  ou  investimentos  subvencionados  e,  se  a  documentación  é  correcta,
procederase á aprobación, se é o caso, das xustificacións presentadas.

No caso de que a documentación xustificativa fose incorrecta ou insuficiente, darase un prazo de dez
días para a súa corrección.

Para a valoración do cumprimento da finalidade básica da subvención e o seu pagamento, terase en
conta o seguinte:

1. No caso de que se xustifique gasto por un importe igual ou superior ao orzamento subvencionado
(é dicir, ao gasto declarado polo beneficiario na súa solicitude de subvención), aboarase a totalidade da 
subvención.
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2. No caso de que se xustifique gasto inferior ao 100%, pero superior ao 50% do orzamento subven-
cionado, aboásese a parte proporcional da subvención mediante a aplicación do coeficiente de financia-
mento ao importe total dos gastos acreditados.

3. No caso de que se xustifique gasto inferior ao 50% do orzamento subvencionado, non se consi-
derará cumprida a finalidade básica da subvención, polo que non se aboará cantidade ningunha, sen pre-
xuízo da aplicación do réxime sancionador disposto nas normas de xeral aplicación.

En  aplicación  destes  criterios,  o  informe  emitido  polo  departamento  xestor  indicará  o  importe  da
subvención inicialmente concedida que proceda aboar á entidade beneficiaria.

8.4.- Xustificación extemporánea e perda da subvención.

Vencidos os prazos e prórrogas sinalados nas bases sen que a entidade beneficiaria da subvención
xustificase o cumprimento da finalidade que motivou o seu outorgamento, a unidade xestora emitirá un
requirimento para que, no prazo improrrogable de quince días, presente a xustificación correspondente. A
falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da subvención e demais
responsabilidades dispostas na Lei xeral de subvencións.

Para  o  cobro  da  subvención  as  entidades  beneficiarias  deberán  ter  ao  corrente  as  súas  obrigas
tributarias, coa Seguridade Social e co Concello de Ames.

9.- CONTROL POSTERIOR DAS ACHEGAS CONCEDIDAS.

Para  os  efectos  previstos  no  artigo  75.3  do  RD  887/2006,  de  21  de  xullo,  polo  que  se  aproba  o
Regulamento da Lei Xeral de Subvencións, a comprobación das achegas concedidas levarase a cabo do
seguinte xeito:

9.1.- Número total de expedientes obxecto de revisión.

1. As solicitudes presentadas serán numeradas en función da data e da hora de presentación no 
Rexistro Xeral do Concello.

2. De entre todas as solicitudes atendidas, seleccionaranse un 15 % para o seu control posterior. 

A cantidade  así  obtida  será  redondeada  ao  exceso  ata  acadar  un  número  enteiro.  O  número  de
expedientes que se revisen non será nunca inferior a dous.

9.2.- Expedientes obxecto de revisión.

Os expedientes concretos obxecto de revisión serán seleccionados do seguinte xeito:

1. A solicitude presentada en último lugar será revisada sempre.

2. Os demais expedientes que se revisen serán os consecutivamente anteriores ao indicado no an-
terior apartado.

10.- REINTEGRO DAS SUBVENCIÓNS.

As  subvencións  serán  reintegradas  nos  supostos  previstos  no  artigo  37  da  Lei  38/2003  de  17  de
novembro, Xeral de Subvencións.

11.- OUTRAS SUBVENCIÓNS OU AXUDAS.

As achegas concedidas ao abeiro desta convocatoria son compatibles con outras que puideran obter as
entidades beneficiarias doutras administracións públicas, sempre e cando o importe total do conxunto das
axudas non supere o custo da actividade ou o investimento subvencionado.

Sen prexuízo do anterior, as actividades para as que se solicite esta achega non poderán acollerse a
outras convocatorias do Concello de Ames.

12- RÉXIME SANCIONADOR.

Os/as beneficiarios/as de subvencións quedarán sometidos ás responsabilidades e réxime sancionador
disposto na Lei xeral de subvencións e, se é o caso, ao disposto no Código Penal (Lei orgánica 10/85).

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS.
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Disposición adicional primeira

A falta de xustificación na forma e nos prazos sinalados poderá ocasionar as responsabilidades que
correspondan.

As entidades beneficiarias de subvencións concedidas polo Concello quedarán obrigadas a someterse
aos procedementos  de control  ou  auditoría  que  realicen  polos  seus  propios  medios  ou a  través  de
empresas colaboradoras a Intervención municipal, o Consello de Contas de Galicia, o Tribunal de Contas
e calquera outros órganos de control interno ou externo, nacional ou europeo.

Disposición adicional segunda

Para o non previsto nesta convocatoria serán de aplicación as normas incluídas nas Bases de execución
do  orzamento  xeral  do  Concello  de  Ames  do  exercicio  da  convocatoria,  na  Lei  38/2003,  xeral  de
subvencións e no seu Regulamento e na Lei 9/2007 de subvencións de Galicia.

Disposición adicional terceira

O responsable do tratamento dos datos que consten no expediente de convocatoria destas axudas é o
Concello de Ames. Os datos serán tratados coa finalidade específica, da convocatoria de axudas para
promoción de comercio 2017-2018 do Concello de Ames, de conformidade coa regulación establecida na
Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

A lexitimación do tratamento está baseada no consentimento manifestado coa solicitude de participación
nesta convocatoria de axudas.

O prazo de conservación dos datos dependerá do especificado para cada tratamento de datos persoais
ou os que legalmente sexan de obrigado cumprimento.

Os datos solicitados unicamente serán obxecto de cesión, no seu caso, previo consentimento da persoa
interesada ou de acordo co previsto na citada lexislación.

As persoas cuxos datos persoais sexan tratados polo Concello de Ames poderán exercitar os dereitos de
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así como a opoñerse
á toma de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na
lexislación vixente sobre a materia, ante o órgano responsable do tratamento dos datos (Concello de
Ames).Tamén poderán exercitar os seus dereitos ante o Delegado de Protección de Datos do Concello no
enderezo electrónico dpd@concellodeames.gal  .

ANEXOS
CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA PROMOCIÓN DO COMERCIO NO CONCELLO DE 

AMES. EXERCICIO 2021.
 
Anexo I Solicitude

Datos da persoa que presenta a solicitude (Presidente/a da asociación):

Nome completo: NIF:

Enderezo completo: Concello:

Correo electrónico: Teléfono:

Actuando en representación de (datos da entidade solicitante):

Nome: CIF:

Enderezo completo: Localidade:

Correo electrónico a efectos de notificacións:

As  notificacións  faranse  de  forma  electrónica  ou  a  través  do  sistema

Nº de asociados:
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notifica.gal

Secretario/a: Nº  de  Rexistro  Municipal  de
Asociacións:

Tendo  coñecemento  da  liña  de  axudas  convocada  polo  Concello  de  Ames  para  a  promoción  de
actividades realizadas por asociacións comerciais ou profesionais no 2021 e SOLICITO, ao abeiro desta
convocatoria, a concesión dunha achega para a realización das actividades indicadas a continuación:

ORZAMENTO ESTIMATIVO DE GASTOS

Descrición do gasto CONTÍA TOTAL DO GASTO

1 promoción comercial

2 infraestruturas e equipamento

TOTAL

OBXECTIVOS DAS ACTIVIDADES PARA AS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN

Actividade Obxectivos

1  promoción
comercial

2  infraestruturas  e
equipamento

Ames, ...........de ................... de 2 0

Asdo. O/A Presidente/a da entidade

Nota 1. Xunto con este anexo, os solicitantes deberán achegara documentación indicada na Base 6.3 da
convocatoria.
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA PROMOCIÓN DO COMERCIO NO CONCELLO DE
AMES. EXERCICIO 2021

ANEXO 2 DECLARACIÓN RESPONSABLE DO/A PRESIDENTE/A DA ENTIDADE

Datos persoais do Presidente/a:

Nome completo: NIF:

Enderezo completo: Concello:

Correo electrónico a efectos de notificacións:

As  notificacións  faranse  de  forma  electrónica  ou  a  través  do  sistema
notifica.gal

Teléfono:

Presidente/a da seguinte asociación, e actuando na súa representación (datos da entidade):

DECLARO:

A. Que COÑEZO E ACEPTO as bases da convocatoria promovida polo Concello de Ames para a
promoción de actividades levadas a cabo por asociacións comerciais ou profesionais no exercicio de 01
de xaneiro de 2021 a 31 de novembro de 2021, e que non estou incurso en ningunha causa de incompati-
bilidade ou incapacidade para contratar e percibir subvencións da administración pública.

B. Que a entidade representada por min ten ao corrente as súas obrigas tributarias e coa Segurida-
de Social e co concello de Ames, e non está incursa en ningunha outra causa que supoña ou poida su-
poñer obstáculo legal para o seu acceso á condición de beneficiaria dunha achega ao abeiro da presente
convocatoria.

C. Que non obstante ao anterior,  ao Concello de Ames para comprobar en calquera fase do proce-
demento a veracidade da anterior declaración tanto na Axencia Estatal  da Administración Tributaria como na
Tesourería Xeral da Seguridade Social.

D. Que a entidade representada por min se compromete a difundir na publicidade das actividades ou
investimentos subvencionados o carácter público do financiamento, indicando expresamente a colabora-
ción do Concello de Ames, inserindo o seu logo oficial en todo o material que se utilice para dita difusión.

E. Que a entidade representada por min se somete ás actuacións de comprobación e á achega da
documentación que o Concello de Ames poida acordar para comprobar que as actuacións ás que se de-
dica a subvención, no caso de ser concedida, se corresponden cos fins para os que se solicita.

F. Que a entidade representada por min está adherida ao Sistema Arbitral de Consumo  marque
cunha x o que   proceda  .  ☐ Non  ☐ Si

Así mesmo:

 ☐ SI autoriza ao Concello de Ames para comprobar en calquera fase do procedemento a veracidade da
anterior declaración tanto na Axencia Estatal da Administración Tributaria como na Tesourería Xeral da
Seguridade Social( en caso de que non autorice deberá achegar a este anexo os certificados indicados).
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  ☐ NON autoriza ao Concello de Ames para comprobar en calquera fase do procedemento a veracidade
da anterior declaración tanto na Axencia Estatal da Administración Tributaria como na Tesourería Xeral da
Seguridade Social( en caso de que non autorice deberá achegar a este anexo os certificados indicados.

Ames, ...........de ................... de2 0 . . . .

Asdo. O/A Presidente/a da entidade

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA PROMOCIÓN DO COMERCIO NO CONCELLO DE
AMES. EXERCICIO 2021

ANEXO 3 CONTA XUSTIFICATIVA Exercicio 2021

Datos persoais do Presidente/a:

Nome completo: NIF:

Enderezo completo: Concello:

Correo electrónico a efectos de notificacións:

As  notificacións  faranse  de  forma  electrónica  ou  a  través  do  sistema
notifica.gal

Teléfono:

Presidente/a da seguinte asociación, e actuando na súa representación (datos da entidade):

DECLARO:

Que foron efectuadas as actividades financiadas coa achega concedida polo Concello de Ames para a
promoción  de  actividades levadas  a  cabo  por  asociacións  comerciais  ou  profesionais,  ao  abeiro  da
convocatoria correspondente ao exercicio 2021, e que se acadaron os obxectivos propostos.

Que,  para  as  actividades  subvencionadas,  a  relación  de  gastos  e  ingresos  da  asociación  por  min
representada é a que se reproduce a continuación:

GASTOS EFECTUADOS

Expedidor  da  factura  (con
CIF)

Nº de factura Data  de
expedición

Concepto Importe

TOTAL DE GASTOS

INGRESOS QUE FINANCIAN A ACTIVIDADE

Subvencións Outros ingresos que financian a actividade
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Administración concedente Importe Tipo de ingreso Importe

IMPORTE TOTAL IMPORTE TOTAL

Nota 1. Xunto con este anexo, os solicitantes deberán achegara documentación indicada na Base 8.2 da
convocatoria.

Ames, ...........de ................... de 2021
Asdo. O/A Presidente/a da entidade

D) EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN

PUNTO  QUINTO.  PROCEDEMENTO  ABERTO,  REGULACIÓN  HARMONIZADA,
TRAMITACIÓN ORDINARIA VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO SERVIZO DE
DESBROCE,  LIMPEZA E  MANTEMENTO DOS NÚCLEOS RURAIS  DO CONCELLO DE
AMES (PROGRAMA PLAMRURAL AMES). CLASIFICACIÓN DE OFERTAS.

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.

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  aclaración  a  Mesa  de
Contratación na súa reunión do 08.09.2021 realiza proposta de clasificación de ofertas.
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En base ao que antecede, a Xunta de Goberno Local,  por unanimidade dos seus membros
presentes, previa delegación da Alcaldía (decreto1376/2021), adopta os seguintes acordos:

Primeiro. Excluír do expediente de licitación do Servizo de desbroce, limpeza e mantemento
dos núcleos rurais do Concello de Ames,  á   empresa MANTIDO S.L.,  ***********por non
alcanzar  a  puntuación  mínima  establecida  no  PCAP  para  os  criterios  non  avaliables
automaticamente ( criterios subxectivos)

Segundo.  Excluír do  expediente  de  licitación  do  Servizo  de  desbroce,  limpeza  e
mantemento  dos  núcleos  rurais  do  Concello  de  Ames, á  empresa  OFICINA TÉCNICA
DEMONTES SLU, *********** por non achegar documentación xustificativa da baixa temeraria.
Excluír tamén á licitadora EMDESFOR 2002 SL por non xustificar a baixa temeraria da súa
oferta, segundo o informe dos servizos técnicos municipais.

Terceiro. Clasificar, ás restantes empresas participantes na licitación do Servizo de desbroce,
limpeza e mantemento dos núcleos rurais do Concello de Ames, pola seguinte orde decrecente
de puntuación:

Oferta (IVE incluido) Puntuación total

JARDINCELAS S.L. 227.754,14 € 94

XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS S.L. 243.741,59 € 93,06

CESPA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLI-
COS AUXILIARES S.A.

242.694,54 € 90,31

MURAT CONSTRUCCIONES S.L.U. 276.182,50 € 88,48

TARRIO e SÚAREZ S.L. 277.685,08 € 87,21

CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA S.L. 273.118,55 € 87,03

CONSTRUCCIONES CERNADAS S.L. 276.000,00 € 85,51

PAGOA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L.U. 247.120,84 € 76,3

Cuarto. Declarar que as características esenciais da contratación para a empresa clasificada en
primeiro lugar, JARDINCELAS SL, ******** son as que figuran na sua proposición formulada e
nos Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares e nos Pregos de Prescricións Técnicas. 

Quinto. A oferta formulada pola empresa resulta ser a seguinte:

EMPRESA OFERTA IVE 21% TOTAL

JARDINCELAS S.L. 188.226,56 € 39.527,58 € 227.754,14 €

Sexto. Anualidades

En canto ás anualidades estas serían:

Anualidade  Concepto Base IVE 21% Importe
TOTAL

Novembro 2021 – Decembro 2021
Limpeza e desbroce e plan de 

seguridade e saúde 
15.685,55 € 3.293,97 € 18.979,52 €

2022
Limpeza e desbroce e plan de 

seguridade e saúde
94.113,28 € 19.763,79 € 113.877,07 €

Xaneiro 2023 – Outubro 2023
Limpeza e desbroce e plan de 

seguridade e saúde
78.427,73 € 16.469,82 € 94.897,55 €
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TOTAL 188.226,56 € 38.527,58 € 227.754,14 €

Sétimo. 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 LCS.

Oitavo. Pagos ao contratista

O  contratista  ten  dereito  ao  abono,  con  arranxo  aos  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.

O contratista da correspondente factura detallada,  en base á relación valorada emitida polo
responsable do contrato.

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, de 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 aos efectos do correspondente
abono dos traballos efectuados.

O importe a 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 a achegar para
proceder ao pago da última factura.

Noveno. Resto de condicións.  O adxudicatario deberá cumprir coas condicións fixadas nos
pregos de cláusulas administrativas particulares polos que se rexeu o procedemento, así como
coa proposición formulada.

Décimo. Documentación a achegar.

Ao  tratarse  dun  procedemento  aberto  simplificado  o  licitador  clasificado  en  primeiro  lugar
deberá  achegar  no  prazo  de  dez  días  hábiles,  contados  a  partir  do  día  seguinte  ao  da
notificación do presente acordo, a través da Plataforma de Contratación do Sector Público a
seguinte  documentación,  imprescindible  para,  de  ser  o  caso,  proceder  á  correspondente
adxudicación

Índice de documentos.

Dado  que  o  licitador  atópase  inscrito  no  Rexistro  de  Licitadores  da  Xunta  de  Galicia,  deberá  presentar  unha
declaración xurada de que non variaron as circunstancias que nel figuran inscritas.

Solvencia económica e financeira 
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Dado que o licitador atópase clasificado no Grupo 0, subgrupo 2 e Categoría 1 está exento de acreditar a solvencia
económica e financeira 

Solvencia técnica ou profesional,

Dado que o licitador atópase clasificado no Grupo 0, subgrupo 2 e Categoría 1 está exento de acreditar a solvencia
económica e financeira 

Imposto sobre Actividades Económicas.

Deberá acreditar o alta no Imposto de Actividades Económicas, achegando unha copia do devandito Imposto así
como o último recibo de pago.

Documentos acreditativos da efectiva disposición dos medios que, no seu caso, comprometéronse adscribir
á execución do mesmo 

Dado que dispón de clasificación queda exento de acreditar a documentación xustificativa de medios ao contrato

Seguro de Responsabilidade Civil

Dado que dispón de clasificación queda exento de acreditar a documentación xustificativa de medios ao contrato

Constitución de garantía definitiva 

Oferta formulada (sen IVE) Importe garantía (5%)

188.226,56 euros 9.411,33 euros

A constitución  da  garantía188226,56  definitiva poderase  facer  mediante  Aval  Bancario  ou en efectivo  mediante
transferencia  bancaria  efectuada  ao  seguinte  número  de  conta  bancaria  de  titularidade  municipal:
É76/2080/0317/7031/1000/0116.

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 do devandito aval, debendo
entregar o aval orixinal no Rexistro Xeral Municipal dentro do prazo (7 días) para presentar a documentación.

Dadas as medidas ANTICOVID establecidas no Concello, para achegase o Aval Bancario orixinal no Rexistro
Xeral do Concello deberá solicitar cita previa, chamando ao teléfono 981.88.30.02

Décimo primeiro. Notificar o presente acordo aos licitadores e dar traslado aos departamentos
afectados aos efectos oportunos.

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

PUNTO SEXTO. ACCESO AO EXPEDIENTE E AOS PROXECTOS PRESENTADOS POR
PARTE  DAS  EMPRESAS  LICITADORAS  NO  SERVIZO  DE  DESBROCE,  LIMPEZA  E
MANTEMENTO  DOS  NÚCLEOS  RURAIS  DO  CONCELLO  DE  AMES  (PROGRAMA
PLAMRURAL AMES) SOLICITADO POLA EMPRESA CESPA S.A.

EXPEDIENTE GD 68/2021

A Xunta de Goberno Local do 08.04.2021 aprobou o expediente de licitación do Servizo de  de
desbroce,  limpeza  e  mantemento  dos  núcleos  rurais  do  Concello  de  Ames  (Programa
PLAMRURAL AMES)

Tramitada  a  licitación  e  abertas  as  ofertas,  a  licitadora  CESPA,  Compañía  Española  de
Servicios Públicos Auxiliares, S.A., mediante escrito formulado a través da sede electrónica do
concello o 15.09.2021, R.E. 16684/2021 solicita acceso ao expediente de licitación, asi como ás
propostas formuladas polas restantes licitadoras.
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Sobre a confidencialidade das ofertas a cláusula 16 do Prego de Cláusulas Administrativas
Particulares establece:

“Os licitadores deberán indicar que documentos (ou parte dos mesmos) ou datos dos incluídos nas ofertas teñan a
consideración de confidenciais, sin que resulten admisibles as declaracións xenéricas de confidencialidade de todos
os documentos ou datos da oferta.

A condición de confidencialidade deberá reflectise claramente (sobre impresa, ao 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, sin que se xustifique tal consideración”

Tras analizar, por parte do departamento de Contratación, todas e cada unha das propostas
técnicas formuladas polas empresas licitadoras, pódese constatar que ningunha delas indicou o
seu carácter confidencial en ningunha parte dos proxectos presentados.

A Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións
Públicas  nos  seus  artigos  13  d)  e  53  a)  recoñece  aos  licitadores  nos  procedementos
administrativos  o  dereito  a  coñecer,  en  calquera  momento  o  estado  da  tramitación  dos
procedementos  nos que teña a condición de interesados,  e a obter  copia dos documentos
contidos neles.

En base ao exposto, e de conformidade co establecido na Disposición Adicional Segunda e o
artigo 117 da LCSP, así como a delegación efectuada mediante decreto de Alcaldía 1376/2021,
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seus membros presentes, adopta os seguintes
acordos:

Primeiro. Facilitar á empresa CESPA, Compañia Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A
o acceso ao expediente de licitación do  servizo de desbroce, limpeza e mantemento dos
núcleos rurais  do Concello  de Ames (PROGRAMA PLAMRURAL AMES),  asi  como aos
proxectos formulados polas diferentes empresas licitadoras.

Segundo. O acceso ao expediente levarase a cabo de maneira presencial na sede do Concello
de Ames, sito na Praza do Concello, s/n, Bertamiráns (Ames).

Terceiro. O  licitador  deberá  poñerse  en  contacto  directamente  con  departamento  de
Contratación para acordar día e hora de acceso ao expediente.

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

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

PUNTO SÉTIMO.  PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO CUN ÚNICO CRITERIO DE
VALORACIÓN (FACTOR PREZO) DAS OBRAS DE MELLORA DE INTERIORES SEÁREZ
DE ARRIBA. POS 2020. ADXUDICACIÓN.

 EXPEDIENTE GD 992/2021

A Xunta de Goberno Local  do 18.03.2021 aprobou o expediente de licitación das obras de
Mellora de Interiores Seárez de Arriba, POS 2020, mediante procedemento aberto simplificado
tramitación ordinaria, sen división en lotes, factor prezo.

A Xunta de Goberno Local do 29.07.2021 realizou a clasificación de ofertas.
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O acordo de clasificación de ofertas e requirimento de documentación foi notificado ao licitador
clasificado en primeiro lugar ( BCNOR GESTION Y SOLUCIONES AVANZADAS S.L.)  e os
demais participantes no procedemento de licitación.

Unha vez presentada polo clasificado en primeiro lugar, BCNOR GESTION Y SOLUCIONES
AVANZADAS  S.L.,  a  documentación  establecida  no  artigo  150  da  Lei  9/2017,  de  8  de
novembro, de contratos do sector público (LCSP), procede adxudicar a obra, unha vez que a
Mesa de Contratación na súa reunión do 24.08.2021 considerou correcta a documentación
presentada pola licitadora clasificada en primeiro lugar.

Figura  no  expediente  informe  de  fiscalización  favorable  da  Intervención  municipal  (informe
391/2021)

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  a  realización  das  obras  de  Mellora  de  Interiores  Seárez  de  Arriba á
empresa BCNOR GESTION Y SOLUCIONES AVANZADAS S.L. con *********** e nas seguintes
condicións:

Prezo: 56.257,67 euros

O importe da oferta do dito licitador ascende á contía de corenta e seis mil catrocentos noventa e tres euros con noventa e catro
céntimos de euro. (46.493,94 euros).

IVE repercutible: A contía do IVE repercutible ao tipo do 21% ascende á contía de nove mil setecentos sesenta e tres euros con
setenta e tres céntimos de euro. (9.763,73 euros).

Duración  do  contrato:  A duración  inicial  do  contrato  será  de 6  Meses,  a  partir  do  día  seguinte  ó  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. 

Condición especial de execución: Un curso de formación destinado ao persoal da empresa, cunha duración mínima de 8 horas
en materia de capacitación laboral de carácter técnico (operador de maquinaria, albanelaría, fontanería, electricidade, carpintería,
montaxe de estadas, instaladores, pintura, aformigado, mantemento de estradas, movemento de terras, explanacións, asfaltados,
etc).

O incumprimento desta condición especial de execución considerarase incumprimento de obrigación esencial, e en consecuencia o
órgano de contratación poderá acordar a resolución do contrato e a inhabilitación da empresa para contratar.

Nomear como director facultativo da obra ao arquitecto redactor do proxecto D. Pablo Blanco Ferreiro,  e como coordinador de
seguridade e saúde ao técnico superior en prevención de riscos laborais D. Ignacio José Alonso Díaz, ambos de Estudio Técnico
Gallego SA.

Representante do órgano xestor: María Gamundi Fernández, arquitecta técnica do departamento de urbanismo do Concello, que
actuará como representante do órgano xestor e dará conformidade ás certificacións de obra e acudirá ás recepcións das obras
actuando por delegación expresa da Intervención municipal (base 36 de execución do orzamento municipal e Acordo do Consello
de Ministros de 20 de xullo de 2018).

Dentro dos 15 días naturais seguintes ó da sinatura do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o contratista presentará o
Programa  de  Traballo,  o  Plan  de  Seguridade  e  Saúde,  o  Plan  de  Residuos  Específico  e  a  relación  de  subcontratistas  e
subministradores, co importe de obra que se vai realizar

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.

Segundo. Comunicar ó Rexistro de Contratos do Sector Público para a súa inscrición os datos
básicos  do  contrato  adxudicado.  Tamén  será  publicado  na  Plataforma  de  contratación  do
Estado.

Terceiro. Notificar  o  presente  acordo  aos  licitadores,  e  dar  traslado  deste  acordos  aos
departamentos afectados aos efectos oportunos.

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

PUNTO OITAVO. EXPEDIENTE DE LICITACIÓN DE OPERACIÓN DE ENDEBEDAMENTO A
LONGO PRAZO POR IMPORTE DE 316.612,10 EUROS PARA O FINANCIAMENTO DO
ANEXO  DE  INVESTIMENTOS  DO  ORZAMENTO  2021  (ACTUACIÓNS  EDUSI).
APROBACIÓN DA LICITACIÓN ( SEGUNDA LICITACIÓN).

EXPEDIENTE GD 9833/2021

Este punto da orde do día refírese a un expediente EDUSI polo que,  o  alcalde do Concello de Ames, na súa
condición de responsable da unidade de xestión non poderá intervir nin participar na tramitación nin na execución de
operacións que son competencia das unidades de execución, en aplicación do principio de separación de funciones
recollido no Manual de procedementos dos expedientes EDUSI; polo que para a deliberación e votación deste punto
da orde do día ten que absterse, polo que procede a saír do salón de plenos ata que termine o debate e votación
deste punto ( artigo 100.1 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, (ROF))

Vista a declaración de necesidade efectuada pola concelleira de Economía e Facenda para
licitar a Operación de endebedamento ao longo prazo por un importe de 316.612,10 euros para
financiar inversións do orzamento 2021 (segunda licitación)

Visto que consta no expediente informe de Intervención (186/2021), sobre a porcentaxe que
supón a contratación en relación cos recursos ordinarios do orzamento vixente.

Visto que consta no expediente informe de Tesourería sobre o cumprimento do principio de
prudencia financeira.

Visto que consta Informe de Secretaría sobre a lexislación aplicable e o procedemento.

Visto o informe proposta de Secretaria.

Visto informe de fiscalización favorable da Intervención Municipal,   (informe 392/2021) no que
se acredita que o aforro neto é positivo; que o capital vivo ou débeda viva non supera o 75%
dos ingresos liquidados ou devengados; que se cumpre co volume de capital vivo e aforro neto
e  que  a  operación  é  competencia  da  Alcaldía  dado  que  non  supera  o  10% dos  recursos
ordinarios  do  orzamento  (competencia  delegada  na  Xunta  de  Goberno  Local  mediante  o
decreto 1376/2021).

De conformidade co establecido na Disposición Adicional Segunda e o artigo 117 da LCSP, así
como a delegación efectuada mediante decreto de Alcaldía 1376/2021, a Xunta de Goberno Lo-
cal, por unanimidade dos seus membros presentes, adopta os seguintes acordos:

Primeiro. Aprobar o expediente de contratación, mediante procedemento aberto e tramitación
ordinaria de operación de endebedamento a longo prazo por importe de 316.612,10 euros
para o financiamento do anexo de investimentos do orzamento 2021 ( actuacións EDUSI).

Segundo. Aprobar  os  Pregos  de  licitación  que  rexeran  o  contrato  de  operación  de
endebedamento a longo prazo por importe de 316.612,10 euros para o financiamento do anexo
de investimos do orzamento 2021,  por procedemento aberto, tramitación ordinaria e un único
criterio de adxudicación (prezo) e que figuran como anexo.

Terceiro. Publicar na Plataforma de Contratación do Sector Público o anuncio de licitación, para
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que durante o prazo de quince días naturais poidan presentar os licitadores as proposicións que
estimen pertinentes.

Cuarto.   Nomear a seguinte Mesa de Contratación (mesa xenérica aprobada pola Xunta de
Goberno Local do 23.04.2021).

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

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

Vogais:

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

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

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

Secretaria/ou da mesa:

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

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

Quinto. Dar traslado do presente acordo aos departamentos municipais afectados aos efectos
oportunos.

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

ANEXO

PREGO DE CONDICIÓNS PARA A CONTRATACIÓN DUNHA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO
POR IMPORTE DE 316.612,10 EUROS PARA O FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS.

EXPEDIENTE GD: 9833/2021

I. CARACTERÍSTICAS DA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO

PRIMEIRA.- OBXECTO

O obxecto deste prego é regular a licitación dunha operación de préstamo a longo prazo, previa apertura dunha
conta de crédito, por importe de 316.612,10 €, que se subscribirá ao abeiro dos artigos 48 e seguintes do Real
decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas
Locais.

SEGUNDA.- FINALIDADE DA OPERACIÓN

A operación destinarase a financiar as actuacións previstas no Anexo de Investimentos dos Orzamentos do Concello
de Ames para o exercicio 2021:

ÁMBITO ANUALIDADE 2021 DENOMINACIÓN PROXECTO OPERACIÓN
ENDEBEDAMENTO 2021

ACTUACIÓNS 
URBANÍSTICAS DUSI

839.105,97 DUSI. Creación dunha améndoa central 167.821,19

ASISTENCIA SOCIAL 94.113,67 DUSI. Rehabilitación dun edificio público como
vivenda social 

18.822,73

TRANSPORTE 
COLECTIVO URBANO DE 
VIAXEIROS

649.840,87 DUSI. Posta en marcha do Transporte
Municipal Sostible entre Bertamiráns e

Milladoiro

129.968,17

TOTAIS 1.583.060,51 316.612,10
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O concello  poderá modificar as actuacións concretas ás que se destina o préstamo previo acordo do Pleno da
Corporación. As actuacións sempre estarán vinculadas ao proxecto DUSI-  Impulsa Ames, sen que elo supoña
modificación contractual ningunha.

TERCEIRA.- NATURALEZA E RÉXIME XURÍDICO

O contrato ten carácter privado, de acordo co artigo 25.1.a) da LCSP que establece que os contratos de servizos
bancarios revisten tal natureza, quedando expresamente excluído do ámbito de aplicación da LCSP, ao abeiro do
artigo 10, polo que rexerase polas súas normas especiais, aplicándose esa norma para resolver as dúbidas e lagoas
que puideran presentarse (artigo 4 LCSP).

Non obstante o anterior, ao contrato seralle de aplicación o Libro Primeiro da LCSP, así como o seu Libro Segundo en
canto á súa preparación e adxudicación, por remisión do artigo 26 da LCSP. En canto os seus efectos e extinción
rexen as normas de dereito privado.

As normas  que resultan de aplicación ao contrato son: 

• Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais. (En particular os artigos 48, 49, 50, 52, 53, 55). (TRLRFL)

• Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (en particular os artigos 21, 22 e 47) (LBRL)

• Resolución do 4 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se define o
principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das comunidades
autónomas e entidades locais.

CUARTA.- ÓRGANO COMPETENTE

O órgano competente para a contratación será o Alcalde da Corporación, a teor do establecido no artigo 52.2 do Real
decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas
Locais, pois o importe acumulado das operacións concertadas no exercicio non é superior ao 10 por 100 dos
recursos ordinarios previstos no orzamento vixente.

Non obstante, a competencia foi obxecto de delegación na Xunta de Goberno Local, por Resolución da Alcaldía nº
1376/2021 (BOP Nº 75 do 23.04.2021).

QUINTA.- CARACTERÍSTICAS DA OPERACIÓN. CUSTO TOTAL MÁXIMO

TIPO DE OPERACIÓN PRÉSTAMO A LONGO PRAZO

FINALIDADE FINANCIAMENTO  DE  INVESTIMENTOS  PREVISTOS  NO
ORZAMENTO 2020

IMPORTE TOTAL 316.612,10 EUROS

DURACIÓN DO PRÉSTAMO 12  ANOS  (2  ANOS  DE  CARENCIA  E  10  ANOS  DE
AMORTIZACIÓN)

SISTEMA DE AMORTIZACIÓN COTAS DE AMORTIZACIÓNS CONSTANTES

PERIODICIDADE DOS PAGOS TRIMESTRAL POSPAGABLE

TIPO DE XUROS VARIABLE

VIDA MEDIA DO PRÉSTAMO EN ANOS 7,125 ANOS

VIDA MEDIA DO PRÉSTAMO EN MESES 85,50 MESES

COMISIÓNS  DE  NON  DISPOÑIBILIDADE,
APERTURA,  AMORTIZACIÓN  TOTAL  OU
PARCIAL E OUTRAS

NON SE PERMITE NINGÚN TIPO DE COMISIÓN

TIPOS DE XUROS POR DEMORA TIPO DA OPERACIÓN + 2% ANUAL 

Comisións:

Non se liquidará ningún tipo de comisión (apertura, amortización anticipada total ou parcial, indispoñibilidade, ou
calquera outra), nin redondeos, nin corretaxes.

Xuros:

O tipo de xuro  deberá respectar o principio de prudencia financeira, de acordo co artigo 48.bis do TRLRFL, e o custo
total máximo determinado segundo o disposto na Resolución de 4 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral do Tesouro e
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Política Financeira. 

A efectos  de  determinar  o  diferencial  aplicable  sobre  o  custo  de  financiamento  do  estado ao  prazo  medio  da
operación, o Concello de Ames non cumpre cumpre as condicións de elixibilidade para a súa adhesión ao Fondo de
Impulso Económico.

O cumprimento da condición de custe máximo considerarase no momento de apertura do proceso de licitación no caso de
concursos  públicos ou no momento  de presentación das  ofertas firmes polas entidades  financeiras no caso de
financiamento a través dunha negociación bilateral. A efectos desta licitación considérase o momento de apertura do
proceso de licitación o día da publicación do anuncio de licitación na Plataforma de Contratación do Sector Público.

Os períodos de liquidación serán trimestrais, coincidindo cos trimestres naturais, agás a primeira liquidación que
comprenderá dende a data da primeira disposición e ata o derradeiro día do trimestre natural correspondente.

O xuro aplicable á presente operación ofertarse exclusivamente a TIPO de XURO VARIABLE, tomándose como única
referencia o Euribor a 3 meses publicado na web do Banco de España, sobre a que os licitadores ofrecerán o
diferencial que consideren.

Non se admitirá cláusula solo ao tipo de interes se o tipo de referencia fora negativo. No suposto de que nun período
concreto a suma do interes de referencia máis o marxinal dera tipo de interese negativo, tomarase certo como valor
do dito período.

Cada  entidade  financeira  licitadora  deberá  sinalar  a  marxe  bruta  ou  diferencial  que,  por  todos  os  conceptos
(corretaxes, taxas, comisións e outros gastos) deban de aumentarse ou diminuírse ao tipo de referencia (EURIBOR A
TRES MESES segundo a publicación web do Banco de España), expresando o dito diferencial en puntos básicos.
(Exemplo: 70 puntos básicos, o cal equivalería a sumar 0,70 ao euribor a tres meses).

O xuro final que resulte de sumar ou restar ao EURIBOR A 3 MESES a marxe establecida pola entidade financeira
non se redondeará,  nen en exceso nen en defecto,  e calesqueira outros gastos que puideran existir  non serán
repercutidos ao Concello, debendo ser asumidos, en todo caso, pola entidade financeira adxudicataria.

O tipo de xuro revisarase trimestralmente en cada data de pagamento, tomándose o tipo vixente de dous días hábiles
anteriores á data de revisión, sendo o tipo aplicable para cada período o resultante de adicionar o diferencial ofrecido
pola entidade sobre o tipo de referencia.

A entidade financeira adxudicataria comunicará ao Concello, nos dez primeiros días de cada período, o tipo de xuro
que será de aplicación para o mesmo. Cando no día que teña que tomarse como referencia para a revisión non fora
publicado o índice EURIBOR, o tipo de referencia será o do día hábil inmediatamente anterior, e así sucesivamente.

Os intereses devengaranse e liquidaranse trimestralmente, por trimestres vencidos. Se a cota non fora pagada ao su
vencemento, os xuros de demora non poderán superar o tipo de interese da operación máis un recargo do 2% (ou
porcentaxe ofertada), conforme estipula o Anexo 3 da Resolución do 4 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral do
Tesouro e Política Financeira,  pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de
endebedamento e derivados das comunidades autónomas e entidades locais (BOE 160/2017, de 6 de xullo de 2017).

Amortizacións:

A) Período de libre disposición: establécese un prazo de libre disposición e carencia dende a data de formalización
do contrato e ata o transcurso de dous anos, durante o cal a  operación revestirá forma de conta de crédito,
abonándose só xuros polas contías dispostas. Unha vez rematado ese período, o concello de Ames deberá dispor do
saldo pendente, consolidándose, a cantidade de 316.612,10 euros como a débeda do Concello fronte a entidade
financeira.

B) período de amortización: iniciarase dende o día seguinte á finalización do período de libre disposición, e terá unha
duración de 10 anos. Durante este período reembolsarase o principal e  os xuros correspondentes, mediante
liquidacións por trimestres naturais e pospagables.

O sistema de amortización será con cotas de amortización de capital constantes.

A amortización anticipada, total ou parcial, non xerará custe algún para o concello si se efectúa en datas de pago de
xuros. Non obstante, no caso de que a amortización anticipada se efectúe en datas diferentes ás de pago de xuros,
se permite un custe de ruptura, sempre que dito custe se calcule atendendo á practica de mercado, segundo prevé o
artigo Sexto g) da Resolución de 4 de xullo de 2017.

Xuros de mora:

De acordo co  Anexo 3, número 7, da Resolución de 4 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política
Financeira, pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e
derivados das CCAA e das Entidades Locais, os xuros de mora non poderán superar o tipo da operación máis o 2%
anual.
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Disposición de fondos:

O período de dispoñibilidade de dous anos comezará o primeiro día do trimestre natural inmediato posterior ao de
formalización do contrato.

As disposicións de fondos realizaranse mediante peticións da Alcaldía, nas que constarán tamén a toma de razón da
intervención e da tesouraría municipais. As peticións atenderanse o día inmediato posterior seguinte ao da recepción,
mediante o ingreso na conta operativa que designe o concello.

O saldo debedor da conta de crédito deveñará xuros dende o primeiro día de disposición, sendo liquidados por
trimestres naturais vencidos.

Rematado o período de disposición, cancelarase a conta de crédito, consolidándose como préstamo o importe total
do capital (316.612,10 €).

Existencia de crédito:

A existencia  de crédito  para os gastos  financeiros e as cotas de  amortización dos exercicios seguintes,  queda
condicionada á dotación de crédito nos presupostos dos exercicios 2021 e seguintes.

II. PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN

SEXTA.- CAPACIDADE PARA CONCORRER Á LICITACIÓN

Poderán concorrer á convocatoria da contratación da operación de préstamo as entidades de crédito autorizadas
para a concertación deste tipo de operacións que figuren inscritas no Rexistro Oficial de Entidades de Crédito do
Banco de España, o que acreditará a solvencia técnica e financeira.

SÉTIMA.- INFORMACIÓN AOS LICITADORES

Calquera  entidade  financeira  que  cumpra  os  requisitos  establecidos  no  Prego  poderá  consultar,  dentro do prazo
establecido para presentar ofertas, na Sede Electrónica do Concello de Ames, no apartado de transparencia, a
seguinte documentación:

Resumo por capítulos do orzamento 2020

Resumo por capítulos liquidación orzamento 2019

Estado da débeda a 31 de decembro de 2019

Remanente de Tesouraría 2019

Aforro neto resultante da liquidación 2019

Autorízase expresamente a que as entidades de crédito que o desexen accedan directamente  á Central de
Información de Riesgos -CIR LOCAL-, ou a calquera outra base de datos pública de seguimento ou de control do
endebedamento, para os efectos de consultar a débeda financeira do Concello de Ames.

OITAVA.- PRESENTACIÓN DAS PROPOSICIÓNS

A documentación para a licitación presentarase, dentro do prazo de 7 días hábiles, contados a partir do día seguinte
ao da publicación do anuncio de licitación na Plataforma de  Contratación  do  Sector  Público
https://  www.contrataciondelestado.es  

As proposicións dos interesados deberán axustarse aos presentes pregos. As proposicións dirixiranse ao Alcalde do
concello de Ames, en dous sobres arquivos electrónicos a través da Plataforma de Contratación do Sector Público.

As proposicións constarán de dous  arquivos electrónicos  asinados dixitalmente polo licitador. No interior de cada
arquivo electrónico farase constar en folla independente o seu contido ordenado numericamente.

Os arquivos electrónicos divídense da seguinte forma:

Arquivo electrónico A: “DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAR  NO PROCEDEMENTO PARA A
CONTRATACIÓN DUNHA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO PARA FINANCIAR DIVERSAS ACTUACIÓNS DO ANEXO DE
INVESTIMENTOS DO ORZAMENTO DE 2020”

Arquivo  electrónico  C:  “PROPOSICIÓN  ECONÓMICA  PARA  PARTICIPAR  NO  PROCEDEMENTO PARA A
CONTRATACIÓN DUNHA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO PARA FINANCIAR DIVERSAS ACTUACIÓNS DO ANEXO DE
INVESTIMENTOS DO ORZAMENTO DE 2020”
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Cada licitador deberá presentar unicamente unha oferta.

Durante o prazo de presentación de proposicións, os interesados poderán examinar e consultar o expediente de
contratación e solicitar cantas aclaracións consideren oportunas na tesouraría municipal.

A información relativa ao presente contrato que, de acordo co disposto neste prego, se publique a través do perfil do
contratante poderá ser consultada na seguinte dirección electrónica: https://contrataciondelestado.es

A presentación de proposición supón a aceptación incondicional da totalidade das cláusulas ou condicións deste
Prego,  sen  reserva  algunha,  e  implica  a  presentación  de  oferta  en  firme  non  suxeita  a  ningún  tipo  de
condición/autorización/avaliación posterior por parte da entidade financeira, non admitíndose melloras nin variantes.

NOVENA.- CONTIDO DAS PROPOSICIÓNS

O arquivo electrónico A “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAR NO PROCEDEMENTO PARA A
CONTRATACIÓN DUNHA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO PARA FINANCIAR DIVERSAS ACTUACIÓNS DO ANEXO
DE INVESTIMENTOS DO ORZAMENTO DE 2021”, incluirá a seguinte documentación:

• Declaración responsable subscrita polo apoderado/s da entidade (Anexo I)

Os documentos anteriores, non eximirán ao empresario de presentar antes da formalización a  documentación
acreditativa de ditos extremos.

No  arquivo  electrónico  C  “PROPOSICIÓN  ECONÓMICA  PARA PARTICIPAR  NO  PROCEDEMENTO PARA A
CONTRATACIÓN DUNHA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO PARA FINANCIAR DIVERSAS ACTUACIÓNS DO ANEXO DE
INVESTIMENTOS DO ORZAMENTO DE 2020”:  incluirase proposición económica  formulada de acordo co  modelo
recollido no Anexo III.

Co fin de gardar o secreto das proposicións, será causa de exclusión a incorporación no arquivo electrónico A de
calquera documentación relativa á oferta a presentar no Arquivo C.

Será causa de exclusión a variación de calquera aspecto do contido mínimo da operación esixido por este Prego.

En caso de discrepancia entre as cifras expresadas en número e en letra,  prevalecerán as primeiras sobre as
segundas.

A totalidade de ofertas e declaracións asinaranse polo representante/s da entidade nese momento.

Non serán válidas as cláusulas dos contratos tipo contrarias ao disposto neste Prego.

DÉCIMA.- MESA DE CONTRATACIÓN

O órgano de contratación será asistido pola Mesa de Contratación Permanente, constituída por acordo da Xunta de
Goberno Local de 4 de xullo de 2019.

UNDÉCIMA.- APERTURA DE PROPOSICIÓNS E CUALIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN

Concluído o prazo de presentación de ofertas, no día hábil que se determine na Plataforma de Contratación do
Estado, reunirase a mesa de contratación, e procederá en unidade de acto á apertura electrónica dos arquivos
electrónicos A e C.

No suposto de que do exame da documentación presentada a través do arquivo electrónico A resulte preciso efectuar
un requirimento de subsanación, a apertura do arquivo electrónico C quedará aprazada ata o remate do prazo de
subsanación.

A mesa rexeitará aqueles licitadores que non acheguen toda a documentación requirida ou que non emenden no
prazo conferido, dando coñecemento sobre a admisión ou exclusión das empresas licitadoras.

A apertura  do  sobre  correspondente  aos  criterios  cuantificables  automaticamente,  arquivo  electrónico  C,  farase
posteriormente, á declaración de admitidos e excluídos do procedemento.

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.

DUODÉCIMA.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN

Para a adxudicación deste contrato atenderase exclusivamente ao menor prezo ofrecido polos licitadores, é dicir,  a
oferta máis vantaxosa dende o punto de vista económico, que será o diferencial máis favorable ao Concello ofrecido
en puntos básicos sobre o tipo de referencia  euribor a tres meses, que non poderá superar  o límite de prudencia
financeira.
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En caso de empate, resolverase en favor da que ofreza un tipo de xuro de mora menor. De persistir o empate, e si as
empresas licitadoras acreditan ter unha relación laboral de persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao
2 por 100 en cumprimento do Real decreto lei 1/2013, de 29 de novembro, polo que se aproba o TR da Lei Xeral de
dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, resolverase en favor da entidade que dispoña de
maior número de traballadores fixos con discapacidade no seu cadro de persoal.  De seguir persistindo o empate, o
mesmo será resolto mediante sorteo nun acto público cuxa data se anunciará na Plataforma de contratación do
estado, cunha antelación mínima de dous días hábiles.

DÉCIMA TERCEIRA.-  DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR POLO LICITADOR COA OFERTA ECONÓMICA MÁIS
VANTAXOSA

Unha vez aceptada a proposta da Mesa polo órgano de contratación, requirirase ao licitador que presentara a mellor
oferta  para que,  no  prazo  de  10 días hábiles,  a  contar  dende o  seguinte a aquel en que se tivera recibido o
requirimento, presente a seguinte documentación:

a) Poder bastanteado a favor do/s asinante/s da oferta. No caso de que o asinante do contrato vai a ser persoa
distinta da que asinou a oferta, tamén deberá achegarse o poder bastante que o habilita para tal formalización.

O poder será bastanteado pola secretaría do Concello de Ames.

b) Certificación acreditativa da inscrición da entidade no rexistro de Entidades de Crédito do Banco de España

c) Declaración responsable de non atoparse incursa en ningún dos motivos de prohibición para contratar coas AAPP. 

d) Certificados acreditativos de estar ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social

DÉCIMO CUARTA.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO

Dentro dos 5 días hábiles posteriores á recepción da documentación establecida  na cláusula  anterior,  ditarase
resolución de adxudicación do contrato, que deberá ser motivada.

Dentro dos tres días hábiles posteriores á notificación da resolución da adxudicación, formalizarase un contrato que
será asinado por parte do Concello, polo Alcalde da Corporación, e, por parte da entidade adxudicataria, por un
representante ou representantes con poder suficiente debidamente acreditado. Actuará como fedataria a Secretaria
da Corporación.

Non se poderá iniciar a execución do contrato sen a previa formalización do mesmo.

No contrato constará a conta na que se realizarán os cargos por amortizacións e por liquidacións de xuros nos seus
respectivos vencementos.

O contrato poderá formalizarse en escritura pública, cando así o solicite o adxudicatario. Neste caso, o adxudicatario
estará obrigado a entregar unha copia da mesma ao concello, e todos os gastos que se deriven da elevación a
pública da adxudicación correrán de conta do adxudicatario. No serán válidas as cláusulas dos contratos tipo que se
opoñan ao establecido neste Prego, debendo nese caso achegarse os anexos necesarios para a súa adecuación ao
disposto no Prego.

O incumprimento polo adxudicatario dos requisitos necesarios para a formalización do  contrato, por causas
imputables ao mesmo, facultará ao concello para instar a anulación da  adxudicación efectuada e reclamar a
indemnización oportuna.

ANEXO I . DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dª ________________________________________con DNI nº______________________ na súa condición de
representante legal dá entidade___________________________con NIF n.º __________________ ao obxecto de
participar en non procedemento de contratación dunha operación de préstamo por importe de 316.612,10 euros para
ou financiamento de investimentos do concello de Ames.

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE:

1.- Que a entidade a que represento está validamente constituída ten capacidade de obrar suficiente e conforme ao
seu obxecto social pode presentarse a esta licitación.

2.- Que se conta coa debida representación e con poderes suficientes para presentar oferta no procedemento de
licitación indicado.
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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 a entidade está inscrita non Rexistro de Entidades de Crédito do Banco de España.

5. - Que a empresa á que representa se atopa 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. Pola presente autorizase ao concello de Ames a facer as comprobacións oportunas.

6.- 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.

7.- 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______________

8.-  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:________________________________.

Sendo a persoa de contacto 

D/Dª_______________________, Tlfno.-_____________________________

En _________________ a ___________ de _____________________ de 2021
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ANEXO II. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

(A incorporar no Sobre C)

D/Dª ____________________________________________________con DNI nº______________________ na súa
condición de representante legal da empresa  ____________________________, con NIF n.º __________________ 

Que enterado da licitación dunha operación de préstamo a longo prazo por importe de 252.200 euros, a 10 anos máis
2 de carencia, declaro, con intención de obrigar á Entidade Financeira por min representada, o seguinte:

PRIMEIRO.-Que acepta expresamente as condicións do Prego.

SEGUNDO.  Que efectúa, en nome da Entidade representada, a seguinte oferta para a concertación da referida
operación de crédito:

A.- TIPO VARIABLE QUE SE OFRECE: 

marxe sobre o euribor a tres meses:  ____ puntos básicos*

*exemplo: 70 puntos básicos equivalería a sumar 0,70 sobre o euribor a tres meses

B.-  XUROS DE MORA:      %  a  aplicar  sobre  el  tipo  da  operación  (o  diferencial  expresarase en termos
porcentuais, con dous decimais, non excedendo do 2,00%)

En             a                de             de 2021

E non habendo máis asuntos que tratar levántase a sesión ás  doce horas, 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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