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SESIÓN   EXTRA  ORDINARIA E URXENTE     DA     XUNTA     DE     GOBERNO     LOCAL     CELEBRADA  
O     DÍA   27   DE OUTUBRO     DE 2021.  

Na Casa Consistorial de Ames,  sendo as 13:45 horas  do día vinte e sete (27)  de outubro de
dous mil vinte  e  un  (2021),  reúnese a Xunta de Goberno local deste Concello en sesión
extraordinaria e urxente  de primeira convocatoria, baixo a Presidencia do alcalde, José Blas
Garcia Piñeiro, e coa asistencia dos/as tenentes de alcalde  David Santomil Mosquera, Luísa
Feijóo Montero, Genma Otero Uhía, Víctor Manuel Fernández Prieto, Ana Belén Paz García e
Natividad González Rodríguez. 

Asiste a interventora, Margarita Fernández Sobrino

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

PUNTO PRIMEIRO. RATIFICACIÓN DA URXENCIA DA CONVOCATORIA.

O alcalde expón que as razóns de urxencia da convocatoria desta Xunta de Goberno Local son
dúas. A primeira delas é a necesidade de declarar deserto o expediente de licitación do servizo
do Cinema Miúdo dado que a única oferta presentada non cumpría cos requisitos dos pregos de
cláusulas  administrativas  particulares,  concretamente  non  estaba  inscrita  no  rexistro  de
licitadores, como é preceptivo para os expedientes simplificados. Convén que esta declaración
de  deserto  teña  lugar  o  antes  posible  co  fin  de  poder  iniciar  nova  licitación,  xa  por
procedemento  negociado  ao  abeiro  do  artigo  168  da  Lei  9/2017,  do  8  de  novembro,  de
contratos do sector público (LCSP).

A  segunda  motivación  está  no  feito  de  que  o  prazo  para  o  subministro  do  mobiliario
complementario do local coworking rematou onte (26.10.2021) e foi incumprido. Procede iniciar
expediente de imposición de penalidades e autorizar un novo prazo, co fin de tentar manter a
data prevista para a inauguración ( 05.11.2021).

Expostas  as  razóns  que  motivan  a  urxencia  a  mesma  é  ratificada  por  unanimidade  dos
membros da Xunta de Goberno Local (artigo 113 Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro,
polo  que  se aproba  o  Regulamento  de  organización,  funcionamento  e  réxime xurídico  das
entidades locais, ROF).

PUNTO SEGUNDO.  EXPEDIENTE DE LICITACIÓN DO SERVIZO DE ORGANIZACIÓN DO
FESTIVAL  INTERNACIONAL  DE  CINE  “CINEMA  MIÚDO  2021”.  DECLARACIÓN  DE
DESERTO.

EXPEDIENTE GD 3545/2021

A Xunta  de  Goberno  Local  do  30.09.2021  aprobou  o  expediente  de  licitación  do  contrato
administrativo de servizos de organización do Festival Internacional de Cine, CINEMA MIÚDO
2021 do Concello de Ames, mediante procedemento aberto simplificado abreviado con varios
criterios de adxudicación automáticos.
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Con data do 04.10.2021 procedeuse a súa publicación na Plataforma de Contratación do Sector
Público. O prazo de presentación de ofertas rematou o 19.10.2021.

Unha vez rematado o prazo de presentación de ofertas comprobase que só unha empresa
presentou oferta, PATIO DE LUCES PRODUCCIONES S.C

A Mesa de Contratación reúnese con data  do 22.10.2021 para  examinar  a  documentación
presentada por dita empresa, observándose que esta non cumpre co requisito de figurar inscrita
no  Rexistro  oficial  de  licitadores  e  empresas  clasificadas  do  sector  público  (estatal  ou
autonómico),  tal  e  como  resulta  obrigatorio  nos  procedementos  tramitados  mediante
procedemento aberto simplificado abreviado ( artigo 159.6 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de
contratos do sector público, LCSP). 

Figura informe proposta da Secretaría municipal propoñendo a declaración de deserto.

De conformidade co establecido na Disposición Adicional Segunda e o artigo 117 da LCSP, así
como a delegación efectuada mediante decreto de Alcaldía 1736/2021, a Xunta de Goberno
Local, por unanimidade dos seus membros presentes adopta os seguintes acordos:

Primeiro. Declarar  deserto  o  expediente  de  contratación  de  servizos de organización  do
Festival Internacional de Cine, CINEMA MIÚDO 2021, do Concello de Ames, dado que a única
licitadora presentada, PATIO DE LUCES PRODUCCIONES S.C., non cumpre co requisito legal
de estar  inscrita no Rexistro oficial  de licitadores e empresas clasificadas do sector  público
(estatal ou autonómico), requisito obrigatorio ao tratarse dun procedemento aberto simplificado
abreviado ( artigo 159.6 LCSP).

Segundo. Iniciar a tramitación dunha nova licitación.

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

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

PUNTO TERCEIRO.  EXPEDIENTE DE  SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DO MOBILIARIO
COMPLEMENTARIO  E  EQUIPAMENTO  AUXILIAR  FORMATIVO  E  DE  LECER  PARA O
ESPAZO COLABORATIVO “A PROA” DO CONCELLO DE AMES. INICIO DE EXPEDIENTE
DE IMPOSICIÓN DE PENALIDADES POR INCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA E
AUTORIZACIÓN DE NOVO PRAZO.

EXPEDIENTE GD: 8536/2021

A Xunta de Goberno Local do 19.08.2021 aprobou o expediente de licitación do subministro e
instalación do mobiliario complementario e equipamento auxiliar,  formativo e de lecer
para o espazo colaborativo A PROA do Concello de Ames, mediante procedemento aberto
simplificado abreviado.

Tramitada a licitación, a Xunta  de Goberno do 30.09.2021 adxudicou o contrato á empresa KL-
1 MOBILIARIO DE OFICINA, SL, CIF B-15573207.

Con data do 08.10.2021, asinouse o contrato entre a empresa KL-1 MOBILIARIO DE OFICINA,
SL, e o Concello de Ames. O prazo de execución do contrato é de 18 días naturais, a partir do
día seguinte o da sinatura do contrato. O prazo de execución sitúa a data límite do subministro
no 26.10.2021.

Con data do 26.10.2021 asínase acta de recepción na que o responsable do contrato indica que

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

3/4



                                                                 

                                                             

non  está  subministrado  todo  o  material  obxecto  do  contrato;  que  o  atraso  é  imputable  á
situación da Covid-19 ; que un novo prazo de 9 días naturais estimase suficiente para cumprir o
contrato.

A empresa KL-1  MOBILIARIO DE OFICINA,  SL,  con  data  26.10.2021,  presenta  escrito  no
rexistro municipal solicitando ampliación do prazo.

Figura  informe  proposta  da  Secretaria  municipal,  propoñendo  o  inicio  do  expediente  de
imposición de penalidades e a concesión dun novo prazo de 9 días naturais para o subministro
pendente.

Visto o que antecede, e ao conxunto de antecedentes que figuran no expediente, a Xunta de
Goberno local  na súa condición de órgano de contratación,  por  unanimidade dos membros
presentes, previa delegación da Alcaldía (decreto 1376/2021), adopta os seguintes acordos:

Primeiro.  Iniciar  expediente  de  imposición  de  penalidades á  KL-1  MOBILIARIO  DE
OFICINA, SL, B-15573207, adxudicataria do contrato de subministro e instalación do mobiliario
complementario  e  equipamento  auxiliar,  formativo  e de ocio  para  o espazo colaborativo  “A
PROA” do Concello de Ames, por atraso no prazo do subministro, concedéndolle un prazo de
audiencia de 5 días naturais, e propoñendo a imposición dunha penalidade leve de 0,60 euros
por cada 1.000 euros do importe de adxudicación sen IVE e por cada día de atraso, a contar
dende  o  26.10.2021,  conforme  o  anexo  XIV  dos  pregos  de  cláusulas  administrativas
particulares que rexeron a licitación.

Segundo.  Conceder un novo prazo para o subministro,  ampliado en 9 días naturais  o que
situaría a data límite de entrega no 04.11.2021.

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

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

E non habendo máis asuntos que tratar levántase a sesión ás  catorce 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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