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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA     04   D  E   FEBREIRO   DE 202  1  .

Sendo as once horas e trinta minutos (11:30 h) do catro (04) de febreiro 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 M. Miñones Conde, e coa asistencia dos/as
tenentes de alcalde David Santomil  Mosquera,  Genma Otero Uhía,  Ana Belén Paz García,
Natividad González Rodríguez e José Blas García Piñeiro e María Luísa Feijóo Montero.

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.

O señor presidente pregunta aos asistentes se teñen algunha alegación que formular á acta da
sesión anterior, ordinaria do 28.01.2021, que foi distribuída con anterioridade, en cumprimento
do  establecido  no  artigo  91.1  do  Regulamento  de  organización,  funcionamento  e  réxime
xurídico  das entidades  locais,  aprobado  polo  Real  decreto  2568/1986,  de 28 de novembro
(ROF). 

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

B) EXPEDIENTES DE URBANISMO

PUNTO SEGUNDO. RENUNCIA LICENZAS DE OBRA

2.1. RENUNCIA LICENZA URBANÍSTICA DE CONSTRUCIÓN VIVENDA UNIFAMILIAR EN
SUEVOS. EXPEDIENTE GESTDOC 4857/2020.

Con data  20.12.2018 a Xunta  de  Goberno  Local  concede  a David Garabal  Barreiro,  NIF
44.806.814-P, licenza de obras para a  construción de vivenda unifamiliar illada  de planta
baixa e peche a executar na finca rexistral 44534 de Ames, (parcela 1105 da concentración de
Trasmonte, Lugar de Suevos), referencia catastral 6099917NH2469N0001EY, sita no Lugar de
Suevos,  Parroquia  de  Trasmonte  (Santa  María)  de  Ames, expediente  Tedec
2018/U022/000023.

Con data 04.02.2020 (R.E. núm. 202000000001164), David Garabal Barreiro, NIF 44.806.814-
P presenta escrito instando a renuncia á licenza de obras referida no parágrafo anterior, así
coma devolución do ICIO e fianza.  Con data 12.02.2020, a policía local emite informe da non
existencia de indicios de inicio da obra, nin de persoal ou material destinado a ese fin.

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
aceptación da renuncia da solicitada, a Xunta de Goberno local,  por unanimidade dos seus
membros presentes, e previa delegación da Alcaldía (decreto 1776/2019), adopta os seguintes
acordos:

Primeiro Aceptar a  renuncia á licenza de obras concedida pola Xunta de Goberno Local o
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20.12.2018 a  David  Garabal  Barreiro,  NIF  44.806.814-P,  para  construción  de vivenda
unifamiliar  illada  e  peche  de  finca na  finca rexistral  44534  de  Ames (parcela  1105
concentración  de  Trasmonte,  Lugar  de  Suevos) parte  da  de  referencia  catastral
6099917NH2469N0001EY,  situada  no  Lugar  de  Suevos,  Parroquia  de  Trasmonte  (Santa
María), Ames, declarando concluso o procedemento Tedec 2018/U022/000023.

Segundo. Dar  traslado  á  Tesourería  municipal  do  acordo  de  aceptación  da  renuncia  e  da
solicitude de devolución do ICIO aos efectos de devolución do importe ingresado en concepto de
imposto de construcións, instalacións e obras por importe de mil novecentos cincuenta e dous
euros con nove céntimos de euro (1.952,09 €) ao non realizarse a construción que constitúen o
feito impoñible. 

Terceiro. Denegar  a  solicitude  formulada  por  David  Garabal  Barreiro,  NIF  44.806.814-P,  de
devolución da fianza esixida no acto de concesión da licenza por importe de 2.400 euros por non
constar a súa constitución.

Cuarto. Notificar aos interesados no procedemento, con indicación do réxime de recursos que
proceda ao tratarse dun acto que pon fin á vía administrativa.

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

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

2.2.  RENUNCIA  LICENZA  URBANÍSTICA  DE  CONSTRUCIÓN  DE  EDIFICACIÓN  CON
DESTINO A TALLER ARTÍSTICO EN SUEVOS. EXPEDIENTE GESTDOC 6927/2020

Con data 31.01.2019 a Xunta de Goberno Local concede a Irene Grau García, NIF 53.252.714-
D, licenza de obras para  construción de edificación  con destino a taller artístico de uso
particular,  na  finca rexistral  44536 de Ames (parcela  1106 da concentración de Trasmonte,
Lugar de Suevos), referencia catastral 6099917NH2469N0001EY, situada no Lugar de Suevos,
Parroquia de Trasmonte (Santa María) de Ames,  expediente Tedec 2018/U022/000024.

Con  data  04.02.2020  (R.E. núm.  202000000001166),  Irene  Grau  Garcia, presenta  escrito
instando a renuncia á licenza de obras referida no parágrafo anterior, así coma devolución do
ICIO e fianza. Con data 12.02.2020, a policía local emite informe da non existencia de indicios
de inicio da obra, nin de persoal ou material destinado a ese fin.

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
aceptación da renuncia da solicitada, a Xunta de Goberno local,  por unanimidade dos seus
membros presentes, e previa delegación da Alcaldía (decreto 1776/2019), adopta os seguintes
acordos:

Primeiro. Aceptar a renuncia á licenza de obras concedida pola Xunta de Goberno Local o
31.01.2019 a Irene Grau García, NIF 53.252.714-D, para a construción de edificación con
destino a taller artístico de uso particular, na finca rexistral 44536 de Ames, (parcela 1106 da
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concentración de Trasmonte, Lugar de Suevos) referencia catastral 6099917NH2469N0001EY,
sita no  Lugar  de  Suevos,  Parroquia  de  Trasmonte  (Santa  María)  de  Ames,  declarando
concluso o procedemento Tedec 2018/U022/000024.

Segundo. Dar traslado á Tesourería municipal do presente acordo de aceptación da renuncia,
solicitude de devolución do ICIO aos efectos de devolución do importe ingresado en concepto de
imposto de construcións, instalacións e obras por importe de mil seiscentos noventa e seis euros
con vinte e dous céntimos de euro (1.696,22 €) ao non realizarse a construción que constitúen o
feito impoñible. 

Terceiro. Denegar a solicitude formulada por Irene Grau García, NIF 53.252.714-D, de devolución
da fianza esixida no acto de concesión da licenza por importe de 2.400 euros por non constar a
súa constitución.

Cuarto. Notificar aos interesados no procedemento, con indicación do réxime de recursos que
proceda ao tratarse dun acto que pon fin á vía administrativa.

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

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

PUNTO TERCEIRO. LICENZAS DE OBRAS. 

3.1 LICENZA DE OBRAS DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIO DE DOUS PORTAIS PARA 35
VIVENDAS, LOCAIS COMERCIAIS, APARCAMENTOS E ROCHOS NA PARCELA R-4 DO
APE PB7-04 REGO DOS PASOS SUR II DO PXOM DE AMES.

EXPEDIENTE GESTDOC 1837/2020

Dáse conta da solicitude licenza de obras de data 15.04.2008 achegada por Juan Francisco
Buján Garmendia,  NIF  33.283.470-D, na representación de  Inmobiliaria Rego dos Pasos,
S.L. co NIF B-15971070, para  licenza de obras para a construción dun edificio  de dous
portais para 40 vivendas composto de dúas plantas de soto, baixo, 3 plantas para vivendas e
baixo cuberta, na parcela R-4 do proxecto de equidistribución do APE B7-04 do PXOM. 

Con data 03.10.2019, (rexistro de entrada 201999900002284) modificase a solicitude que pasa
a ser de 35 vivendas.  Con data do 01.09.2020, rexistro de entrada 12181/2020, realizase a
derradeira modificación da solicitude.

Figura no expediente  proxecto básico  modificado redactado polos arquitectos Cid Rivadulla
arquitectos SLP ( Manuel Cid Rodríguez, colexiado 897 e Javier Rivadulla Montaña, colexiado
1.553).

Datos básicos da licenza a outorgar
Cualificación urbanística do solo polo PXOM: Solo urbano. Uso residencial e terciario.

Finalidade  da  actuación  e  uso  ó  que se  destinará:  Edificio  destinado a  vivendas  en  plantas  superiores,  locais
comercias en baixa, e aparcamento e rochos nos sotos.

Situación  e emprazamento das obras:  Parcela R-4 do modificado do proxecto  de equidistribución  e operacións
xurídicas  complementarias  a  este  do  APE  B7-04  do  PXOM.  A  parcela  se  corresponde  coa  VGA  de  CSV
8YPW95Q94AT27JFV (PARCELA 10 - 8956402NH2485N-R4)
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Altura, volume e ocupación da parcela permitidos:  Ordenanza residencial colectiva en edificación pechada, grado 2
do PXOM e regulación do volume baixo cuberta en Estudo de Detalle. Número de plantas B + 3

Superficie construída total: 6.816,72 m2

Orzamento das obras: 2.160.000,00 euros.

Nome ou razón social do promotor: Inmobiliaria Rego dos Pasos, S.L. NIF B-15.971.070.

Técnico autor do proxecto: arquitectos Javier Rivadulla Montaña (colexiado 1553) e Manuel Cid Rodriguez (colexiada
897).

Taxas aboadas: 14.338,09 euros.

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

Vistos  os  informes  técnico  e  xurídico  favorables  obrantes  no  expediente,  que  propoñen  a
concesión da licenza solicitada, a Xunta de Goberno local, por unanimidade dos seus membros
presentes, e previa delegación da Alcaldía (decreto 1776/2019), adopta os seguintes acordos:

Primeiro.  Conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo do de terceiro,  licenza de
obra á Inmobiliaria Rego dos Pasos, S.L., NIF B-15.971.070, para a construción de edificio
dous portais para 35 vivendas, dúas plantas Soto + Baixa + 3 Plantas de Vivenda + Ático
na parcela R-4 do modificado do proxecto de equidistribución e operacións xurídicas
complementarias a este  do PB7-04, segundo o  modificado do proxecto  básico  redactado
polos arquitectos Javier Rivadulla Montaña (colexiado 1553) e Manuel Cid Rodríguez (colexiado
897).

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

1.  Se o director da obra deixa de actuar nela poñeralo en coñecemento do Concello. O propietario estará entón
obrigado a nomear e comunicar por escrito ao Concello novo facultativo director da obra.

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

3.  Durante  a  execución  da  obra  adoptaranse  tódalas  medidas  de  seguridade  e  saúde  laboral  establecidas  na
normativa vixente, tanto respecto á edificación como á vía pública. Escombros e provisións de materiais non poderán
amorearse na vía pública. O entullo levarase á vertedoiro autorizado, de acordo coa normativa. Regarán as rúas do
entorno e accesos coa frecuencia necesaria para mantelas limpas.

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

5.  Non se concederá alta definitiva nos servizos municipais mentres non se teña obtido a pertinente licenza de
primeira ocupación.

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

Condicións particulares antes do inicio das obras

7. Aportarán a seguinte documentación

8 Proxecto de execución visado completo (Código Técnico, xeotécnico, cualificación enerxética, etc.).O proxecto de
execución  deberá  conter  respecto  dos  locais  adicados  a  uso  terciario  en  planta  baixa  e  entreplanta,  sen  uso
específico, as fachadas suficientemente rematadas para garantir ornato público, aínda que quedan pendentes os
trámites de obras e actividades específicas.  O proxecto  de execución preverá a  medianeira  con tratamento de
fachada  a  tódolos  efectos,  dado  que  non  se  pode  acreditar  o  prazo  de  execución  da  edificación  colindante
medianeira.

9 Proxecto de seguridade e saúde visado, compatible coa seguridade e saúde da obra urbanizadora en execución e
minore as molestias e riscos na rúa de acceso en uso.

10. Oficios visados de dirección, de dirección de execución e de coordinación de seguridade e saúde.

11. Proxecto de Telecomunicacións

12. Proxecto de Fogar dixital

13. Arquivo vectorial xeorreferenciado ETRS89 Huso 29 en *.dwg, *.dxf ou compatible do emprazamento.

14. Oficios de dirección de obra, dirección de execución e de coordinación de seguridade e saúde.
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15. Presentará as seguintes garantías:

O  promotor  debera  presentar  garantía  admisible  pola  normativa  de  contratos  polo  importe  de  270.000€
correspondente ao 90% do PEM do proxecto de urbanización  do PB7.04 aprobado definitivamente en XGL de
11.03.2009 (300.000 €) pola simultaneidade de execución de obra edificatoria e urbanizadora.

Condicións esixidas pola asesoría xurídica de urbanismo.

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

17.  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 obra 

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

Cuarto. Aprobar a liquidación provisional do imposto sobre construcións, instalacións e obras,
que  ascende  á  cantidade  de  cincuenta  e  catro mil  euros  (54.000,00  euros),  de  acordo  co
seguinte detalle:

Orzamento EM segundo o proxecto: 2.160.000,00 euros

Liquidación provisoria (2,5%): 54.000,00 euros

Quinto. Notificar o presente acordo aos aos interesados con indicación do réxime de recursos
que proceda ao tratarse dun acto que pon fin á vía administrativa.

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

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

C) EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN

PUNTO  CUARTO.  ADXUDICACIÓN  DO  CONTRATO  DO  SERVIZO  DE  REDACCIÓN  DO
PLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE DO CONCELLO DE AMES (PMUS) DENTRO
DO  OBXECTIVO  TEMÁTICO  OT6,  OBXECTIVO  ESPECIFICO  OE  4.5.1.  DO  POPE,  DA
ESTRATEXIA  DO  DESENVOLVEMENTO  URBANO  SOSTIBLE  “IMPULSA  AMES”,
COFINANCIADO POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER). 

EXPEDIENTE GESTDOC 312/2020

A Xunta de Goberno Local do  30.07.2020 aprobou o expediente de licitación do contrato de
servizos de redacción do plan de mobilidade urbano sostible do Concello de Ames (PMSU),
dentro do obxectivo temático OT6, obxectivo específico OE 4.5.1. do POPE da estratexia do
desenvolvemento  urbano  sostible  “Impulsa  Ames”  cofinanciado  polo  Fondo  Europeo  de
Desenvolvemento rexional (FEDER).

Tramitado o expediente de licitación a Xunta de Goberno Local do 23.12.2020  se realizou a
clasificación de ofertas e requirimento de presentación de documentación para a adxudicación
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do servizo. O acordo de clasificación de ofertas e requirimento de documentación foi notificado
ao licitador clasificado en primeiro lugar, IPLAN MOVILIDADE, S.L.

Unha vez presentada en prazo a documentación requirida, segundo o establecido no artigo 150
da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público polo licitador clasificado en
primeiro  lugar,  e  considerada  conforme  pola  mesa  de  contratación  na  súa  reunión  do
26.01.2021, procede adxudicar o servizo.

Figura fiscalización favorable da Intervención municipal, informe 20/2021.

En base ao anterior, e ao conxunto de antecedentes que figuran no expediente, a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, previa delegación da Alcaldía
(decreto 1776/2019), adopta os seguintes acordos: 

Primeiro.  Adxudicar  o  contrato de servizo de redacción do Plan de Mobilidade Urbana
Sostible  do  Concello  de  Ames  (PMUS),  dentro  do  obxectivo  temático  OT6,  obxectivo
especifico OE 4.5.1. do POPE, da Estratexia do Desenvolvemento Urbano Sostible “Impulsa
Ames”, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) á empresa
IPLAN MOVILIDAD SL, CIF B-27789767 coas seguintes características:

Oferta económica (IVE incluído) 58.499,87 €

Prazo de execución 6 meses

Capacidade de dedicación (n.º reunións) 11

Experiencia no
desenvolvemento de

proxectos como director
de proxecto

N.º de PEMUS realizados en concellos de 20.000-50.0000 habitantes 3

N.º de PEMUS realizados en concellos de 20.000-50.0000 habitantes 9

Experiencia en redacción de proxectos europeos ou financiados con
fondos europeos relacionados co ámbito da mobilidade

5

Melloras do contrato (horas de asistencia) 100

En canto as anualidades, son as seguintes:

Anualidade Importe IVE Total

2021 48.347,00 € 10.152,87 € 58.499,87 €

Segunda. Duración do contrato. 

A duración do contrato será de SEIS MESES, (segundo a oferta formulada polo licitador), sen
posibilidade de prórrogas, cumprindo asi co establecido no prego de cláusulas administrativas
particulares e no artigo 29.4 de la LCSP.

Durante os cinco primeiros meses de sinatura do contrato á empresa adxudicataria  deberá
presentar un borrador do Plan de Mobilidade Urbano Sostible (PMUS)

O inicio da prestación do servizo será dende o día seguinte á formalización do contrato. 

Terceira. Réxime de Pagos
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Se establece o seguinte réxime de pagos:

- 40% da totalidade do adxudicado á entrega do borrador (Rematada a fase III).

- 60% da totalidade do adxudicado á entrega do Plan (Rematada a fase V).

Para proceder ao pago o contratista deberá presentar factura acompañada dunha memoria das
actuacións  desenvolvidas  (directamente  relacionadas  cos  pregos  e  a  oferta  formulada)  e
anexos con todos os produtos xenerados (fotos, informes, folletos, etc).

Os pagos efectuaranse unha vez que se informe favorablemente polo técnico/a responsable do
contrato.

No concepto da factura, ademais de incorporar a denominación do contrato deberá de incluírse
que está cofinanciado polo Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Toda  a  documentación  deberá  reflectir  a  cofinanciación  FEDER  e  o  emblema  da  Unión
Europea. 

Cuarta. Prazo de garantía

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

Quinta. Responsable do contrato

Dar traslado do presente acordo a responsable do contrato Marta Bellas Rodríguez, Arquitecta
Municipal, nomeada en Xunta de Goberno Local de 30.07.2020.

Sexta.  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.

Sétima.  Facultar ao 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  doce horas, estendéndose a
presente acta que asina o señor presidente, do que certifico.

O alcalde A secretaria 

José M. Miñones Conde Rosa Ana Prada Queipo

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