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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA 10 DE MAIO DE 2019.-

Na Casa Consistorial de Ames, sendo as 9 horas e trinta minutos (9:30 h) do día dez (10) de
maio de dous mil  dezanove (2019),  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, Genma  Otero  Uhía  ,David  Santomil
Mosquera, José Blas García Piñeiro, e Luísa Feijóo Montero. 

Non asisten pero xustifican a súa ausencia as concelleiras, Mª Isabel Vaquero Quintela e Silvia
Dapena Liñares. 

Asiste a interventora, Margarita Fernández Sobrino.

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

PUNTO PRIMEIRO.- ACTAS ANTERIORES.-

O señor presidente pregunta aos asistentes se teñen algunha alegación que formular á acta da
sesión anterior, ordinaria do 3 de maio de 2019, 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 lexislativo 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.

PUNTO SEGUNDO.- LICENZA DE OBRA.-

Expediente: 2018/U022/000045

Dáse conta da solicitude presentada por Manuela Pérez Pardal co NIF núm. 35.480.128-Y, na
que solicita licenza de obras para  construción de vivenda unifamiliar, peche e piscina, na
parcela coa referencia catastral 3151738NH3435S0000JF, sita no  Lugar de Fraiz, Parroquia
de Biduido, Ames (A Coruña).

Figura proxecto básico e de execución   de vivenda unifamiliar visado o 7-11-2018, redactado
por Terán y Blanco Taller de Arquitectura SL, arquitectos Ramón Blanco Lobeto e Iván Gutiérrez
de Terán Castañón (COAG 2.481 e 3.134)

Figuran no expediente informes favorables da arquitecta municipal e da asesora xurídica de
Urbanismo.  Figura  tamén  a  conformidade  da  Intervención  Municipal  ás  consideracións
tributarias deste expediente.

Cualificación do solo polo PXOM: solo de núcleo rural disperso.
Situación  das  obras:   Lugar  de  Fraiz,  Parroquia  de  Biduido,  Ames (A Coruña).  Referencia
catastral 3151738NH3435S0000JF.
Altura, volumes e ocupación da parcela permitidos: altura máxima 7 m. Ocupación máxima 30%.
Superficie construída: 361,52 m2.
Presuposto de execución material: 210.771,29 euros.
Nome ou razón social do promotor:  Manuela Pérez Pardal, NIF núm. 35.480.128-Y.
Técnicos autores do proxecto: arquitectos Ramón Blanco Lobeto e Iván Gutiérrez de Terán
Castañón (COAG 2.481 e 3.134)
Descrición das obras: Construción de vivenda unifamiliar illada con plantas soto, baixa e 1º
andar, con peche e piscina de uso privativo.

En aplicación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de licenzas urbanísticas,
efectuouse un ingreso por un importe de 455,19 euros e 64,57 euros, segundo a continuación
se detalla:
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Superficie construída vivenda unifamiliar:

66,00 €

161,52 m2 260,05 €

Expedición e subministro do cartel de obra 129,14 €

TAXA ABOADAS (20/11/2018) 455,19 €

Instalación de piscina: 64,57 €

TAXA ABOADA (29/11/2018) 64,57 €

200,00 m2 0,33 €/m2

1,61 €/m2

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 480/2016), adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo do de terceiro, licenza de
obra  a  Manuela  Pérez  Pardal,  NIF  núm.  35.480.128-Y,  para  construción  de  vivenda
unifamiliar illada con plantas soto, baixa e 1º andar, con peche e piscina de uso privativo, na
parcela coa referencia catastral 3151738NH3435S0000JF, sita no  Lugar de Fraiz,  Parroquia
de Biduído, Ames (A Coruña), segundo o proxecto redactado polos arquitectos Ramón Blanco
Lobeto e Iván Gutiérrez de Terán Castañón (COAG 2.481 e 3.134),  e informe subscrito pola
arquitecta municipal.

Segundo.- Autorizar a segregación a efectos do cumprimento da obriga de cesión do artigo
24.2 LSG, da superficie de 64,52 m2, cesión que deberá formalizarse en documento público
que  se  achegará,  cando  mais,  con  carácter  previo  á  obtención  da  licenza  de  primeira
ocupación.

No momento de efectuar a devandita cesión para a regularización do viario público, a parcela
deberá atoparse libre de cargas e gravames incompatibles co referido destino do espazo de
cesión,  non  procedendo  a  aceptación  da  cesión  polo  Concello  mentres  non  se  cumpra  o
anterior.

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

As establecidas no informe da arquitecta municipal:

-Establécese un aval antes do inicio da obra, como garante da reposición de danos na vía,
conexión a servizos e correcta execución do fronte, por importe de 3.800 euros.
-O peche frontal (S1) disporá dunha parte maciza de altura máxima 1,50 metros, segundo a
ordenanza.
-Conectará con todos os servizos existentes no fronte da finca en cumprimento do establecido
na lei do solo vixente; aos municipais de auga potable e de saneamento (sen conectar pluviais
coas fecais), electricidade e telefonía sen novos tendidos aéreos, e acondicionará a ampliación
de vía  para o uso público  chegando á  cota  da calzada,  canalizando a cuneta  no fronte  e
dispoñendo canle para o paso das augas de escorrenta da cuneta baixo firme. 
O novo pavimento debe contar cunha solución de previsible boa resistencia no tempo e que non
dificulte o mantemento evitando grava solta para tránsito de vehículos, por continuidade e á
vista do colindante preferiblemente formigón. 
Recuarán os postes e liñas aéreas da superficie de cesión, no seu caso, e reporá os elementos
deteriorados.  
-A ubicación/ocultación da unidade exterior de instalacións de aerotermia garantirá a integración
ambiental.
-Non se alterará a rasante natural do terreo nos lindes da parcela de xeito que condicionen as
condicións de execución do peche do colindante.
-Se o director  da obra deixase de actuar  nela,  poñeralo en coñecemento do concello.  O/a
propietario/a  está  obrigado  a  nomear  e  comunicar  por  escrito  ao  Concello  novo facultativo
director da obra.
-Nomeará coordinador/a de seguridade e saúde.
-Disporase, a pé de obra, de copia autorizada da licenza municipal e do proxecto.
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-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 a vertedoiro
autorizado, de acordo coa normativa.
-Ao remate das obras o/a propietario/a porao en coñecemento do Concello co certificado final
de obra, visado e asinado polos técnicos directores da obra. Non se concederá alta definitiva
nos servizos municipais mentres non se teña obtido a pertinente licenza de primeira ocupación.
-Colocarase o cartel indicador de obra nun lugar visible dende o exterior.

As sinaladas no informe da asesora xurídica:

-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. 
-Lémbrase a obriga legal de instar 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 catro  mil  douscentos  quince euros  con corenta  e  tres
céntimos de euro (4.215,43 euros) de acordo co seguinte detalle:

-Orzamento EM segundo o proxecto: 210.771,29 euros.
-Liquidación provisoria (2%): 4.215,43 euros

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

PUNTO  TERCEIRO.-  RESOLUCIÓN  DOS  RECURSOS  DE  REPOSICIÓN  CONTRA
RESOLUCIÓNS DENEGATORIAS DAS  AXUDAS ECONÓMICAS DE PAGAMENTO ÚNICO
DE FAMILIA NUMEROSA DO CONCELLO DE AMES. CONVOCATORIA 2018.

En sesión de Xunta de Goberno Local do 20 de decembro de 2018 foi adoptado acordo de 
concesión/denegación de axudas por familias numerosas, convocatoria 2018 ( BOP do 13 de 
setembro de 2018).

Fronte ao acordo de denegación foron presentados 3 recursos de reposición. Con data do 22 de
marzo de 2019 reuniuse a Comisión avaliadora das axudas destinadas ao apoio económico ás 
familias numerosas do Concello de Ames, exercicio 2018, en aplicación do artigo 7.1 das bases 
reguladoras da citada convocatoria.

Na reunión dáse conta do informe da asesoría xurídica da Concellaría de Servizos Sociais, en
calidade  de  órgano  xestor  das  axudas,  acerca  da  resolución  dos  recursos  potestativos  de
reposición presentados.

No citado informe exponse que foron presentados os seguintes recursos:

Recurso presentado por Josefa Torea Recarey. Formaliza recurso de reposición en data 23 de
xaneiro de 2019, R.E. 201900000000460, alegando que en data 15 de novembro de 2018, data
anterior  á  reunión  da Comisión Avaliadora  das  Axudas  destinadas  ás  Familias  Numerosas,
saldouse a débeda que Ramón Álvarez Landeira tiña pendente coa Axencia Tributaria mediante
Acordo de compensación de oficio que acompaña ao recurso emitido en data 19 de decembro
de 2018, con data de efectos do 15 de novembro de 2018. Así mesmo achega certificación de
atoparse ao corrente das súas obrigas tributarias emitida pola Axencia Tributaria en data 16 de
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xaneiro de 2019.

Recurso presentado por Andreína del Carmen Blanco Rondón. Formaliza recurso de reposición
en data 28 de xaneiro de 2019, R.E. 201900100000330, alegando que o pai dos menores altera
o  empadroamento  sen  o  seu  consentimento,  e  que  por  tal  motivo  é  unha  alteración  nula.
Acompaña  Histórico  de  Padrón  Municipal  que  acredita  un  período  ininterrompido  de
empadroamento dende o 05/11/2015 ata a data de emisión do certificado 22/01/2019.

Recurso presentado por Ringo Bordolino Erramouspe Martínez  .   formaliza recurso de reposición
en data 16 de xaneiro de 2019,  R.E.  201900100000149,  alegando que o Título de Familia
Numerosa estaba caducado no momento da solicitude da Axuda, pero que con posterioridade
procedeu á súa renovación acompañando fotocopia compulsada do Título de Familia Numerosa
en vigor.

Con referencia ao  recurso presentado   por    Josefa Torea Recarey  , queda acreditado que con
carácter previo á reunión da Comisión Avaliadora do 29 de novembro de 2018 que propón a
concesión/denegación á Xunta de Goberno Local  figuraba na Axencia Tributaria que  Ramón
Álvarez Landeira non estaba ao corrente coas súas obrigas tributarias. 

Que a documentación achegada pola interesada en fase de recurso de reposición acredita que
en data 19 de decembro de 2018 a Axencia Tributaria emite Acordo de compensación de oficio
con data de efectos do 15 de novembro de 2018. Enténdese que o Acordo de compensación
produciuse entre a data de comprobación de débedas realizada polo Concello e o acordo da
Xunta de Goberno Local que resolvía denegar a axuda ( 20 de decembro de 2018).  Por tal
motivo procedería estimar o recurso de reposición formalizado pola interesada.

Con referencia ao recurso presentado por     Andreína del Carmen Blanco Rondón  , foi verificado a
comprobación do requisito de antigüidade da unidade de convivencia no Padrón municipal a
través do Volante de empadroamento emitido en data 2 de outubro de 2018,  que obra  no
expediente da solicitante; non obstante, dous membros da unidade de convivencia que figuran
no Título de familia numerosa carecían dun ano de antigüidade. En concreto, Veronika Antonella
e Massimo Renato Carias Blanco figuran de alta no Padrón en data 19 de abril de 2018.

En todo caso a documentación achegada pola interesada en fase de recurso de reposición,
concretamente o Certificado emitido en data 22 de xaneiro de 2019, acredita que unha vez
consultado o actual e o histórico do vixente Padrón Municipal de Habitantes, Veronika Antonella
e Massimo Renato Carias Blanco contan cun período ininterrompido de empadroamento dende
o  05/11/2015  ata  a  data  de  emisión  do  certificado  22/01/2019.  Por  tal  motivo  procedería
estimar o recurso de reposición formalizado pola interesada.

Con referencia ao recurso presentado por Ringo Bordolino Erramouspe Martínez     foi verificado
que a súa solicitude da axuda achega o título de familia numerosa caducado en data 20 de
agosto de 2018, e non procede á súa renovación ata o 19 de novembro de 2018, data posterior
ao  período  de  solicitude  de  axuda. Por  tal  motivo  o     recurso     debe     ser     desestimado     por  
incumprimento     do     establecido     no     artigo     5     a)     das     Bases     ao     ter     caducado     o   t  ítulo     de   f  amilia  
n  umerosa     no     momento     da     solicitude.  

Verificada a comprobación de débedas das persoas solicitantes que formalizaron recurso e
membros  da  unidade  de  convivencia,  e  que  procedería  a  súa  estimación,  nin  as  persoas
solicitantes nin ningún dos membros da unidade familiar manteñen débedas coa AEAT e TGSS,
pero sí co Concello de Ames. En concreto:

- Dona Josefa Torea Recarey, DNI nº 78786455 R, e membro da unidade familiar don Ramón
Álvarez Landeira, DNI nº 33263719 S

- Dona Andreína Blanco Rondón, NIE nº Y2640856X, e membro da unidade familiar don Julio
Naser Derbas Rotela, NIE nº Y01259793M

O  último  apartado  do  artigo  5  das  Bases  da  Convocatoria  das  Subvencións  a  Familias
Numerosas  do  Concello  de  Ames  correspondentes  ao  Exercicio  2018  establece  que  “A
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totalidade de integrantes da unidade de convivencia deberán estar ao corrente no cumprimento
das súas obrigas tributarias (AEAT e Concello de Ames), así como coa Seguridade Social.”

Á vista do que antecede, a Xunta de Goberno Local, previa delegación da Alcaldía ( decreto
480/2016), por unanimidade dos seus membros presentes adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Desestimar o recurso de reposición interposto por  Josefa Torea Recarey o 23 de
xaneiro  de  2019  (R.E.   201900000000460),  por  incumprimento  do  establecido  no  último
apartado do artigo 5 das Bases da convocatoria de Axudas destinadas ao apoio económico ás
Familias  Numerosas  do  Concello  de  Ames  correspondentes  ao  exercicio  2018,  ao  manter
débeda co Concello de Ames a persoa solicitante  e membro da unidade familiar, don Ramón
Álvarez Landeira.

Segundo.- Desestimar o recurso de reposición interposto por Andreína Blanco Rondón o 28 de
xaneiro  de  2019  (R.E.  201900100000330),  por  incumprimento  do  establecido  no  último
apartado do artigo 5 das Bases da convocatoria das Axudas destinadas ao apoio económico ás
Familias  Numerosas  do  Concello  de  Ames  correspondentes  ao  exercicio  2018,  ao  manter
débeda co Concello de Ames a persoa solicitante e o membro da unidade familiar,  don  Julio
Naser Derbas Rotela.

Terceiro.- Desestimar  o  recurso  de  reposición  interposto  por  Ringo  Bordolino  Erramouspe
Martínez o 16 de xaneiro de 2019 (R.E. 201900100000149) por incumprimento do establecido
no  artigo  5  a)  das  Bases  da  convocatoria  das  Axudas  destinadas  ao  apoio  económico  ás
Familias Numerosas do Concello de Ames correspondentes ao exercicio 2018, ao ter caducado
o Título de Familia Numerosa no momento da solicitude.

Cuarto.- Notificar os acordos que anteceden aos interesados no expediente.

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

PUNTO  CUARTO.- SEGUNDA REMESA.  CONCESIÓN DAS  AXUDAS  DESTINADAS  AO
APOIO ECONÓMICO ÁS FAMILIAS NUMEROSAS DO CONCELLO DE AMES.  EXERCICIO
2018.

En sesión de Xunta de Goberno Local do 7 de setembro de 2018 foron aprobadas as bases das
axudas  destinadas  ao  apoio  económico  ás  familias  numerosas  do  Concello  de  Ames,
convocatoria 2018 (BOP 13 de setembro de 2018).

Previa reunión de comisión avaliadora do 29 de novembro, en Xunta de Goberno Local do 20
de decembro foi concedida unha primeira remesa. 

Procede  agora  conceder  unha  segunda  remesa,  tendo  en  conta  a  proposta  da  comisión
avaliadora do 22 de marzo de 2019.

Figura informe de fiscalización favorable da Intervención municipal (informe 162/2019).

Á  vista  do  anterior,  a  Xunta  de  Goberno  Local,  previa  delegación  da  Alcaldía  (decreto
480/2016), por unanimidade dos seus membros presentes, adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Conceder a axuda destinada ao apoio económico ás familias numerosas do Concello
de Ames, exercicio 2018,  consistente nun pagamento único de 1.200 euros por unidade de
convivencia,  ás  persoas  solicitantes  que  se  relacionan  a  continuación,  por  cumprir  cos
requisitos establecidos nas Bases reguladoras:

UTS     de     Bertamiráns  

1  Ana Belén Riveiro Rodríguez DNI nº 35472189W

2 Claudia del Valle Favia Alzolay NIE nº X5893051Z

3 Mª Jesús Caamaño Quintáns DNI nº 33277720 D
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UTS     do     Milladoiro  

1 Sheyla Adrio Pérez DNI nº 49670795H

2 Giovellys Miraleidy Amarante Ventura DNI nº 49915730A

3 Ani Hasnaa NIE nº X5842657J

4 Laura Noemí Bello Blanco DNI nº 44726572 J

5 Mª Angeles Megías Adán DNI nº 75069948H

6 Alberto Iglesias Segarra DNI nº 13791476D

7 Mª Laura Neira Carbajales DNI nº 45872024L

8 Mª Elisángela Afonso da Silva DNI nº 54.653.244 T

Segundo.- Denegar a axuda destinada ao apoio económico ás familias numerosas do Concello
de  Ames,  exercicio  2018,  ás  persoas  solicitantes  que se relacionan a  continuación,  polos
motivos que se indican: 

UTS     de     Bertamiráns  

NOME E APELIDOS SOLICITANTE DNI / NIE MOTIVO DA DENEGACIÓN

1 Mª Asunción Rojo Pombo 78801196E Motivo:  por manter débedas coa AEAT e Concello de
Ames

2 Mª de los Ángeles Rodríguez Mato 44812126F Motivo: por manter débeda co Concello de Ames

3 Sara Portela Novoa 44815150H Motivo: por  manter  débeda  coa  TGSS,  AEAT  e
Concello  de Ames a parella  da solicitante,  Francisco
Pérez Viqueira, DNI nº 44815622F

UTS     do     Milladoiro  

NOME E APELIDOS
SOLICITANTE

DNI / NIE MOTIVO DA DENEGACIÓN

1 Olga González Rodríguez 76813059 M Motivo:  por manter a solicitante débedas coa AEAT e Concello
de Ames, e os seguintes membros da unidade familiar manter
as seguintes débedas: Rafael López Prado, DNI Nº33290508D,
co Concello de Ames, e Alberto López González, DNI 45862942
e coa TGSS

2 Fabiana Carla da Silva X7593917F Motivo: carecer dun ano de antigüedade no Padrón Municipal
Miguel  Santiago  Vázquez,  parella  da  solicitante,  e  manter  a
solicitante débeda coa AEAT

3 Diana Lida Rosero Gaviria X6607743G Motivo:  por  manter  débedas  coa AEAT,  TGSS e Concello  de
Ames.

4 Lorena  Patricia  Jiménez
Sánchez

46.094.281G Motivo:  por  manter  a  parella  da  solicitante  Eduardo  Fraga
Banzas, DNI nº32811857B,  débedas coa AEAT

Terceiro.- Arquivar por desistimento, de conformidade co disposto no artigo  68.1  en relación
co artigo 21 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das admi-
nistracións públicas, as seguintes persoas solicitantes:

UTS     de     Milladoiro:   

- Natalia Rudolf Budiño, DNI nº 44844283X.

- Ana Carina Rodríguez Rodríguez, NIE nº X4813657X.

Cuarto.- Notificar os acordos que anteceden aos/ás interesados/as no expediente.
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Quinto.-  Facultar ao señor alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite
sexan precisas para a mellor execución do acordado.

PUNTO  QUINTO.-  PRIMEIRA  REMESA.  APROBACIÓN  CONTAS  XUSTIFICATIVAS.
CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA A PROMOCIÓN DE FESTAS POPULARES  NO
EXERCICIO 2018. 

Expediente: 2018/A002/000002

A Xunta  de  Goberno  Local  con  data  do  18  de  outubro  de  2018  aprobou  as  bases  da
convocatoria de subvencións para a promoción de festas populares celebradas no exercicio
2018 (BOP 204 do 25 de outubro de 2018).

A Xunta de Goberno Local con data do 31 de xaneiro de 2019 deu aprobación ao reparto de
achegas. Presentadas a documentación xustificativa das achegas concedidas figura proposta
do órgano xestor do 29 de abril de 2019.

Figura informe de fiscalización favorable da Intervención Municipal (informe 164/2019)

Visto  o conxunto de antecedentes que figuran no expediente, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seus membros presentes, previa delegación da Alcaldía (decreto 480/2016),
adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Prestar aprobación ás contas xustificativas das seguintes entidades:

Entidade NIF
Achega

concedida
Importe a
xustificar

Importe
xustificado

Coeficiente
financiamento

definitivo segundo
orzamento xustificado

Importe de
achega a
abonar 

Asociación  de
Veciños  de  San
Pedro de Bugallido

G15407976 2.500,00 € 5.000,00 € 5.815,71 € 42,98% 2.500,00 €

Asociación
recreativo  cultural
da Ameixenda

G15975881 1.000,00 € 2.000,00 € 8.465,00 € 11,81% 1.000 €

Asociación  cultural
e  de festexos Virxe
da Peregrina

G15885866 5.500.00 € 11.000,00 € 20.732,21 € 26,52 % 5.500,00 €

Asociación  social  e
cultural  e  deportiva
O Corpiño

G15850399 1.000,00 € 2.000,00 € 2.315,00 € 43,19 % 1.000,00 €

Segundo.-   Que  as  entidades  indicadas  a  continuación,  tendo  cumprido  co  seu  deber  de
presentar a conta xustificativa dentro do prazo sinalado na base 8ª da convocatoria, quedan
pendentes de xustificar a situación de non ter débedas con facenda, polo que non se presta
aprobación aínda ás súas contas xustificativas:

Entidade NIF

Asociación  cultural de Ames G70204268

Asociación de festas do Milladoiro G70206404

Asociación  sociocultural  mulleres  de  San  Xoán
de Ortoño 

G70438486

Asociación veciñal de Cobas G70082938
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Terceiro.- Notificar aos interesados e aos departamentos municipais afectados. 

Cuarto.- Facultar ao señor alcalde presidente do Concello de Ames para cantas actuacións de
trámite sexan precisas para a mellor execución do acordado.

PUNTO  SEXTO.-  ADMISIÓN A TRÁMITE DO RECURSO  DE REPOSICIÓN PLANTEADO
POR  ALGAMAR  2012,  SL  CONTRA   ACORDO  DE  EXCLUSIÓN  DA  LICITACIÓN  DO
SUBMINISTRO DE EQUIPOS PARA RENOVACIÓN DO ALUMEADO PÚBLICO EN VARIOS
LUGARES: OCA E OUTROS. ORZAMENTOS PARTICIPATIVOS 2018.

Expediente 2018/C005/000007

En sesión de Xunta de Goberno Local do 13 de decembro de 2018 foi aprobado o expediente
de licitación do subministro de equipos para renovación do alumeado público en varios lugares:
Oca e Outros.

Presentadas  as  oportunas  ofertas  en  Xunta  de  Goberno  Local  do  24  de  xaneiro  de  2019
procédese a clasificación de ofertas das empresas admitidas, resultando clasificada en primeiro
lugar a licitadora ALGAMAR 2012 SL.

En  Xunta  de  Goberno  Local  do  4  de  abril  de  2019  acordouse  a  exclusión  da  empresa
ALGAMAR  2012  SL  por  non  achegar  documentación  xustificativa  de  que  as  luminarias
ofertadas cumpriran cos requirimento dos pregos de licitación.

Con data 12 de abril  de 2019 ALGAMAR 2012 SL presenta recurso de reposición contra a
exclusión e solicita a suspensión do procedemento.

Figura no expediente informe de Secretaría Municipal do tenor literal seguinte:

Antecedentes.

Primeiro.-   En sesión de Xunta de Goberno Local  de 13 de decembro de 2018 foi  aprobado o expediente de
licitación  de  subministro  de  equipos  para  a  renovación  do  alumeado  público  en  varios  lugares:  Oca  e  outros.
Orzamentos participativos 2018.

Segundo.-  En  sesión  de  Xunta  de  Goberno  Local  do  24  de  xaneiro  de  2019  foron  clasificadas  as  empresas
declaradas admitidas,  sendo clasificada en primeiro lugar a empresa ALGAMAR 2012 SL. No mesmo acordo, a
empresa clasificada en primeiro lugar foi requirida para achegar a documentación necesaria para a adxudicación do
contrato.

Terceiro.- Non obstante, mediante comunicación do presidente da Mesa de Contratación a empresa clasificada en
primeiro lugar, ALGAMAR 2012 SL, foi requirida para que achegase a documentación técnica xustificativa de que as
luminarias cumprían cos requirimentos técnicos establecidos nos pregos de licitación. 

A citada documentación xustificativa foille requirida vía correo electrónico, na dirección sinalada pola licitadora a
efectos de notificacións. A documentación solicitada non foi achegada e a Mesa de Contratación, na súa reunión do
28 de marzo de 2019, propón á Xunta de Goberno Local, na súa condición de órgano de contratación, a exclusión da
licitadora ALGAMAR 2012 SL.

Cuarto.- En sesión de Xunta de Goberno Local do 4 de abril de 2019 foi adoptado acordo de exclusión da empresa
ALGAMAR SL.  A razón da exclusión foi non achegar a documentación técnica xustificativa de que a luminaria
ofertada contaba coa totalidade das características técnicas esixidas no prego técnico que serviu de base á licitación.

Quinto.- O día 12 de abril de 2019 a empresa Algamar 2012, SL presenta a través de correos un escrito no que
formula recurso de reposición contra a exclusión acordada pola Xunta de Goberno Local en sesión de 4 de abril de
2019 e solicita a suspensión da executividade do acto recorrido.

Fundamenta o seu recurso de reposición basicamente en que “(....) nunca ha recibido notificación, comunicación ou
requirimento algun, en relación coa documentación técnica descrita, a través do sistema de notificación electrónica
de Galicia (notifica-gal), forma na cal o PCA establece que deberán facerse as notificacións telemáticas”. 

Sexto.- Efectivamente, o  requirimento relativo á achega de documentación técnica das luminarias non se realizou a
través da plataforma notifica-gal senón través do correo electrónico facilitado polo licitador a efectos de notificacións.

Fundamentos xurídicos.

Primeiro.-.  Os pregos de licitación do subministro de equipos para a renovación do alumeado público en varios
lugares: Oca e outros, correspondente aos orzamentos participativos 2018, aprobados en Xunta de Goberno Local

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

9/18



                                                                 

                                                             

do 13 de decembro de 2018, establecen que as notificacións se realizarán da seguinte forma: 

9.- NOTIFICACIÓNS TELEMÁTICAS

A práctica das notificacións e comunicacións realizarase por medios electrónicos, a través do Sistema de Notificación
Electrónica  de  Galicia  (Notifica.gal)  ao  que  se  accede  a  través  da  seguinte  dirección
https://notifica.xunta.gal/notificacións/portal/login.

Segundo.- O requirimento ao licitador clasificado en primeiro lugar de que achegase a documentación xustificativa
de que as luminarias cumprían cos requisitos técnicos dos pregos de licitación, non tivo lugar a través da forma
prevista  nos  pregos  de  licitación  senón  a  través  da  dirección  de  correo  electrónico  facilitada  polo  licitador
gsantoro@algamar2012.com. 

Cumpre recordar que esta dirección foi a indicada polo licitador na documentación da súa proposta-oferta a efectos
de notificacións,  e foi a utilizada polo propio licitador o día 7 de febreiro de 2019 cando solicitou aclaracións a este
concello de como presentar a documentación de estar ao corrente coas obrigas tributarias e da seguridade social; foi
tamén esta dirección a utilizada polo concello para dar resposta a súa consulta.

Asimesmo esa dirección de correo electrónico á a que tamén designa o recorrente a efectos de notificacións no
recurso  de  reposición  formulado,  pero  non  obstante  resulta  imposible  para  este  concello  demostrar  de  forma
fehaciente e inequívoca que dito correo electrónico foi recibido polo licitador cando lle foi solicitada a documentación
técnica xustificativa de que as luminarias propostas cumprían cos requirimentos técnicos dos pregos de licitación.

Terceiro.- O requirimento de xustificar a documentación técnica das luminarias ofertadas ten o seu fundamento nos
propios pregos de licitación, concretamente na cláusula 17 que establece: Os servizos do órgano de contratación ou
a Mesa de contratación poderán, en calquera momento, solicitar a xustificación documental do cumprimento das
condicións sobre as que os licitadores declarasen responsablemente o seu cumprimento na declaración responsable
do Anexo XII.

O Anexo XII  de modelo de declaración responsable recolle no se punto 10 que o licitador se compromete a acreditar
documentalmente ante o órgano de contratación, en caso de ser requirido para elo, todos e cada uno dos extremos
requiridos pola lei e os pregos, na presente declaración, con anterioridade á  adxudicación, e no prazo que se lle
conceda.

Cuarto.- Considerando que o prego de cláusulas administrativas establecía no seu apartado 9 que a práctica das
notificacións e comunicacións se realizará por medios electrónicos a través do sistema de notificación electrónica de
Galicia (notifica-gal), medio que non se utilizou para o requirimento da documentación técnica das características das
luminarias.

Quinto.-  Considerando que aínda non foi adoptado acordo de adxudicación o que permite, sen causar perxuizo
algún a ningún outro licitador, retrotraer o expediente ao momento do requirimento da documentación acreditativa
dos requisitos técnicos das luminarias.

Sexto.- Considerando que o recurso de reposición foi presentado en prazo contra un acto de trámite que decide
directamente  ou  indirectamente  o  fondo  asunto  (  xa  que  exclúe  da  licitación  á  empresa  licitadora)  dando
cumprimento ás esixencias do artigo 112 LPAP. 

Sétimo.- Considerando tamén que a fin de evitar perxuizos de imposible ou difícil reparación debe ser atendida a
petición de suspensión que formula a recorrente, en coherencia co previsto no artigo 116 e concordantes da mesma
lei de procedemento administrativo común das administracións públicas, lei 39/2015 do 1 de outubro.

Por todo o exposto propónse a Xunta de Goberno Local,  na súa condición de órgano de contratación (decreto
480/2016), a adopción dos seguintes acordos:

Primeiro.-  Estimar o recurso de reposición interposto por Algamar 2012, SL anulando e deixando sen efecto o
acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local en sesión de 4 de abril 2019 relativo á exclusión do procedemento de
licitación de subministro de equipos para a renovación do alumeado público en varios lugares: Oca e Outros,  á
empresa Algamar 2012, SL, anulando tamén o acordo adoptado relativo á segunda clasificación de ofertas realizada
tras a exclusión de Algamar 2012, SL.

Segundo.-  Retrotraer o expediente ao  momento procedimental no que o órgano de contratación debe requirir á
empresa  ALGAMAR 2012  SL a  achega  da  documentación  técnica  xustificativa  de  que as  luminarias  ofertadas
cumpren cos requirimentos técnicos dos pregos de licitación.

Terceiro.- Requirir á Algamar 2012 SL de forma fehaciente, mediante acordo do órgano de contratación, a través de
do sistema de notificación electrónica de Galicia (notifica-gal) que achegue a documentación xustificativa de que as
luminarias ofertadas no expediente de licitación do subministro de equipos para a renovación do alumeado público
en varios lugares: Oca e Outros, cumpren cos requisitos establecidos no prego 

de prescricións técnicas.

Cuarto.- Facultar ao señor alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite sexan precisas para a
mellor execución do acordado.
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Non obstante o anterior, tendo en conta o previsto no artigo 118.2 LPAP procede dar traslado do
recurso de reposición presentado, aos outros licitadores, ao efecto de que no prazo de 10 días
hábiles  formulen  as  alegacións  e  presenten  os  documentos  e  xustificantes  que  estimen
procedentes na defensa dos seus intereses.

Do mesmo xeito compre suliñar que a recorrente solicitou a suspensión do acto recorrido ao
amparo do art.  117 LPAP.  Neste  senso cabe darlle  a razón en canto que a estimación ou
desestimación do recurso alteraría o resultado do procedemento de contratación, de xeito que
de terse executado o contrato cun licitador distinto do recorrente, e de estimarse o recurso,
xeraríase  un  innecesario  perxuizo  económico  para  o  Concello,  que  conforme  reiterada
xurisprudencia  tería  hipoteticamente  que  indemnizar  ao  recorrente  no  importe  do  beneficio
industrial  do contrato mais os danos e perxuizos que puidera acreditalo.  Ao mesmo tempo,
vistos os reducidos prazos establecidos pola lei  para o preceptivo trámite de audiencia e a
previsible  resolución  do  recurso  en  datas  inmediatas  a  conclusión  de  dito  trámite  impiden
apreciar  que  a  demora  na  resolución  fora  a  supor  un  perxuizo  grave  ou  irreparable  aos
intereses xerais. Enténdese procedente, por elo, acceder a suspensión do procedemento de
contratación ata a resolución do recurso de reposición que nos ocupa.

Por todo o exposto, a Xunta de Goberno Local previa delegación do alcalde ( decreto 480/2016)
por unanimidade dos seus membros presentes adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Admitir a trámite o recurso de reposición interposto por Algamar 2012, SL contra o
acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local en sesión de 4 de abril 2019 relativo á exclusión
do  procedemento  de  licitación  de subministro  de  equipos  para  a  renovación  do alumeado
público en varios lugares: Oca e Outros, á empresa Algamar 2012, SL.

Segundo.- Dar traslado do recurso de reposición presentado aos licitadores no expediente de
licitación antes indicado a fin de que no prazo de 10 días hábiles formulen as alegacións e
presenten  os  documentos  e  xustificantes  que  estimen  procedentes  na  defensa  do  seus
intereses.

Terceiro.- Acordar a suspensión do expediente de licitación, ao amparo do art. 117 LPAP,
ata a resolución do recurso de reposición.

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

PUNTO SÉTIMO.- APROBACIÓN EXPEDIENTE DE LICITACIÓN PARA  A ADQUISICIÓN DE
DUAS PARCELAS PARA AMPLIACIÓN DE DOTACIÓNS EDUCATIVAS EN BERTAMIRÁNS.

Expediente 2019/C006/000003 

Con data 4 de abril do 2019, o concelleiro de Educación e Cultura presenta solicitude de inicio
de expediente administrativo tendente á adquisición de dúas parcelas que poidan servir para a
ampliación dos equipamentos educativos en Bertamiráns. 

As  parcelas  en  concreto  teñen  as  referencias  catastrais  15002A057002130000ZG  e
15002A509003050000BI.

Mediante Providencia da Alcaldía  acordouse iniciar  de oficio  o procedemento  administrativo
tendente a adquisición de ambas parcelas; solicitar informe de Secretaría sobre a lexislación
aplicable e o procedemento a seguir; solicitar informe da intervención sobre a porcentaxe que
supón a contratación en relación cos recursos ordinarios do Orzamento Municipal aos efectos
de determinar o órgano competente para contratar.

Por parte de Secretaría emítese o informe solicitado en relación ao procedemento a seguir.

Se  incorpora  ao  expediente  informe  complementario  do  concelleiro  de  Educación  co  que
quedaría  acreditado  o  interese  municipal  na  adquisición  das  dúas  parcelas  referencias
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catastrais  15002A057002130000ZG  e  15002A509003050000BI,  para  a  ampliación  de
equipamentos educativos e deportivos. 

O informe da arquitecta municipal de data 15 de abril de 2019, sinala que para a ampliación dos
equipamentos educativos en Bertamiráns soamente existe unha zona vacante de edificación,
lindeira de xeito directo co equipamento existente e que se entende como a zona mais propicia
para  a  ampliación  do  equipamento.  Esta  zona  que  sinala  a  arquitecta  está  recollida  no
documento de avance do Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións para a ampliación do
CEIP A Maía  en  Bertamiráns  (maio  de  2018)  e  se  corresponde  coas  fincas  de  referencia
catastral 15002A057002130000ZG e 15002A509003050000BI.

O Plan Especial recolle como obxectivos do mesmo a ampliación do CEIP A Maía, a integración
da nova edificación resultante no contorno; a ampliación en continuidade co equipamento xa
existente; a integración no medio rural circundante e a previsión dunha zona de aparcadoiro.

O referido avance de Plan Especial obtivo Resolución da Dirección Xeral de Calidade Ambiental
e Cambio Climático con data do 2 de outubro de 2018 na que se conclúe que non se somete ao
procedemento  de  avaliación  ambiental  estratéxica  ordinaria  o  referido  plan  especial.
Posteriormente, foi  remitido ao Concello de Ames para poder continuar coa súa tramitación
administrativa.

O  concello  non  dispón  de  ningunha  parcela  da  súa  titularidade  de  forma  contigua  as
instalacións educativas de Bertamiráns xa que polos outros lindeiros as dotacións educativas
coinciden con viais xa existentes. No caso do terreos existentes na marxe sur están ocupados
con  edificacións  que  farían  mais  custosa  a  finalidade  pretendida  xa  que  conlevaría  a
necesidade de indemnizar aos propietarios das vivendas, ademais dos custes de demolición.

Figura no expedinte informe de taxación de Estudio Técnico Gallego no que se valoran as
fincas nas contías seguintes: parcela referencia catastral 15002A057002130000ZG: 65.432,85
euros. Parcela con referencia catastral 15002A509003050000BI:  1.370,25 euros. 

Ambos parcelas son do mesmo titular catastral: Benedicto Berdullas Blanco. 

Por  parte  do  departamento  de  Secretaría  foron  elaborados  pregos  de  licitación  para  a
tramitación da adxudicación directa.

Figuran  no  expediente  informe proposta  de  Secretaría  de  carácter  favorable  e  informe  de
fiscalización da Intervención municipal.

Por todo o exposto, a Xunta de Goberno Local previa delegación do alcalde ( decreto 480/2016)
por unanimidade dos seus membros presentes adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Aprobar o expediente de licitación por procedemento negociado sen publicidade do
contrato de compravenda de dúas parcelas para dotacións educativas en Bertamiráns. Mentres
esas parcelas non sexan postas a disposición da consellería competente serán utilizadas polo
concello conforme ao interese público municipal recollido nos pregos.

Segundo.- Aprobar o gasto por importe de 68.803,10 euros con cargo ao orzamento municipal
2019.

Terceiro.-Cursar  invitación  ao  único  propietario  das  parcelas  obxecto  do  expediente  de
adquisición para que no prazo de 10 días naturais contados dende a recepción da invitación
presente proposición conforme aos pregos de licitación.

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

Anexo

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REXERÁN A LICITACIÓN DO CONTRATO DE
COMPRAVENDA  DE  DÚAS  PARCELAS  CON  REFERENCIA  CATASTRAL  15002A057002130000ZG  E
15002A509003050000BI PARA USO DOTACIONAL EDUCATIVO EN BERTAMIRÁNS
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CONTRATO PRIVADO A LICITAR POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE.

CLÁUSULA PRIMEIRA. Obxecto do Contrato e cualificación

Constitúe o obxecto do contrato a adquisición directa dos seguintes bens: 

Referencia catastral 15002A057002130000ZG

Inscrición Rexistral REX. PROP. NEGREIRA. Tomo 1703, Libro 692, Folio 13, Finca 45538

Localización CASTRIGO, AMES

Clase: PARCELA RÚSTICA

Superficie: 9482 m2 segundo catastro, 9016 m2 segundo Rexistro da Propiedade

Tipo de contrato Privado

Tipo de licitación Negociado sen publicidade

Referencia catastral 15002A509003050000BI

Inscrición Rexistral REX. PROP. NEGREIRA. Tomo 1243, Libro 445, Folio 112, Finca 13754

Localización CASTRIGO, AMES

Clase: PARCELA RÚSTICA

Superficie: 184 M2 segundo catastro, 160 segundo Rexistro da Propiedade

Tipo de contrato Privado

Tipo de licitación Negociado sen publicidade

O contrato definido ten a cualificación de contrato privado, tal e como establece o artigo 9 da Lei 9/2017, de 8 de
novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do
Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 ( en diante LCSP).

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedemento de Selección e Adxudicación

O contrato adxudicarase polo procedemento negociado (adquisición directa), tal e como prevé o artigo 116.4 da Lei
33/2003, de 3 de novembro, do patrimonio das administracións públicas; no que a adxudicación recaerá no licitador
xustificadamente elixido polo órgano de contratación, sobre a base das peculiaridades das necesidades a satisfacer e
a especial idoneidades do ben, que impiden acudir a un procedemento aberto de licitación Desta forma, solicitarase
oferta exclusivamente ás persoas propietarias dos bens que se pretenden adquirir, ao tratarse do único que satisface
as características e necesidades requiridas polo Concello.

As circunstancias que xustifican o procedemento de adxudicación son as seguintes: 

- Que existe unha forte demanda de prazas educativas en Bertamiráns e que en previsión de futuras ampliacións dos
centros escolares CEIP A Maía e IES de Ames, o Concello precisa a dispoñibilidade de terreos no entorno de ambos
centros de ensino. Neste senso estase tramitando un plan especial que xa foi informado pola Dirección Xeral de
Calidade Ambiental e Cambio Climático con data 2 de outubro de 2018. No referido plan, inclúense os terreos que se
pretenden adquirir e que son obxecto deste expediente de adquisición.

- Que ata a aplicación a dotación educativa ( o que precisaría que o plan especial estivera aprobado), os terreos
adicaríanse, no caso de ser finalmente adquiridos, a aparcadoiro de uso público.

- Que actualmente non se dispón de parcelas de titularidade municipal de superficie necesaria (aproximadamente
10.000 m2) para a ampliación dos equipamento CEIP A Maia e IES Ames de Bertamiráns. Pola contra, tal e como
informa a arquitecta municipal as parcelas que se propoñen adquirir resultan idóneas para a finalidade pretendida de
ampliación dos centros docentes.

- Que existe vontade de venta por parte do único propietario de ambas parcelas, anexas a ambos centros escolares,
de  alleamento  conforme a  taxación  obxectiva  que figura  no  expediente  ,  o  que  evitaría  recorrer  a  un  proceso
expropiatorio que dilataría no tempo a dispoñibilidade pública dos terreos.
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- Que pola súa localización, superficie e idoneidade estímase oportuno adquirir ambas parcelas, non sendo posible
atopar no ámbito municipal ningunha outra que cumpra cos requisitos indicados nos puntos anteriores. 

CLÁUSULA TERCEIRA Orzamento base de Licitación

O orzamento base de licitación ascende á contía de SESENTA E OITO MIL OITOCENTOS TRES EUROS E DEZ
CÉNTIMOS (68.803,10€) resultante da suma dos valores das dúas parcelas, de conformidade co seguinte desglose:

-Parcela 15002A057002130000ZG: SESENTA E CINCO MILCATROCENTOS TRINTA E DOUSEUROS E OITENTA
E CINCO CÉNTIMOS DE EURO (65432,85), cantidade determinada polo método de capitalización de rendas e custo
de reposición , segundo valoración realizada por Estudio Técnico Gallego SA.

Parcela: 15002A509003050000BI: MIL TRESCENTOS SETENTA EUROS E VINTE E CINCO CÉNTIMOS DE EURO
(1370,25€),  cantidade  determinada  polo  método  de  capitalización  de  rendas  e  custo  de  reposición,  segundo
valoración realizada por Estudio Técnico Gallego SA.

Non se aplica IVE senón imposto sobre transmisións patrimoniais.

CLÁUSULA CUARTA. Existencia de crédito.

As obrigas económicas do contrato abonaranse con cargo as seguintes aplicacións orzamentarias: 

Anualidade Aplicación orzamentaria Importe

2019 151.60000 68.803,10€

O contrato abonarase con cargo á aplicación arriba indicada do orzamento municipal, na que existe crédito suficiente
que se retén.

CLÁUSULA QUINTA. Acreditación da Aptitude para Contratar

Poderán  presentar  ofertas,  por  si  mesmas  ou  por  medio  de  representantes,  as  persoas  naturais  e  xurídicas,
españolas  ou  estranxeiras,  que  teñan  plena  capacidade  de  obrar  e  non  estean  incursas  en  prohibicións  para
contratar.

1. A capacidade de obrar acreditarase:

a) En canto a persoas físicas, mediante a fotocopia compulsada do documento nacional de identidade.

b)  En  canto  a  persoas  xurídicas,  mediante  a  fotocopia  compulsada  do  CIF  e  a  escritura  ou  documento  de
constitución, os estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a súa actividade,
debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que
se trate. 

2. A proba, por parte dos empresarios, da  non concorrencia dalgunha das  prohibicións para contratar, poderá
realizarse mediante calquera medio válido en dereito.

CLÁUSULA SEXTA. Presentación de Ofertas e Documentación Administrativa

6.1 Condicións previas

A proposición  do  interesado  deberá  axustarse  aos  pregos  e  documentación  que  rexen  a  licitación,  e  a  súa
presentación  supón  a  aceptación  incondicionada  polo  licitador  do  contido  da  totalidade  das  súas  cláusulas  ou
condicións, sen excepción ou reserva ningunha.

6.2 Invitacións a participar no procedemento

O órgano de contratación, cursará petición da oferta ao propietario dos inmobles co cal negociará o prezo que se
recolle como único criterio de negociación.

6.3 Lugar e prazo de presentación de ofertas

Para  a  licitación  do  presente  contrato,  non  se  esixe  a  presentación  de  ofertas  utilizando  medios  electrónicos
(Disposición adicional décimo quinta da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se
traspoñen ao ordenamento xurídico español  as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello  2014/23/UE e
2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014).

A oferta presentarase no rexistro xeral Concello con domicilio en praza do Concello, 2, 15220 Bertamiráns, Ames, en
horario de 9:00 a 14:00 horas, dentro do prazo de dez días contados dende a recepción da invitación.

6.4. Contido das proposicións

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

14/18



                                                                 

                                                             

As proposicións para tomar parte na licitación presentaranse en dous sobres, asinados polo licitador, nos que se fará
constar a denominación do sobre e a lenda «Proposición para licitar o compravenda de dúas parcelas para ampliar o
CEIP A Maía e o IES de Ames”. A denominación dos sobres é a seguinte:

- Sobre «A»: Documentación Administrativa.

-  Sobre «B»: Oferta Económica e Documentación que permita a valoración das ofertas segundo os criterios de
adxudicación.

Os documentos a incluír en cada sobre deberán ser orixinais ou copias autentificadas, conforme á Lexislación en
vigor.

Dentro de cada sobre, incluiranse os seguintes documentos así como una relación numerada dos mesmos:

SOBRE     «A»  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

a) Documentos que acrediten a personalidade xurídica do empresario, e no seu caso, a representación.

- Os que comparezan ou asinen ofertas en nome doutro, acreditarán a representación de calquera modo axeitado en
Dereito.

-  Se o licitador fose persoa xurídica, este poder deberá figurar inscrito no Rexistro Mercantil, cando sexa exixible
legalmente.

- Igualmente a persoa con poder bastanteado a efectos de representación, deberá acompañar fotocopia compulsada
administrativamente ou testemuño notarial do seu documento nacional de identidade.

b)  Una  declaración  responsable  de  non  estar  incursa  na  prohibición  de  contratar e  que  comprenderá
expresamente  a  circunstancia  de  acharse  ao  corrente  do  cumprimento  das  obrigas  tributarias,  incluídas  as  do
Concello, e coa Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes.

Presentarase conforme ao seguinte modelo:

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

_________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificacións  en  _____________,
____________________,  núm.  ___,  con  NIF  núm.  _________,  en  representación  da  Entidade
___________________,  con  NIF  núm.  ___________,  a  efectos  da  súa  participación  na  licitación
________________________________, ante ________________________

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE:

PRIMEIRO. Que se  dispón a  participar  na  licitación  da  compravenda  das  parcelas  15002A057002130000ZG e
15002A509003050000BI. 

SEGUNDO. Que cumpre con todos os requisitos previos esixidos polo prego de cláusulas administrativas particulares
para ser adxudicatario, en concreto:

- Que non está incurso nunha prohibición para contratar das recollidas no artigo 71 da Lei 9/2017, de 8 de novembro,
de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento
Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014.

-  Estar ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e das obrigas coa Seguridade Social impostas polas
disposicións vixentes.

- Que se somete á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que de
modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro
que puidese corresponder ao licitador. (No caso de empresas estranxeiras)

- Que a dirección de correo electrónico en que efectuar notificacións é __________________________.

TERCEIRO. Que se  compromete a  acreditar  a  posesión  e validez  dos  documentos  a que se  fai  referencia  no
apartado segundo desta declaración, no caso de que sexa proposto como adxudicatario do contrato ou en calquera
momento en que sexa requirido para iso.
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E para que conste, asino a presente declaración.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma do declarante,

Asdo.: ________________»

SOBRE «B»

OFERTA ECONÓMICA

a) Oferta económica.

Presentarase conforme ao seguinte modelo:

«_________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificacións  en  _____________,
____________________,  núm.  ___,  con  NIF  núm.  _________,  en  representación  da  Entidade
___________________, con NIF núm. ___________, invitado á licitación do expediente para a compravenda das
parcelas  15002A057002130000ZG e 15002A509003050000BI, fago constar que coñezo o prego que serve de base
ao contrato e acéptoo integramente, tomando parte da licitación e ofertando como prezo de venda a cantidade de
___________________ euros e _____________ de IVE, o que fai un total de__________ euros

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma do candidato,

Asdo.: _________________
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CLÁUSULA SÉTIMA. Aspectos obxecto de Negociación

Para a valoración e negociación da oferta atenderase unicamente ao prezo de venda.

CLÁUSULA OITAVA. Comisión Negociadora

O órgano de contratación será asistido como órgano de negociación pola Mesa de Contratación Permanente.

De todo o actuado deixarase constancia no expediente.

CLÁUSULA NOVENA. Apertura e Negociación da Oferta

A apertura da oferta efectuarase no prazo máximo de CINCO DÍAS contado desde a data de finalización do prazo
para presentala.

En  primeiro  lugar,  a  Mesa  de  Contratación  procederá  á  apertura  do  sobre  «A»  e  cualificará  a  documentación
administrativa contida no mesmo. 

Se se observasen defectos ou omisións subsanables na documentación administrativa presentada, outorgarase un
prazo non superior a tres días para que o propietario os corrixa ou emende.

Posteriormente, procederase á apertura e exame do sobre «B», que contén a oferta económica.

A Mesa de Contratación negociará co licitador a oferta presentada e formulará proposta de adxudicación ó órgano de
contratación que é a Xunta de Goberno Local.

Para a valoración e negociación da oferta atenderase unicamente ao prezo ofertado.

O órgano de contratación requirirá, no seu caso, ao licitador para que, dentro do prazo de dez días hábiles, a contar
desde aquel no que recibira o requirimento, presente a documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos
previos, en concreto a documentación acreditativa de estar ao corrente das súas obrigas tributarias e coa seguridade
social así como aquela documentación que acredite a titularidade e condicións óptimas do ben inmoble obxecto da
compravenda, concretamente, a inscrición do mesmo libre de cargas ou gravames. 

CLÁUSULA DÉCIMA. Adxudicación do Contrato

Recibida a documentación solicitada, o órgano de contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles  seguintes  á  recepción  da  documentación.  A adxudicación,  que  deberá  ser  motivada,   notificarase  ao
candidato debendo ser publicada no perfil do contratO órgano de contratación previa acreditación da documentación
prevista no presente prego adxudicará o contrato.

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Formalización do contrato

A formalización  do  contrato  en  documento  administrativo  efectuarase  non  mais  tarde  dos  quince  días  hábiles
seguintes a aquel no que se realice a notificación da adxudicación aos licitadores. Non obstante, a continuación se
iniciarán os trámites para a súa elevación a escritura pública, de conformidade co disposto no art.  113.1 da Lei
33/2003, de 3 de novembro, do Patrimonio das Administracións públicas e 1280 do Código civil, sendo os gastos que
se orixinen de conta da Corporación contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA. Pago

O pago por parte do Concello  de Ames efectuarase no prazo de trinta días desde a formalización do contrato,
mediante transferencia bancaria á conta que sinale o licitador.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCEIRA. Gastos esixibles ao adxudicatario 

O adxudicatario deberá pagar todos os impostos que legalmente graven a transmisión, así como os demais gastos
que implique, en particular os derivados da elevación da mesma a documento público notarial.

Ademais serán de conta do adxudicatario todos os gastos que se orixinen para a entrega da cosa vendida, segundo
o disposto na normativa aplicable e vixente.

A formalización  do  contrato  en  documento  administrativo  efectuarase  non  máis  tarde  dos  quince  días  hábiles
seguintes a aquel en que se realice a notificación da adxudicación. 

Non entanto, a continuación iniciaranse os trámites para a súa elevación a escritura pública sendo os gastos que se
orixinen de conta da Corporación contratante.
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CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. Extinción do Contrato

O contrato extinguirase por cumprimento ou resolución.

A estes efectos, será de aplicación ademais do contido no presente prego de cláusulas administrativas particulares,
no Código Civil e demais disposicións de dereito privado que sexan de aplicación.

Considerarase  causa de resolución do contrato  a falta  do  pago do prezo,  nos  prazos e forma establecidos  no
presente Prego.

A aplicación das causas de resolución, os seus efectos así como o procedemento correspondente e a indemnización
por danos e prexuízos que proceda, axustaranse ao disposto nas disposicións de dereito privado (Código Civil) de
aplicación coas excepcións establecidas neste prego.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. Unidade Tramitadora

De conformidade  co  disposto  no  artigo  62.1  da  LCSP,  a  o  servizo  encargado  da  tramitación  e  seguimento  do
expediente será o servizo de secretaría. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. Confidencialidade e tratamento de datos

17.1 Confidencialidade

O  adxudicatario  (como  encargado  do  tratamento  de  datos)  en  cumprimento  dos  principios  de  integridade  e
confidencialidade debe tratar os datos persoais aos que teña acceso de forma que garantan una seguridade axeitada
incluída  a  protección  contra  o  tratamento  non  autorizado  ou  ilícito  e  contra  a  súa  perda,  destrución  ou  dano
accidental, mediante a aplicación de medidas técnicas ou organizativas apropiadas de conformidade co establecido
no Regulamento 2016/679 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais
e á libre circulación destes datos (Regulamento xeral de protección de datos).

Esta obriga é complementaria dos deberes de segredo profesional  e subsistirá aínda que finalice o contrato co
responsable do tratamento dos datos (Concello).

17.2 Tratamento de Datos

En cumprimento do disposto na Lei Orgánica de protección de patos de carácter persoal e garantía dos dereitos
dixitais e no Regulamento xeral de protección de datos, os licitadores quedan informados de que os datos de carácter
persoal que, no seu caso, sexan recollidos a través da presentación da súa oferta e demais documentación necesaria
para proceder á contratación serán tratados por este Concello coa finalidade de garantir o axeitado mantemento,
cumprimento e control do desenvolvemento do contrato.

CLÁUSULA DECIMO SÉTIMA. Réxime Xurídico do Contrato

Este contrato ten carácter privado, a súa preparación e adxudicación rexerase polo establecido neste Prego, e para o
non previsto nel, será de aplicación a Lei 33/2003, de 3 de novembro, de Patrimonio das Administracións Públicas; o
Regulamento de Bens das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño e a Lei 9/2017,
de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as
Directivas  do  Parlamento  Europeo  e  do  Consello  2014/23/UE  e  2014/24/UE,  de  26  de  febreiro  de  2014;
supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na súa falta, as normas de dereito
privado.

En canto aos seus efectos e extinción rexerase polas Normas de Dereito privado.

A orde xurisdicional contencioso-administrativo será o competente o coñecemento das cuestións que se susciten en
relación coa preparación e adxudicación deste contrato.

A orde xurisdicional civil será o competente para resolver as controversias que xurdan entre as partes.

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