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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA     13   D  E   AGOSTO   DE 2020  .

Sendo as once horas e trinta minutos (11:30 h) do día trece (13) de agosto de dous mil vinte
(2020),  reúnese  a  Xunta  de Goberno local  deste  Concello  en sesión ordinaria  de  primeira
convocatoria,  baixo  a  Presidencia  do  primeiro  tenente  de  alcalde,  alcalde  por  delegación
(Decreto 1734/2020),  David Santomil Mosquera, e  coa asistencia dos/as tenentes de alcalde
José  Blas  García  Piñeiro, Genma Otero  Uhía,  Luísa Feijóo  Montero  e  Natividad  González
Rodríguez. 

Non asisten pero xustifican a súa ausencia  o alcalde José M. Miñones Conde e a concelleira
Ana Belén Paz García.

Asiste a interventora municipal, Margarita Fernández Sobrino.

Actúa de secretaria a accidental da Corporación, Concepción Vilas Cantelar.

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 06.08.2020, 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 CONTRATACIÓN   :

PUNTO  SEGUNDO.  ADXUDICACIÓN  DO  CONTRATO  DE  OBRAS  PAVIMENTACIÓN
CAMIÑO  TARRÍO  RAÍCES.  LOTE  1  DO  EXPEDIENTE  DE  VARIAS  OBRAS  DE
PAVIMENTACIÓN. POS ADICIONAL 1/2019.

Expediente GESTDOC 848/2020. TEDEC 2019/C003/000024

A continuación  dáse  conta  de  que  a Xunta  de  Goberno  local  de  30.01.2020,  aprobou  o
expediente de contratación da obra de Pavimentación Camiño Tarrío Raíces.

Tramitado  o  expediente  a  mesa  de  contratación  na  súa  reunión  do  12.03.2020  procede  á
apertura das ofertas económicas.  Como resultado desta apertura 3 empresas están incursas
en baixa temeraria que non xustifican polo que a mesa de contratación na súa reunión do
23.06.2020 propón a súa exclusión.

A Xunta de Goberno Local na súa sesión do 26.06.2020 procede a clasificación das ofertas e
solicita  da  primeira  clasificada,  Construcciones  J.  Mauri  SL que  achegue  a  documentación
necesaria para proceder a adxudicación. A dita documentación é achegada e cualificada de
conformidade pola  mesa de contratación na súa reunión de 04.08.2020 que propón a súa
adxudicación.

Con data do 09.07.2020 un dos licitadores, Martínez Montes e Hijos SL, solicita a adopción de
medida cautelar de suspensión do procedemento ó entender que a empresa proposta como
adxudicataria estaría en situación de baixa temeraria.
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Neste sentido, figura informe do servizo de contratación no que se conclúe que o cálculo das
baixas é correcto e que a empresa proposta como adxudicataria, Construcciones J. Mauri SL,
non está incursa en baixa temeraria.

Figura informe de fiscalización favorable da Intervención municipal (informe 330/2020).

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

Primeiro. Denegar a petición de suspensión do expediente de licitación solicitada por Martínez
Montes  e  Hijos  SL,  ó  considerar  que  o  cálculo  das  baixas  temerarias  é  correcto  e  que  a
empresa clasificada en primeiro lugar e proposta como adxudicataria, Construcciones J. Mauri
SL non está incursa en baixa temeraria.

Segundo. Adxudicar o contrato de obras de Pavimentación Camiño Tarrío Raíces, á empresa
Construcciones J. Mauri e Hijos SL, CIF B-15261308, nas seguintes condicións:

A.- O importe da oferta do dito licitador ascende á contía de cincuenta e tres mil cincocentos
sete euros e setenta e tres céntimos (53.507,73 €).

B.- IVE repercutible: A contía do IVE repercutible ao tipo do 21% ascende á contía de once mil
douscentos trinta e seis euros e sesenta e dous céntimos (11.236,62 €)

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

D.- 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.

E- Representante do órgano xestor: Marta Bellas Rodríguez, arquitecta técnica do departa-
mento 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 delega-
ción expresa da Intervención municipal (base 36 de execución do orzamento municipal e Acordo
do Consello de Ministros de 20 de xullo de 2018).

F.- Contratar a unha traballadora desempregada a xornada completa durante toda a execución
da obra para cumprir coa condición especial contemplada nos PCAP. O adxudicatario xustificara
a súa contratación coa presentación da primeira certificación de obra emitida.

G.- 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 proposi-
ción formulada.

Terceiro.- 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 Esta-
do.

Cuarto.- Notificar o presente acordo aos interesados.

Quinto.- Dar traslado aos departamentos municipais afectados.

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

PUNTO  TERCEIRO.  ADXUDICACIÓN  DO CONTRATO DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN
ACCESOS  A  SURA  (AMEIXENDA).  LOTE  2  DO  EXPEDIENTE  DE  VARIAS  OBRAS  DE
PAVIMENTACIÓN. POS ADICIONAL 1/2019.
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Expediente: 2019/C003/000024. 

O señor alcalde informa á Xunta de Goberno Local da lista por orde decrecente da puntuación
e proposta de adxudicación que formula a mesa de contratación no procedemento aberto
simplificado cun único criterio de valoración para a adxudicación das obras de “pavimentación
accesos  a  Sura  (Ameixenda),  LOTE  2”,  das  obras  de  pavimentación  de  camiños  e  viais
municipais incluídas no POS  2019.

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

Unha vez presentada polo clasificado en primeiro lugar a documentación establecida no artigo
150 da Lei de contratos do sector público, resulta procedente adxudicar a devandita obra. 

Figura informe de fiscalización favorable da Intervención municipal (informe 331/2020).

A vista da acta-proposta da mesa de contratación, de data  21 de xullo de 2020, a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, previa delegación da Alcaldía
(decreto 1776/2019) adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Adxudicar a realización das obras do lote n.º   2   denominado   pavimentación accesos  
a Sura (Ameixenda) á empresa Obras y Viales de Galicia SL (OVIGA SL) con CIF B-15608193,
e nas seguintes condicións:

A.-  O  importe  da  oferta  do  dito  licitador  ascende  á  contía  de  cincuenta  e  dous  mil
douscentos corenta e sete euros e noventa e tres céntimos (52.247,93 €).

B.- IVE repercutible: A contía do IVE repercutible ao tipo do 21% ascende á contía de dez mil
novecentos setenta e dous euros e sete céntimos (10.972,07 €).

C.- 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  replanteo,  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. 

D-  Contratar  a  unha  traballadora  desempregada  a  xornada  completa durante  toda  a
excecución  da  obra  para  cumprir  coa  condición  especial  contemplada  nos  PCAP.  O
adxudicatario xustificara a súa contratación coa presentación da primeira certificación de obra
emitida.

E.-  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.

F.- Representante  do  órgano  xestor: Marta  Bellas  Rodríguez,  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).

G.- 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
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Terceiro.- Facultar ó señor alcalde para cantas actuacións de trámite sexan precisas para a
mellor execución do acordado.

PUNTO CUARTO. REANUDACIÓN DAS OBRAS DE INSTALACIÓN CUBRICIÓN ÁREA DE
XOGOS, ORDENACIÓN E IMPLANTACIÓN DE ELEMENTOS NO PARQUE INFANTIL DA
PRAZA DE CHAVIÁN. POS 2018

Expediente TEDEC: 2018/C003/000012. GESTDOC: 960

A continuación dáse conta que a Xunta de Goberno Local celebrada o día 05-12-2018 aprobou
o expediente de licitación da obra de cubrición área de xogos, ordenación e implantación de
elementos no parque infantil da Praza de Chavián.

Mediante acordo de Xunta de Goberno Local de data 25-04-2019 procedeuse á adxudicación
da  obra  á  empresa  Galitec  Desarrollos  Tecnológicos  SL.  Con  data  06-05-2019  asinouse  o
contrato entre o Concello de Ames e a empresa adxudicataria.

O 14-10-2019 asinouse a acta de replanteo, para comezar a execución da obra, que contaba
inicialmente cun prazo de execución de 4 meses, contados a partir do día seguinte ó da sinatura
da acta de comprobación de replanteo, salvo que existira reserva fundada que impedira o seu
comezo.

Despois de dar por iniciadas as obras, despois de asinar a acta de comprobación de replanteo,
comprobouse que o proxecto presentaba unha serie de deficiencias, o que implicaba que era
necesario paralizar  as obras e redactar un proxecto modificado para subsanar e corrixir  as
deficiencias atopadas ó iniciar os labores de execución. O director de obra, David Fernández
Nogueira, presentou escrito, a través do rexistro xeral do Concello, onde deixaba constancia da
necesidade  de  elaborar  un  novo  proxecto  modificado,  así  como  a  paralización  das  obras
iniciadas. O escrito presenta data de 04-11-2019.

A Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o día 13-12-2019, acordou a suspensión da
execución das obras de instalación e cubrición área de xogos, ordenación e implantación de
elementos  no  parque  infantil  da  Praza  de  Chavián,  incluída  no  POS  2018.  A suspensión
manteríase ata a redacción e aprobación no do novo proxecto modificado.

Con data 14 de marzo de 2020 decretouse en España a implantación do estado de alarma, o
que  paralizou,  nun  principio  todos  os  prazos  administrativos,  que  se  foron  reanudando
escalonadamente ata o día 21 de xuño de 2020, data no que terminou o estado de alarma
decretado, por primeira vez por Decreto 463/2020 de 14 de marzo.

Durante  a  duración  do  estado  de  alarma,  seguíronse  impulsando  os  trámites  que  a  nova
lexislación ía permitindo. Elaborado o novo proxecto corrixido, este foi remitido á Deputación
Provincial  da Coruña,  para que procedera a súa supervisión,  e si  procedía aprobar o novo
proxecto  corrixido.  O  Pleno  da  Deputación  de  A Coruña  aprobou,  finalmente,  o  proxecto
corrixido da obra de cubrición de área de xogos, ordenación e implantación de elementos no
parque infantil da Praza de Chavián en Bertamiráns, na sesión ordinaria celebrada o día 30-04-
2020.

Debido á situación extraordinaria vivida no territorio nacional, a raíz de decretarse o estado de
alarma,  o  acordo  de  reanudación  das  obras  pode  considerarse  extemporáneo,  pero  faise
necesario adoptalo, en base que a que foi ó órgano de contratación do procedemento en curso,
o que acordou a suspensión das obras na Xunta de Goberno Local de 13-12-2019, ata que se
aprobara un novo proxecto modificado.

Visto  o  que  antecede,  a  Xunta  de  Goberno  local,  por  unanimidade  dos  seus  membros
presentes, e previa delegación da Alcaldía (decreto 1776/2019), adopta os seguintes acordos:
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Primeiro.-  Acordar a continuación das obras  de cubrición de área de xogos,  ordenación e
implantación de elementos no parque infantil da Praza de Chavián en Bertamiráns, despois de
ser aprobado o proxecto reformado polo Pleno da Deputación Provincial da Coruña. O prazo de
execución  das  obras,  no  proxecto  reformado  e  aprobado  pola  Deputación  Provincial  de  A
Coruña segue a ser de 4 meses.

Segundo.- Notificar o presente acordo aos interesados.

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

PUNTO  QUINTO.  LEVANTAMENTO  DA  SUSPENSIÓN  DO  CONTRATO  DE  SERVIZOS
“PROGRAMA FORMACIÓN XUVENIL LIDERA – LOTE Nº4 ENGLISH TODAY”.

EXPEDIENTE: 2020/1190

ANTECEDENTES

Primeiro.- O 12 de xullo de 2018, a Xunta de Goberno Local adxudicou, entre outros o lote nº 4-
English Today do contrato do Programa de Formación Xuvenil “Lidera” do Concello de Ames á
empresa ALVALOP SERVICIOS XXI SL, con CIF B-36591063.

Segundo.-  Con data 20.07.2020 formalizouse o contrato coa empresa ALVALOP SERVICIOS
XXI SL. Na cláusula segunda establecese o prazo de duración do contrato que establece que
aínda que inicialmente estableceuse nos pregos que a duración inicial  do contrato seria de
TRINTA E DOUS MESES sen posibilidade de prórrogas, cumprindo así co establecido no artigo
303 TRLCSP, excepcionalmente e debido aos requirimentos e emenda de documentación nece-
saria para a continuación da tramitación do procedemento, o servizo non puido iniciarse no mes
previsto (maio), véndose retrasado o inicio do mesmo, non repercutindo no importe económico
a percibir pola súa prestación. Nos restantes termos o contrato permanecerá inalterable, rema-
tando a todos os efectos o 31 de decembro de 2020.

Terceiro.- Mediante decreto da Alcaldía 679/2020 e tendo en conta o acordo do Consello da
Xunta do 12.03.2020, polo que se adoptaban medidas preventivas en materia de saúde pública
na  Comunidade  autónoma  de  Galicia  como  consecuencia  da  evolución  da  epidemia  do
coronavirus COVID-19, resolveuse, entre outros extremos, suspender temporalmente dende o
venres  día  13  de  marzo  de  2020  e  ata  novo  aviso  as  actividades  municipais  deportivas,
culturais,  medioambientais,  de  ocio  e  demais  programadas  e  decreta  o  peche  de  certas
instalacións.

Cuarto.- Con posterioridade ao Decreto da Alcaldía 679/2020, o Goberno do Estado declarou o
Estado de Alarma mediante o Real decreto 463/2020, do 14 de marzo. 

Quinto.- O 17.03.2020 foi ditado o Real decreto lei 8/2020, de medidas urxentes extraordinarias
para facer fronte ao impacto económico e social da COVID-19. O seu artigo 34 regula medidas
en materia de contratación pública para paliar as consecuencias da COVID-19. En virtude do
Real decreto lei 8/2020, concretamente do artigo 34.1, foi ditado o decreto da Alcaldía 704/2020
polo  que  se  suspenden  determinados  contratos  de  servizos  e  subministro,  nos  que  as
prestacións resultan imposibles como consecuencia da COVID-19.

Sexto.- No transcurso dos días do estado de alarma, polo servizo responsable apreciouse a
imposibilidade da prestación dos mesmos ante o peche de instalacións ou a imposibilidade de
reconducir a outras formas de prestación as actividades programadas, de forma que se propuxo
a suspensión do seguinte contrato mediante Decreto de Alcaldía 757/2020.

EMPRESA SERVIZO

ALVALOP SERVICIOS XXI, S.L. PROGRAMA FORMACIÓN XUVENIL LIDERA – LOTE Nº4
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ENGLISH TODAY

FUNDAMENTOS XURÍDICOS

Primeiro.- O artigo 34.1 do Real decreto lei 8/2020 establece que os contratos públicos de servi-
zos e de subministro de prestación sucesiva, vixentes á entrada en vigor deste real decreto lei,
celebrados polas entidades pertencentes ao Sector Público, no sentido definido no artigo 3 da
Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao orde-
namento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e
2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, cuxa execución deveña imposible como consecuencia
do COVID-19 ou as medidas adoptadas polo Estado, as comunidades autónomas ou a Adminis-
tración local para combatelo, quedarán automaticamente suspendidos desde que se producise
a situación de feito que impide a súa prestación e ata que dita prestación poida renovarse. A es-
tes efectos, entenderase que a prestación pode renovarse cando, cesando as circunstancias ou
medidas que a viñesen impedindo, o órgano de contratación notificase ao contratista o fin da
suspensión.

Segundo.-  Acordada a suspensión polo  órgano de contratación deberá acordarse de forma
expresa o levantamento da mesma, sempre e cando conste proposta razoada do servizo no
que se indique a data prevista do inicio da prestación, e sempre e cando o contrato non se
atopase vencido.

Por todo o exposto, e como consecuencia do levantamento do estado de alarma, a Concellería
de Mocidade coa pretensión de dar continuidade ao contrato interrompido no mes de marzo,
propón finalizar a suspensión do mesmo e  reanudar a prestación do servizo “PROGRAMA
FORMACIÓN XUVENIL LIDERA – LOTE Nº4 ENGLISH TODAY”, con data 7 de setembro de
2020.

Pola intervención municipal emitiuse dilixencia de intervido e conforme.

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

Primeiro: Levantar a suspensión do contrato de servizos formalizado coa empresa  ALVALOP
SERVICIOS XXI, S.L, con CIF B-36591063, denominado PROGRAMA FORMACIÓN XUVENIL
LIDERA – LOTE Nº4 ENGLISH TODAY. O contrato reanúdase o  7 de setembro de 2020.

Segundo: Notificar a ALVALOP SERVICIOS XXI, S.L con CIF B-36591063 o presente acordo.

Terceiro: Notificar  á  responsable  do  contrato  indicándolle  que  deberá  asinar  xunto  co
contratista acta de levantamento de suspensión do contrato na que deberá constar  a data fin
da suspensión e a data de reanudación.  Da acta indicada daráselle  traslado ao servizo de
contratación.

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 primeiro tenente de alcalde

Alcalde por delegación (Decreto 1734/2020) A secretaria accidental  

David Santomil Mosquera Concepción Vilas Cantelar
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