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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA     15     D  E   XANEIRO   DE 20  21  .

Na Casa Consistorial de Ames, sendo as trece horas e quince minutos (13:15 h) do día quince
(15) de xaneiro 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, José Blas García
Piñeiro, Genma Otero Uhía, Luísa Feijóo Montero, Ana Belén Paz García e Natividad González
Rodríguez. 

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 07.01.2021, 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  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.

B) EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

PUNTO SEGUNDO. CLASIFICACIÓN DO CONTRATO DE OBRAS DE SENDA OUTEIRO A
COSTOIA. PLAN COMPLEMENTARIO DO PLAN ÚNICO DE CONCELLOS POS +2019.

EXPEDIENTE GESTDOC 2231/2020

A Xunta de Goberno Local do 08.12.2020 aprobou o expediente de contratación das obras de
Senda  Outeiro  a  Costoia  por  procedemento  aberto  simplificado  con  un  único  criterio  de
adxudicación (factor prezo).

Tramitado o  expediente de licitación e presentadas ofertas a  mesa de contratación na súa
reunión do 09.12.2020 procede a  apertura das ofertas económicas,  resultando incursas en
baixa  temeraria  un  total  de  4  propostas:  Excavaciones  José  Varela  Iglesias;  Excavaciones
Midón SL; Excavaciones Pose SL; e SYR-AMG SL.

Solicitada ás empresas incursas en baixa a documentación xustificativa, soamente dúas das
empresas (Excavaciones José Varela Iglesias e SYR -AMG SL) presentaron documentación
xustificativa.  As empresas Excavaciones Midón SL e Excavaciones Pose SL non achegaron
documentación xustificativa.

A documentación achegada por Excavaciones José Varela Iglesias e SYR-AMG SL remitiuse os
servizos técnicos para a emisión de informe o cal é emitido con data do 08.01.2021 en sentido
desfavorable.

A mesa de contratación na súa reunión do 12.01.2021 propón a clasificación de ofertas do
expediente de licitación así como a exclusión das empresas en baixa temeraria ben porque non
achegaron xustificación ou porque a achegada é informada desfavorablemente polos servizos
técnicos municipais.
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Por  todo  o  que  antecede  a  Xunta  de  Goberno  local  por  unanimidade  dos  seus  membros
presentes e previa delegación do alcalde ( decreto 1776/2019) adopta os seguintes acordos:

Primeiro.  Excluír  do  expediente  de  licitación  de  contrato  de  obras  de  Senda  Outeiro  a
Costoia, ás empresas SYR-AMG SL, Excavaciones José Varela Iglesias, Excavaciones Pose SL
e Excavaciones Midón SL, por non xustificar a súa oferta económica, que estaba considerada
como anormalmente baixa.

Segundo. Clasificar, por orden decrecente de puntuación, ás restantes empresas participantes
na licitación declaradas admitidas no procedemento, coa seguinte orde:

EMPRESA OFERTA ECONÓMICA PUNTOS

GR CONTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS SL 121.856,53 96,63

GESTAL Y LOPEZ SL 135.217,89 86,47

EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA 135.642,34 86,14

EXCAVACIONES SANTIÑOS SL 135.696,66 86,10

CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL 137.321,69 84,87

EXCAVACIONES Y OBRAS MARCOS SL 138.705,83 83,81

OBRAS Y VIALES DE GALICIA SL 139.420,00 83,27

COTOVERDE OBRAS Y SERVICIOS SL 141.215,68 81,90

ROCAS GRANITICAS DEL CONDADO SL 142.780,00 80,71

HORDESCON SL 142.821,24 80,68

CONSTRUCCIONES OREGA 144.998,90 79,03

CONSTRUCCIONES VALE SL 145.035,81 79,00

ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS SL 145.589,45 78,58

CONSTRUCCIONES GONZALEZ Y GONZALEZ SL 145.684,00 78,51

MARTINEZ MONTES E HIJOS SL 145.684,00 78,51

MANTIDO SL 147.231,92 77,33

VÍAS E SERVIZOS COMPOSTELA SL 147.582,56 77,06

BCNOR GESTIÓN Y SOLUCIONES AVANZADAS SL 149.142,02 75,87

CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO SL 149.686,40 75,46

VILARIÑO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS 
SLU

149.986,86 75,24

CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS SL 151.716,43 73,92

BARNACLE OBRAS Y SERVICIOS SL 151.845,61 73,82

OCISAT SL 152.048,60 73,66

DESMACO SLU 152.971,34 72,96

SONDEOS PORZUNA SL 153.561,90 72,51

CETA CONTRATAS SL 154.281,63 71,97

EXCAVACIONES CERNADAS VALIÑA SL 154.281,63 71,97

PRACE, SERVICIOS Y OBRAS SA 155.167,46 71,29

COSMALCA SL 155.707,59 70,88

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL 156.403,93 70,35

MANTENIMIENTO FORESTAL MG SL 156.802,69 70,04

SERGONSA SERVICIOS SL 157.076,15 69,49

PROYECON GALICIA SA 159.580,85 63,14

NEMESIO ORDOÑEZ SA 171.038,53 34,16

EMDESFOR 2002 SL 175.320,05 23,33

Terceiro. Declarar que as características esenciais da referida contratación para o clasificado
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en primeiro lugar, GR Construcciones Obras y Servicios SL, con CIF B-70262829 son as que
figuran na proposición formulada pola  empresa e  as que figuran nos Pregos de Cláusulas
Administrativas Particulares e nos Pregos de Prescricións Técnicas.

Cuarto.- Prezo.

A.  O importe da oferta do licitador  ascende á  contía de cen mil setecentos sete euros e
oitenta e oito céntimos (100.707,88 €).

B. IVE repercutible: A contía do IVE repercutible ao tipo do 21% ascende á contía de vinte e un
mil cento corenta e oito euros e sesenta e cinco céntimos (21.148,65 €)

Quinto. 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.

Sexto.  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.

Sétimo. Notificar o presente acordo aos licitadores.

Oitavo. No prazo de sete días hábiles, contados desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento,  presentará,  por  medios  electrónicos  e  con  sinatura  electrónica  a  seguinte
documentación, o licitador clasificado en primeiro lugar:

a) Índice de documentos presentados

b) Certificación acreditativa de estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e coa seguridade social.

c) Xustificación da solvencia Económica e Financeira

Debera acreditar a solvencia económica mediante os requisitos específicos de solvencia económica e financeira que
se indican no PCAP.

d) Solvencia Técnica.

Deberá acreditar a solvencia técnica mediante os requisitos específicos de solvencia  técnica que se indican  no
PCAP.

e) Garantía.

Documento acreditativo de ter constituída en calquera das formas establecidas no artigo 108 da LCSP unha garantía
definitiva  por  un  importe  de  5.035,40 €  segundo  se  especifica  nos  pregos  que  rexeron  para  a  licitación
correspondentes ao 5% do prezo de adxudicación excluído o imposto sobre o valor engadido.

Documento  xustificativo,  de  ser  o  caso,  de  reembolso  ao  concello  do  importe  dos  anuncios  de  licitación.  O
adxudicatario deberá aboar ao concello en concepto de reembolso dos gastos de publicacións dos anuncios de
licitación de acordo co estipulado no artigo 75 do Real Decreto 1098/2001 de 12 de outubro polo que se aproba o
Regulamento Xeral da Lei de Contratos do Sector Público. 

f) Acreditación de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometera a dedicar ou adscribir
á execución do contrato segundo o establecido no PCAP. A acreditación poderá realizarse:

Medios persoais:

Títulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou responsables das obras
Numero de traballadores que especifique se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade, acreditándose
mediante os correspondentes contratos ou os TC

Medios materiais:
Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisición, arrendamento con ou sen opción de
compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as
subcontratacións.

De igual modo poderá acreditarse mediante certificación de que os citados medios (que deberan describirse de forma
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individual  indicando marca,  modelo  e data  de  adquisición)  forman parte  do  inventario  da empresa ou  entidade
adxudicataria.
Asi  mesmo  poderase  acreditar  mediante  certificación  de  inscrición  no  correspondente  rexistro  de  empresas
acreditadas ou equivalente.
No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de maneira irrefutable a titularidade
ou dispoñibilidade destes medios materiais para a obra obxecto do presente contrato.

Non será necesario acreditar a efectiva disposición dos medios persoais e materiais establecidos no anexo V no caso
de que o contratista proposto como adxudicatario dispoña da clasificación establecida no apartado 8 do anexo I do
presente prego.

De non presentarse a documentación indicada no prazo conferido non se poderá proceder a adxudicación do
contrato ao licitador clasificado en primeiro lugar.

Noveno.-  Facultar ao alcalde para cantas actuacións sexan precisas para a mellor execución do
acordado.

PUNTO TERCEIRO.  ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE ALUGUEIRO DUN LOCAL SITO
NO  NÚMERO  10  DA  PRAZA  DO  CONCELLO  DE  BERTAMIRÁNS PARA  OFICINA
MUNICIPAL DE REXISTRO, ATENCIÓN AO PÚBLICO E INFORMACIÓN.

EXPEDIENTE GESTDOC 1446/2020

En  Xunta  de  Goberno  Local  do  12.11.2020 aprobouse  o  expediente  de  contratación  de
alugueiro  dun  local  sito  no  numero  10  da  praza  do  Concello  de  Bertamiráns  para  oficina
municipal  de  rexistro,  atención  ao público  e  información,  por  procedemento  negociado  sen
publicidade.

A mesa de contratación  en sesión celebrada o 29.12.2020,  unha vez realizada a negociación
prevista no prego de cláusulas administrativas que rexeron a licitación, formula proposta de
adxudicación.

Figura  no  expediente,  informe de  fiscalización  favorable  da  Intervención  municipal,  informe
1/2021.

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

Primeiro. Adxudicar o contrato de alugueiro dun local sito no número 10 da Praza do Concello
de Bertamiráns para a Oficina Municipal de Rexistro, Atención ao Público e Información  do
Concello de Ames a  Manuela Paz González con NIF 33.207.206-J  con arranxo ó seguinte
detalle:

Titular Importe anual IVE Total anual

Manuela Paz González 8.400,00 € 1.764,00 € 10.164,00 €

O contrato terá unha duración de OITO ANOS, sen posibilidade de prórrogas tal e como figura
nos pregos de licitación. 

O contrato iniciarase o 1 de febreiro de 2021 polo que as anualidades serán as seguintes:

Anualidade Importe anual IVE Total
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2021 (febreiro-decembro) 7.700,00 € 1.617,00 € 9.317,00 €

2022 8.400,00 € 1.764,00 € 10.164,00 €

2023 8.400,00 € 1.764,00 € 10.164,00 €

2024 8.400,00 € 1.764,00 € 10.164,00 €

2025 8.400,00 € 1.764,00 € 10.164,00 €

2026 8.400,00 € 1.764,00 € 10.164,00 €

2027 8.400,00 € 1.764,00 € 10.164,00 €

2028 8.400,00 € 1.764,00 € 10.164,00 €

2029 (xaneiro) 700,00 € 147,00 € 847,00 €

TOTAL 67.200,00 € 14.112,00 € 81.312,00 €

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 tal e como figura
nos pregos de licitación.

O adxudicatario deberá cumprir coas condicións fixadas nos pregos de licitación  polo que se
rexeu o procedemento, así como coa proposición formulada.

Segundo. Nomear responsable do contrato á técnica de Secretaría Luisa Carlota Díaz Tomé. 

Terceiro. Facultar ao alcalde para cantas actuacións sexan precisas para a mellor execución do
acordado, particularmente a formalización do contrato.

PUNTO CUARTO. MODIFICACIÓN DO LOTE Nº3 DO CONTRATO DE SERVIZO INTEGRAL
DE LIMPEZA EN INSTALACIÓNS MUNICIPAIS E DE USO MUNICIPAL DO CONCELLO DE
AMES. DEPENDENCIAS MUNICIPAIS E DE USO MUNICIPAL

EXPEDIENTE GESTDOC 131/2021

A Xunta de Goberno Local do 08.06.2017 adxudicou o lote nº3 do contrato do servizo integral
de limpeza en instalacións municipais e de uso municipal do Concello de Ames, á empresa
Germania SL.

Con  data  do  30.08.2017  procedeuse  á  formalización  do  contrato  coa  empresa  Limpezas
Germania S.L.  e iniciase a prestación do servizo o 01.09.2017.  O propio contrato recolle a
posibilidade  de  modificación  ata  un  máximo  do  20% (  cláusula  27  do  prego  de  cláusulas
administrativas particulares que forman parte do contrato tal e como deriva da cláusula oitava
do contrato).

Emítese informe técnico por  parte da responsable do contrato,  Margarita  Iglesias Santomé,
acerca da necesidade de reducir o número de horas do contrato pertencente ao Lote nº 3 do
contrato do servizo integral de limpeza, dependencias municipais e de uso municipal, ao pechar
as  instalacións  municipais  nas  que  se  albergaba  ata  o  de  agora  o  Centro  de  Saúde  de
Milladoiro ao inaugurarse un novo centro de saúde pertencente a Consellería de Sanidade. 

Á empresa adxudicataria Limpezas Germania presenta escrito de aceptación da redución do
contrato polo número de horas indicadas, polo que non resulta necesario outorgar trámite de
audiencia ao contratista neste expediente de modificación.

A minoración do contrato correspondente  ao Lote nº  3  Dependencias  Municipais  e  de uso
municipal ascende a 6.370, 65 € (IVE incluído).

Visto o informe conxunto favorable de Secretaría e Intervención obrante no expediente.
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A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seus membros e previa delegación do alcalde (
decreto 1776/2019) adopta os seguintes acordos:

Primeiro.  Aprobar  a modificación do lote 3 do contrato do Servizo Integral  de Limpeza do
Concello  de  Ames,  limpeza  en  instalacións  municipais  e  de  uso  municipal  adxudicado  á
empresa  Limpezas  Germania, CIF  B-15660541  por  peche  das  instalacións  municipais  do
Centro de Saúde do Milladoiro por inauguración dun novo Centro de Saúde dependente da
Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia.

Segundo. O servizo nas instalacións municipais do Centro de Saúde do Milladoiro deixará de
prestarse o 16.01.2021.

Terceiro.  O importe da minoración global do contrato polo peche da instalación municipal do
Centro de Saúde é o seguinte:

Nº horas semanais de prestación do servizo 22,5 horas

Nº horas mensuais de prestación do servizo 90 horas

Prezo hora servizo 15,73 euros/hora

Período de baixa Dende o 16.01.2021 ata 31.01.2021: 4,5 meses

Importe mensual da minoración 1.170,00 euros mais 21% de IVE o que fai un
importe total de 1.415,70 euros/mes

Importe total de minoración período de baixa 5.265,00 euros mais 21% de IVE o que fai un
importe total de 6.370,65 €

Anualidade 2021 36.316,74 euros (IVE incluido)
(42.687,29 euros-6.370,55 € )

Cuarto. A modificación do contrato deberá formalizarse en documento administrativo.

Quinto. Facultar ao alcalde do Concello de Ames, para cantas actuacións de trámite sexan
precisas en orde á mellor execución do acordado.

PUNTO QUINTO. SUSPENSIÓN DO CONTRATO DO SERVIZO DE ESCOLAS DEPORTIVAS
DO CONCELLO DE AMES.

EXPEDIENTE GESTDOC 57/2020

A Xunta  de  Goberno  Local  en  sesión  do  26.11.2020  adxudicou  o  contrato  do  Servizo  de
Impartición das Escolas Deportivas do Concello de Ames á empresa Serviplustotal SL.

O contrato de servizos asinouse o 22.12.2020, unha vez transcorrido o prazo previsto para o
recurso especial de contratación dos contratos suxeitos a regulación harmonizada, fixando o
inicio da prestación do servizo o 01.01.2021.

O animador deportivo municipal e responsable do contrato, con data do 12.01.2021 propón,
ante as medidas publicadas pola Xunta de Galicia no DOG número 244 bis do 03.12.2020,  a
suspensión do contrato desde o día 1 de xaneiro de 2021 ata que se acorde o levantamento
das medidas establecidas pola Xunta de Galicia que permitan a viabilidade do contrato.

Figura no expediente informe conxunto de Secretaría e Intervención ( informe 5/2021)  do teor
literal seguinte: 

INFORME CONXUNTO SECRETARIA-INTERVENCIÓN

Número de Informe de intervención 5/2021
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ASUNTO: Suspensión contrato do Servizo de Impartición das Escolas Deportivas do Concello de Ames

EXPEDIENTE: TEDEC: nº 2020/C004/000007 GESTDOC: 57/2020

ANTECEDENTES:

Primeiro.- En sesión ordinaria celebrada pola Xunta de Goberno do 16 de xullo de 2020 aprobáronse os Pregos de
Cláusulas Administrativas Particulares e de Prescricións Técnicas así como o expediente ordinario de contratación
por  procedemento  aberto  varios  criterios  de  adxudicación  e  suxeito  a  regulación  harmonizada  do  Servizo  de
Impartición das Escolas Deportivas do Concello de Ames, dispoñendo a apertura do procedemento de adxudicación.

Segundo.-  Na Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o 26 de novembro de 2020, adxudicouse o contrato do
Servizo de Impartición das Escolas Deportivas do Concello de Ames á empresa SERVIPLUSTOTAL, SL., CIF B-
70019294.

Terceiro.- Con data de 22 de decembro formalizase contrato do Servizo de Impartición das Escolas Deportivas do
Concello de Ames, que na súa cláusula terceira establece que “o inicio da prestación do servizo será dende o día 1
de xaneiro de 2021 rematando o 31 de decembro de 2022”

Cuarto.- Con data de 12 de xaneiro de 2021 emítese informe polo responsable do contrato no que se propón “a
suspensión  do  contrato  desde  o  día  1  de  xaneiro  de  2021  ata  que  se  acorde  o  levantamento  das  medidas
establecidas  pola  Xunta  de  Galicia  e  que  permitan  a  viabilidade  para  levar  a  cabo  o  contrato  do  Servizo  de
Impartición das Escolas Deportivas tendo en conta as cláusulas establecidas no mesmo”.

As ditas medidas están recollidas no DOG do 03.12.2020.

NORMATIVA APLICABLE

Real Decreto Lexislativo 9/2017, de 8 de novembro ,pola que se aproba a Lei de contratos do Sector Público (LCSP)
Real Decreto 1098/2011, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das admi-
nistración públicas.
RD 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, do 30 de outubro
Informes da Xunta Consultiva de Contratación.

FUNDAMENTOS DE DEREITO

Primeiro.- Cumprimento prazos contractuais.

Adxudicado e formalizado un contrato administrativo, debe iniciarse a súa execución nos termos que se deriven da
Lei e dos documentos contractuais que rexen a contratación.

Así se desprende do artigo 188 da Lei de Contratos do Sector Público de conformidade co cal “os efectos dos
contratos administrativos rexeranse polas normas a que fai referencia o artigo 25.2 e polos pregos de cláusulas
administrativas e de prescricións técnicas,  xerais e particulares ou documento descritivo que substitúa a estes..
Engadindo  o  artigo  199  que  “os  contratos  deberán  cumprirse  a  tenor  das  súas  cláusulas,  sen  prexuízo  das
prerrogativas establecidas pola lexislación en favor das Administracións Públicas”. 

De conformidade con iso, para establecer os prazos en que deberá efectuarse a execución do contrato haberá de
atenderse, en primeiro lugar, ao disposto na documentación contractual.

Neste caso, o prazo para o inicio do servizo recollese na cláusula 3ª do documento de formalización do contrato,  na
que se dispón que “o inicio da prestación do servizo será dende o día 1 de xaneiro de 2021 rematando o 31 de
decembro de 2022”

O cumprimento obrigatorio destes prazos resulta do disposto no artigo 193.1 da Lei de Contratos do Sector Público
que dispón: “O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a realización do
mesmo, así como dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva”.

Sentado o anterior, entendemos  que unha vez perfeccionado o contrato, o contratista debe cumprilo con suxeición
ás cláusulas e estipulacións do mesmo entre as que se inclúe o respecto aos prazos de execución. 

Segundo.- Posibilidade de suspender a execución dun contrato.
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O Real Decreto  lei 8/2020 ditado con motivo do estado de alarma,  regulaba no seu artigo 34 a figura da suspensión
dos contratos de servizos de tracto sucesivo. Si ben tras o levantamento do estado de alarma o Real Decreto deixa
de estar en vigor, polo que no caso de proceder á suspensión dun contrato debemos remitirnos aos suposto de
suspensión establecidos na Lei de Contratos 

O artigo 208 establece a posibilidade da suspensión dos contratos administrativos nos seguintes términos “ Se a
Administración acordase a suspensión do contrato ou aquela tivera lugar pola aplicación do disposto no artigo 198.5,
levantarase unha acta na que se consignarán as circunstancias que a motivaron e a situación de feito na execución
daquel. 

Parece, en principio que este artigo concede á Administración unha facultade de suspender o contrato, xa que o
propio artigo no seu apartado 2 establece que “acordada a suspensión, a Administración abonará ao contratista os
danos e prexuízos efectivamente sufridos por este”, o cal dá a entender que se está referindo exclusivamente a
supostos  en que a suspensión  se acorda unilateralmente pola Administración  e por  causas  non imputables ao
contratista. Por iso, precisamente, prevese o abono dos danos e prexuízos ocasionados ao contratista que soamente
pode proceder cando a causa da suspensión sexa imputable á Administración.

A este respecto hai que dicir que a suspensión do prazo de execución dun contrato, na medida que leva alteración do
previsto no prego, non pode ser acordada máis que cando concorran razóns de interese público e para atender a
causas imprevistas.

Da análise das causas aducidas polo responsable do contrato de servizos de Impartición das Escolas Deportivas do
Concello de Ames parece que concorren os requisitos da Lei. En primeiro lugar porque a suspensión obedece a
razóns de interese público e saúde pública derivadas da Covid-19.

En segundo caso, concorre o suposto da imprevisión da causa que fundamenta a suspensión e que son as medidas
adoptadas pola Xunta de Galicia por razóns do Covid-19, publicadas no DOG do 03.12.2020, unha vez adxudicado o
contrato.

En consecuencia, debe entenderse que procede acceder á suspensión do contrato ante a imposibilidade de prestar o
mesmo nos términos establecidos nos pregos de cláusulas administrativas que rexeron a licitación.

Terceiro.- Indemnizacións ao contratista.

Establece o artigo 208.2 a) da LCSP que salvo que o prego que rexa o contrato estableza outra cousa, devandito
abono  só  comprenderá,  sempre  que  nos  puntos  1.º  a  4.º  se  acredíte   de  forma  fehaciente  a  súa  realidade,
efectividade e importe, os seguintes conceptos:

1.º Gastos por mantemento da garantía definitiva.

2.º Indemnizacións por extinción ou suspensión dos contratos de traballo que o contratista tivese concertados para a
execución do contrato ao tempo de iniciarse a suspensión.

3.º  Gastos  salariais  do  persoal  que  necesariamente  deba  quedar  adscrito  ao  contrato  durante  o  período  de
suspensión.

4.º Alugueres ou custos de mantemento de maquinaria, instalacións e equipos sempre que o contratista acredite que
estes medios non puideron ser empregados para outros fins distintos da execución do contrato suspendido.

5.º Suprimido.

6.º  Os gastos correspondentes ás pólizas de seguro subscritas polo contratista previstos no prego de cláusulas
administrativas vinculados ao obxecto do contrato.

b)  Só  se  indemnizarán  os  períodos  de  suspensión  que  estivesen  documentados  na  correspondente  acta.  O
contratista poderá pedir que se estenda dita acta. Se a Administración non responde a esta solicitude entenderase,
salvo proba en contrario, que se iniciou a suspensión na data sinalada polo contratista na súa solicitude.

c) O dereito a reclamar prescribe nun ano contado desde que o contratista reciba a orde de renovar a execución do
contrato.

Por todo o exposto proponse á Xunta de Goberno Local a adopción dos seguintes ACORDOS:

Primeiro.-  Apreciar a imposibilidade de executar o contrato de servizos de Impartición das Escolas Deportivas do
Concello de Ames, declarando  súa suspensión con efectos retroactivos  dende o día 1 de xaneiro de 2020, de
conformidade co informe emitido polo responsable do contrato,  ata que as correspondentes prestacións poidan
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reanudarse unha vez que se produza o cese da situación que motiva a suspensión, particularmente as medidas
contidas do DOG do 03.12.2020.

Segundo.-  Notificar a presente resolución ao contratista indicándolle que para que proceda o pagamento dunha
indemnización  nos  términos  do  artigo  208.2a)  da  LCSP deberá  acreditar  de  maneira  documental.  a  realidade,
efectividade e contía dos gastos que a suspensión lle xenere dentro dos conceptos establecidos polo artigo 208.2a
da LCSP

A interventora A secretaria
Margarita Fernández Sobrino Rosa Ana Prada Queipo

Por todo o exposto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes,
previa delegación da Alcaldía (decreto 1776/2019), adopta os seguintes acordos:

Primeiro.  Apreciar  a  imposibilidade  de  executar  o  contrato  de  servizos  de  impartición  das
Escolas Deportivas do Concello de Ames,  como consecuencia das medidas adoptadas polo
COVID-19, declarando  a súa suspensión con efectos retroactivos  dende o día 1 de xaneiro de
2021,  de  conformidade  co  informe  emitido  polo  responsable  do  contrato,  ata  que  as
correspondentes prestacións poidan reanudarse unha vez que se produza o cese da situación
que motiva a suspensión, particularmente as medidas contidas no DOG 244 bis do 03.12.2020.

Segundo.  Notificar  o presente  acordo ao  contratista  indicándolle  que  para  que  proceda  o
pagamento dunha indemnización nos términos do artigo 208.2a) da LCSP deberá acreditar de
maneira documental. a realidade, efectividade e contía dos gastos que a suspensión lle  xere
dentro dos conceptos establecidos polo artigo 208.2 a da LCSP.

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

C) EXPEDIENTES DE TESOURERÍA

PUNTO SEXTO. APROBACIÓN DA POSTA Á VENDA DE BONOS CUN DESCONTO DO 50%
NO PREZO DA ENTRADA AOS ESPECTÁCULOS DO 1º SEMESTRE DO ANO 2021

EXPEDIENTE GESTDOC 26/2021

O Concello de Ames a través da Concellaría de Cultura desenvolve, dentro da programación
cultural,  diversos espectáculos de índole musical,  teatral,  danza,  maxia,  e outras disciplinas
artísticas.  Estes  espectáculos  están  incluídos  ou  subvencionados  pola  Rede  Cultural  da
Deputación e pola Rede Galega de Teatros e auditorios, ou son programados directamente polo
propia Concellería. 

Coa  finalidade  de  facilitar  a  asistencia  aos  espectáculos  e  potenciar  a  participación
establécense  prezos  reducidos  e  descontos,  que  pretenden  estenderse  ou  ampliarse  a
diferentes colectivos, atendendo a circunstancias especiais, redundando así na fidelización do
público, así como facilitar e xeneralizar entre a poboación o acceso a espectáculos, obras de
teatro, actuacións musicais e similares, organizados polo Concello de Ames nos auditorios das
Casas da Cultura de Bertamiráns e do Milladoiro.

Figura proposta da concelleira delegada de Cultura e Tecnoloxías de Información e da técnica
de Animación Sociocultural,  de  5 de xaneiro de 2021, propoñendo a aprobación da posta á
venda dun bono por importe de 14 € para asistir aos sete espectáculos de teatro profesional
dirixidos  a  público  infantil,  así  como  dun  bono  por  importe  de  15  €  para  asistir  aos  seis
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espectáculos  de  teatro  profesional  dirixido  a  adultos,  en  ambos  os  casos  por  actuacións
correspondentes ao primeiro semestre do ano 2021.

Na  Xunta  de  Goberno  Local  do  18.06.2020 aprobouse  o  prezo  público de  entrada  a
espectáculos, obras de teatro, actuacións musicais, e similares, nos auditorios das Casas da
Cultura de Bertamiráns e do Milladoiro e recollíase expresamente a posibilidade de establecer
un bono para asistir a todos ou á maior parte dos espectáculos dun determinado semestre ou
ciclo cun prezo reducido que, como mínimo, descontará o 25% do custo total das entradas. 

Figura no expediente informe favorable da Tesourería Municipal.

Por todo o exposto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes,
previa delegación da Alcaldía (decreto 1776/2019), adopta os seguintes acordos:

Primeiro. Aprobar a posta á venda dun total de 10 bonos a un prezo de 14 euros/bono, válido
para asistir  aos sete espectáculos de teatro profesional dirixidos a público infantil  (Paio e o
poder da música , Voa voa! ,Uxía (trío), CATRO, MAI MAI, almanaque musical, Don Gaiferos).

Segundo. Aprobar a posta á venda dun total de 10 bonos a un prezo de 15 euros/bono, válido
para asistir aos seis espectáculos de teatro profesional dirixidos a público adulto ( A Lingua das
Bolboretas, O Montacargas , Sofía e as Postsocráticas, MOCOS, PINK UNICORNS, Liberto ). 

Terceiro. Publicar un anuncio que dea conta da aprobación deste prezo público tanto no BOP
como na páxina web do Concello e nas dependencias do servizo que organice a actividade. 

Cuarto. Facultar ao alcalde para cantas actuacións sexan precisas para a mellor execución do
acordado.

E non habendo máis asuntos que tratar levántase a sesión ás  trece horas e trinta minutos,
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

11/11


	A) APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES
	PUNTO PRIMEIRO. ACTAS ANTERIORES.
	B) EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
	PUNTO SEGUNDO. CLASIFICACIÓN DO CONTRATO DE OBRAS DE SENDA OUTEIRO A COSTOIA. PLAN COMPLEMENTARIO DO PLAN ÚNICO DE CONCELLOS POS +2019.
	PUNTO TERCEIRO. ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE ALUGUEIRO DUN LOCAL SITO NO NÚMERO 10 DA PRAZA DO CONCELLO DE BERTAMIRÁNS PARA OFICINA MUNICIPAL DE REXISTRO, ATENCIÓN AO PÚBLICO E INFORMACIÓN.
	PUNTO CUARTO. MODIFICACIÓN DO LOTE Nº3 DO CONTRATO DE SERVIZO INTEGRAL DE LIMPEZA EN INSTALACIÓNS MUNICIPAIS E DE USO MUNICIPAL DO CONCELLO DE AMES. DEPENDENCIAS MUNICIPAIS E DE USO MUNICIPAL
	PUNTO QUINTO. SUSPENSIÓN DO CONTRATO DO SERVIZO DE ESCOLAS DEPORTIVAS DO CONCELLO DE AMES.
	C) EXPEDIENTES DE TESOURERÍA
	PUNTO SEXTO. APROBACIÓN DA POSTA Á VENDA DE BONOS CUN DESCONTO DO 50% NO PREZO DA ENTRADA AOS ESPECTÁCULOS DO 1º SEMESTRE DO ANO 2021

