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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO   DÍA   20 D  E AGOSTO D  E 2020  .

Sendo as once horas e trinta minutos (11:30 h) do día  vinte (20) 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 alcalde, José M. Miñones Conde e coa asistencia dos/as
tenentes de alcalde David Santomil Mosquera, José Blas García Piñeiro e Luísa Feijóo Montero.

Non asisten pero xustifican a súa ausencia os tenentes de alcalde Genma Otero Uhía, Ana
Belén Paz García e Natividad González Rodríguez. 

Asiste como interventor accidental o funcionario Emilio Garrido Moreira.

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 13.08.2020, 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. MODIFICACIÓN DO PERSOAL ENCARGADO DOS  TRÁMITES PARA A
FORMALIZACIÓN DE CONVENIO COA DEPUTACIÓN PARA A REALIZACIÓN DAS OBRAS
DE ACONDICIONAMENTO E MELLORA TÉRMICA DE CUBERTA E FACHADAS DA EEI O
BOSQUE,

Expediente GESTDOC 1411/2020

Con data 14.11.2019, a Xunta de Goberno local acordou solicitar á Deputación Provincial da
Coruña a reasignación ao cofinanciamento das obras de acondicionamento e mellora térmica
de cuberta e fachadas da EEI O Bosque de 52.000 euros,  contía inicialmente prevista para
acondicionamento e construción dunha senda peonil para mellora de seguridade viaria entre o
colexio de Ventín e o acceso ao parque empresarial do Milladoiro.

Nese  mesmo  acordo  designábase  como  persoal  municipal  encargado  dos  trámites  de
formalización do convenio ao xefe do servizo de contratación, José Rogelio Pardo Martínez.

Atopándose o mesmo en situación de baixa (por  incapacidade laboral transitoria) dende o mes
de febreiro de 2020, e facéndose necesario  realizar os trámites de formalización do convenio
para poder iniciar a realización das obras, dende a Alcaldía proponse á Xunta de Goberno Local
a modificación da persoa encargada da tramitación administrativa do expediente.

Visto  o  que  antecede,  a  Xunta  de  Goberno  Local,  por  unanimidade  dos  seus  membros
presentes, previa delegación da Alcaldía (decreto 1776/2019), adopta os seguintes acordos:
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Primeiro.  Modificar  o  persoal  municipal  encargado  dos  tramites  para  a  formalización  de
convenio coa Deputación para a realización das obras de Acondicionamento e mellora térmica
de  cuberta  e  fachadas  da  EEI  O  Bosque,  que  pasa  a  ser  o  funcionario  do  servizo  de
contratación, Emilio Garrido Moreira, dada a situación de baixa por ILT do anterior funcionario
nomeado ( José Rogelio Pardo Martínez).

Segundo. Dar traslado do presente acordo á Deputación Provincial da Coruña, aos efectos
oportunos.

Terceiro. Dar traslado aos departamentos municipais e aos interesados afectados. 

PUNTO TERCEIRO. ADXUDICACIÓN DO PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO CUN
ÚNICO CRITERIO DE ADXUDICACIÓN (FACTOR PREZO) DO LOTE 3 DAS OBRAS DE
PAVIMENTACIÓN  INCLUÍDAS  NO  POS  ADICIONAL  1/2019:  PAVIMENTACIÓN  VIAIS
NÚCLEO RAÍCES. Expediente TEDEC: 2019/C003/000024

LOTE 3. PAVIMENTACIÓN VIAIS NÚCLEO DE RAÍCES.

Expediente TEDEC 2020/C003/000005/ GESTDOC 573/2020.

Con data 30.01.2020, a Xunta de Goberno local do Concello de Ames, aprobou o expediente de
licitación, mediante procedemento aberto  simplificado, factor prezo, tramitación ordinaria, dos
contratos de obras de pavimentación incluídas no POS Adicional 1/2019, 3 lotes, convocando a
súa licitación:

Lote 1. Pavimentación camiño Tarrío Raíces.

Lote 2. Pavimentación acceso a Sura.

Lote 3. Pavimentación viais núcleo Raíces.

Con data 26.06.2020   a  Xunta de Goberno local  do Concello  de Ames clasificou por  orde
decrecente de puntuación as empresas participantes na licitación e declaradas admitidas no
lote  3-  Pavimentación  viais  núcleo  Raíces,  resultando  clasificada  en  primeiro  lugar  a
licitadora OVIGA SL con CIF  B-15608193.

No mesmo acordo de 26.06.2020,  apróbase a exclusión do o procedemento  das empresas
Francisco  Gómez  y  Cía  e Arias  Infraestructuras  SA por  non  xustificar  as  súas  ofertas
económicas, que estaban consideradas como anormalmente baixas. 

Requírese a empresa clasificada en primeiro lugar que achegue a documentación necesaria
para a adxudicación, o cal realizase en prazo.

A mesa de contratación na súa reunión do 21.07.2020 valora positivamente a documentación
achegada, propoñendo a adxudicación á empresa  OVIGA SL (Obras y Viales de Galicia SL).  

Figura  no  expediente  informe  de  fiscalización  favorable  da  Intervención  municipal  (informe
334/2020).

Visto  o  que  antecede,  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 3, pavimentación viais núcleo de Raíces ,
do procedemento de licitación de varias obras de pavimentación de camiños e viais municipais
incluídas no POS Adicional 1/2019,  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 sesenta e un mil cincocentos  catro
euros e trece céntimos (61.504,13 €)

B.- IVE repercutible: A contía do IVE repercutible ao tipo do 21% ascende á contía de doce mil
novecentos quince euros e oitenta e sete céntimos (12.915,87 €).
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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- Condición especial de execución: contratar a unha traballadora desempregada a xornada
completa durante toda a execución da obra. O adxudicatario xustificara a súa contratación coa
presentación da primeira certificación de obra.

E.- Nomear como director facultativo da obra ao arquitecto redactor do proxecto, Pablo Blanco
Ferreiro, e como coordinador de seguridade e saúde, ao técnico superior  en prevención de
riscos laborais, Ignacio José Alonso Díaz, ambos de Estudio Técnico Gallego S.A.

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

Terceiro. Notificar o presente acordo aos interesados.

Cuarto. Dar traslado aos departamentos municipais afectados.

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

PUNTO CUARTO. AMPLIACIÓN  DO  PRAZO  DE  EXECUCIÓN.  EXPEDIENTE  DE
CONTRATACIÓN DA OBRA NOVO COMEDOR CEIP A MAÍA .

Expediente TEDEC 2019/C003/000002. GESTDOC 1419/2020

A Xunta  de  Goberno  Local  en  sesión  do  24.05.2019,  aprobou  o  expediente  de  licitación,
mediante procedemento aberto simplificado, cun único criterio de adxudicación ( factor prezo) e
tramitación ordinaria, das obras de construción do novo comedor do CEIP A Maía, convocando
á súa licitación. Tramitado o expediente as empresas licitadoras achegaron as súas ofertas.

A Xunta de Goberno Local do 12.09.2019 adxudicou a realización das obras a Eulogio Viñal
Obras y Construcciones.

A duración inicial  do contrato estaba establecida en 4 meses a partir  do día seguinte ó da
sinatura da acta de comprobación do replanteo.

O contrato asinouse o día 23.09.2019.  O día 12 de novembro de 2019 asinouse a acta de
comprobación do replanteo , polo que a finalización da execución do contrato estaba prevista
para o 12.03.2020.

En data de 10.03.2020 a empresa adxudicataria solicita unha ampliación do prazo de execución
ata o día 31.07.2020. En data 31.07.2020 a empresa adxudicataria solicita ampliación ata o
31.08.2020.

Figura informe favorable do director facultativo da obra, José Isidro López Yánez, para unha
ampliación do prazo, con carácter improrrogable, ata o día 31.08.2020. 
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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. Autorizar a ampliación de prazo, solicitada por Eulogio Viñal Obras y Construcciones
SA, para a finalización da obra de construción dun novo comedor no CEIP A Maía,  ata o día
31.08.2020,  en base ao informe emitido polo director facultativo da obra.

Segundo.- Notificar o presente acordo aos interesados.

Terceiro. Dar traslado aos departamentos municipais afectados.

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

PUNTO QUINTO.  CLASIFICACIÓN DE OFERTAS E REQUIRIMENTO DE PRESENTACIÓN
DE DOCUMENTACIÓN PARA ADXUDICACIÓN PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO
CUN ÚNICO CRITERIO DE VALORACIÓN (FACTOR PREZO) DAS OBRAS INCLUÍDAS NO
PROXECTO ACONDICIONAMENTO DE ZONAS VERDES NO MILLADOIRO. ACTUACIÓN
EDUSI.

Expediente TEDEC 2020/C003/000008.GESTDOC: 1027/2020

Mediante resolución da Alcaldía de 28.04.20202 (decreto 942/2020), aprobouse o expediente de
licitación,  mediante  procedemento  aberto  simplificado  cun  único  criterio  de  adxudicación
(prezo), das obras de acondicionamento de zonas verdes no Milladoiro, no marco do programa
operativo de crecemento sostible 2014-2020, cofinanciadas ao 80% con fondos Edusi Impulsa
Ames e ao 20% polo Concello de Ames. Actuacion EDUSI

Tramitado o expediente de licitación,  as empresas licitadoras  achegaron as súas ofertas.  A
Mesa  de  Contratación  na  súa  reunión  do  18.06.2020  procedeu  a  valoración  das  ofertas
achegadas polas empresas, co seguinte resultado:

- A empresa Carreira XXI Construcción y Rehabilitación SL presentou a súa oferta fóra de
prazo.

- As empresas  Construcciones Lemos Martínez SL, Jardincelas SL e Jardinería Arce SL
non se comprometeron a cumprir coa condición especial de execución do contrato, prevista no
artigo 27 e no anexo I punto 13 dos pregos de licitación (medida de carácter medioambiental).

- As empresas  Antonio Filloy SA e Excavaciones Midón SL, presentan baixas temerarias,
polo que se acordou solicitarlles documentación xustificativa das súas ofertas económicas. 

A empresa Antonio Filloy SA presentou documentación xustificativa a través da PCSP que a
arquitecta municipal, Marta Bellas Rodríguez, informou desfavorablemente a súa xustificación. 

A empresa Excavaciones Midón SL, non presentou documentación xustificativa.

A Mesa de Contratación, na súa reunión do 18.08.2020, propón ao órgano de contratación a
exclusión do procedemento das empresas Antonio Filloy SA e Excavaciones Midón SL, por
non  xustificar  as  súas  ofertas  económicas,  que  estaba  consideradas  como  anormalmente
baixas.  Tamén  acordou  propoñer  a exclusión  da  empresa  Carreira  XXI  Construcción  y
Rehabilitación SL ,  por presentar a súa oferta fóra de prazo. Tamén a exclusión das empresas
Construcciones Lemos Martínez SL, Jardincelas SL e Jardinería Arce SL , porque non se
comprometeron a cumprir coa condición especial de execución prevista no artigo 27 e no anexo
I punto 13 (medida de carácter medioambiental) dos pregos de licitación. A mesma Mesa de
Contratación  formula  proposta de clasificación  por  orde  decrecente  de  puntuación,  das
empresas admitidas, resultando clasificada en primeiro lugar a licitadora CYS HISPANIA SL.

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

Primeiro.  Excluír do  procedemento  de  licitación  de  obras  de  acondicionamento  de  zonas
verdes no Milladoiro (actuación EDUSI), ás empresas  Construcciones Lemos Martínez SL,
Jardincelas SL e Jardinería Arce SL por non comprometerse a cumprir coa condición especial
de execución do contrato, prevista no artigo 27 e no anexo I punto 13 (medida de carácter
medioambiental) dos pregos de licitación.

Segundo. Excluír do procedemento licitación de obras de acondicionamento de zonas verdes
no Milladoiro (actuación EDUSI), ás empresas Antonio Filloy SA e Excavaciones Midón SL,
por non xustificar a súa oferta económica que estaba considerada como desproporcionada.

Terceiro.  Excluír do  procedemento  de  licitación  de  obras  de  acondicionamento  de  zonas
verdes  no  Milladoiro  (actuación  EDUSI),  á  empresa  Carreira  XXI  Construcción  y
Rehabilitación SL , por presentar a súa oferta fóra de prazo

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

EMPRESA NIF OFERTA ECONÓMICA CON IVE PUNTOS

CYS HISPANIA SL B74282781 130.706,44 euros 97,35

SYR-AMG SL B15938780 133.244,53 euros 95,58

SERGONSA SERVICIOS SL B70372032 136.231,48 euros 93,50

XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS SL B36746584 136.602,22 euros 93,23

GR CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS SL B70262829 136.761,99 euros 93,12

ESPINA Y DELFIN SL B15026693 137.401,65 euros 92,67

CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA SL B15032287 137.901,29 euros 92,33

BCNOR GESTIÓN Y SOLUCIONES AVANZADAS SL B15840861 138.786,36 euros 91,71

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN Y VIALES SL B94097268 142.432,83 euros 89,16

EXCAVACIONES ALLENDE Y JARDINOR SL B74125568 143.324,50 euros 88,54

GROMA OBRAS SL B70484811 144.456,60 euros 87,75

CETA CONTRATAS SL B70342746 146.035,47 euros 86,95

OBRAS Y VIALES DE GALICIA SL B15608193 149.820,00 euros 84,01

BARNACLE OBRAS Y SERVICIOS SL B70538459 152.590,78 euros 82,07

CONSTRUCCIONES D. OGANDO SL B15209794 154.859,27 euros 80,48

AQUABLUE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SL B70311188 159.082,72 euros 77,53

2000 JOSCÓN CONSTRUCCIONES SL B15643299 165.528,00 euros 73,04

EL EJIDILLO VIVEROS INTEGRALES SL B40011934 165.661,43 euros 72,94

EXCAVACIONES POSE SL B15626922 166.980,00 euros 72,02

EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA A15352735 189.864,10 euros 23,33

Quinto. Declarar que as características esenciais da contratación para o clasificado en primeiro
lugar,  CYS Hispania SL, CIF B-74282781, 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.

Sexto. Prezo: 

A.- O importe da oferta do licitador clasificado en primeiro lugar ascende á contía de cento oito
mil vinte e un euros e oitenta e cinco céntimos de euro (108.021,85 €). 
B.- IVE repercutible: A contía do IVE repercutible ao tipo do 21% ascende á contía de vinte e
dous mil seiscentos oitenta e catro euros e cincuenta e nove céntimos de euro (22.684,59 €).

Sétimo. 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 replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comenzo. O
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contrato  só  se  prorrogará  cando  concorran  as  circunstancias  e  requisitos  esixidos  pola
lexislación vixente.

Oitavo. 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 e pregos de prescricións técnicas.

Noveno. Notificar o presente acordo aos licitadores.

Décimo. 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 clasificado en primeiro lugar para poder proceder a adxudicación:

a) Índice de documentos presentados

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

c) 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 5.401,09 € segundo se especifica nos pregos
que rexeron para  a licitación correspondentes  ao 5% do prezo de adxudicación excluído o
imposto sobre o valor engadido.

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 individual indicando marca, modelo e data de adquisición) forman parte do inventario da empresa ou entidade
adxudicataria.

 -  Así  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 citada documentación no prazo conferido non se poderá proceder  a
adxudicación do contrato ao licitador clasificado en primeiro lugar e iniciaranse as actuacións co

licitador clasificado en seguinte lugar.
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Undécimo. Facultar ao alcalde do Concello de Ames, para cantas actuacións de trámite sexan
precisas para a mellor execución do acordado.

E non habendo máis asuntos que tratar levántase a sesión ás  doce horas, estendéndose a
presente acta que asina o señor presidente, do que certifico.

O alcalde A secretaria  

José M. Miñones Conde Rosa Ana Prada Queipo.
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