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SESIÓN     ORDINARIA     DA     XUNTA     DE     GOBERNO     LOCAL   D  O     DÍA     10   D  E XANEIRO DE 2019.-  

Na Casa Consistorial de Ames, sendo as once horas e trinta minutos (11:30 h) do día dez (10) de
xaneiro  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, Mª Isabel Vaquero Quintela e Luísa Feijóo Montero.  

Non asiste pero xustifica a súa ausencia a concelleira Silvia Dapena Liñares.

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

Asiste a interventora, Margarita Fernández Sobrino.

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 xaneiro  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.- CLASIFICACIÓN DE OFERTAS E REQUIRIMENTO DE PRESENTACIÓN
DE  DOCUMENTACIÓN  PARA  ADXUDICACIÓN  DO   PROCEDEMENTO   ABERTO
SIMPLIFICADO  (MEDIANTE APLICACIÓN DE FÓRMULAS)  DAS OBRAS DE  CAMIÑO  DE
QUISTILÁNS A CEMITERIO E VIAIS NÚCLEO DE QUISTILÁNS (BUGALLIDO). POS 2018

Expediente: 2018/C003/000020

Dáse conta á Xunta de Goberno Local da lista por orde decrecente da puntuación e proposta de
adxudicación que formula a Mesa de Contratación na súa reunión do 21 de decembro de 2018, no
procedemento aberto simplificado para a adxudicación das obras de  “camiño de Quistiláns a
cemiterio  e  viais  núcleo  de  Quistiláns  (Bugallido)”.  Nesa  mesma  reunión  da  Mesa  de
Contratación tamén se acordou trasladarlle  ó órgano de contratación a exclusión da empresa
Eulogio Viñal Obras y Construcciones SA por non comprometerse a contratar, como mínimo, a
unha traballadora desempregada durante a execución da obra licitada, considerando a Mesa de
Contratación que non é subsanable dita omisión.

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
480/2016), adopta os seguintes acordos:

Primeiro.-  A exclusión do  procedemento de  licitación  da obras  de  Camiño  de  Quistila´sn  á
cemiterio e viais núcleo de Quistiláns (Bugallido), obra incluida no POS 2018, da empresa Eulogio
Viñal  Obras  y  Construcciones  SA por  non  comprometerse  a  contratar,  como  mínimo a  unha
traballadora desempregada durante a execución da obra licitada, e que era condición esencial de
execución na presente licitación.

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

EMPRESA
OFERTA

ECONÓMICA CON
IVE

PUNTOS >80
INCREMENTO

PRAZO
GARANTÍA

PUNTOS >20
PUNTOS
TOTAIS

MARTÍNEZ MONTES E HIJOS SL 98.494,00 80 4 20 100

OBRAS Y VIALES DE GALICIA SL
(OVIGA SL)

99.420,00 78,78 4 20 98,78

SYR-AMG SL 99.413,48 78,78 4 20 98,78
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CONSTRUCCIONES PONCIANO 
NIETO SL

101.534,29 75,96 4 20 95,96

EXCAVACIONES POSE SL 101.603,70 75,86 4 20 95,86

NEXIA INFRAESTRUCTURAS 
SLU

101.890,02 75,48 4 20 95,48

CONSTRUCCIONES J. MAURI E 
HIJOS SL

102.738,30 74,35 4 20 94,35

HORDESCÓN SL 106.514,54 69,32 4 20 89,32

MOVIMIENTOS DE ÁRIDOS Y 
CONSTRUCCIONES DE AROSA 
SL (MARCONSA SL)

109.028,83 65,97 4 20 85,97

SERGONSA SERVICIOS SL 110.458,48 64,08 4 20 84,08

BARNACLE OBRAS Y 
SERVICIOS SL

112.739,86 61,04 4 20 81,04

CONSTRUCCIONES IGLESIAS 
MERA SL

114.928,89 58,12 4 20 78,12

EXCAVACIONES AGRA CASTRO 
SL

111.303,25 62,95 1 5 67,95

COVIASTEC SL 119.515,08 47,64 4 20 67,64

NEMESIO ORDOÑEZ SA 122.426,74 39,78 4 20 59,78

Terceiro.- Declarar  que  as  características  esenciais  da  referida  contratación  para  o
clasificado en primeiro  lugar,  MARTÍNEZ MONTES E HIJOS SL,  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 dito licitador ascende á contía de oitenta e un mil catrocentos
euros (81.400,00.- €)

B.-  IVE repercutible:  A contía do IVE repercutible ao tipo do 21% ascende á contía de
dezasete mil noventa e catro euros (17.094,00.- €)

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 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.

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:

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

b) Xustificación da solvencia Económica e Financeira
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Debera  acreditar  a  solvencia  económica  mediante  os  requisitos  específicos  de  solvencia
económica e financeira que se indican no PCAP.

c) Solvencia Técnica.

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

d) Garantía.

Documento acreditativo de ter constituída (en calquera das formas establecidas nos artigos 96 e
98  do  TRLCSP,  nas  condicións  previstas  no  artigo  97 do  mesmo texto  legal)  unha  garantía
definitiva por un importe de 4.070,00 € 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. 

e)  Acreditación  de  dispor  efectivamente  dos  medios  persoais  e  materiais  que  se
comprometera a dedicar ou adscribir a 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

f) Estabilidade no emprego (cando sexa aplicable ó contrato)

Acreditación documental dos requisitos esixidos na cláusula 12.C.2

- Do numero de persoas traballadoras (homes e mulleres) que compoñen o persoal da empresa

- Do numero de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e
a xornada completa en persoal,

-  Do  numero  de  mulleres  traballadoras  con  contrato  fixo  por  tempo  indefinido  e  a  xornada
completa en persoal

g) Índice de documentos presentados

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



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

PUNTO TERCEIRO.- AMPLIACIÓN DO PRAZO DE XUSTIFICACIÓN DAS AXUDAS PARA
A PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES LEVADAS A CABO POR ASOCIACIÓNS CULTURAIS
DO CONCELLO DE AMES NO EXERCICIO 2018.-

A Xunta  de  Goberno  Local  do  18  de  outubro  de  2018  deu  aprobación  ás  bases  da
convocatoria de subvencións para promoción de actividades levadas a cabo por Asociacións
culturais do Concello de Ames, exercicio 2018. (BOP nº 204, de 25 de outubro de 2018).

Visto que na base 8.1 da convocatoria se recolle que o prazo de xustificación finalizará o 31
de xaneiro de 2019, agás que se conceda unha prórroga.

Dado o atraso no procedemento de tramitación das axudas, e tendo en conta que o prazo de
xustificación poderá ampliarse ata o 31 de marzo de 2019.

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

Primeiro.- Ampliar o prazo  de  xustificación da  convocatoria  de  subvencións  para
promoción de actividades levadas a cabo por Asociacións Culturais do Concello de Ames,
exercicio 2018,  ata o día 28 de febreiro de 2019. 

Segundo.- Publicar anuncio de ampliación do prazo de xustificación ata o 28 de febreiro de
2019, no Boletín Oficial da Provincia.

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

PUNTO CUARTO.-  AMPLIACIÓN DE PRAZO XUSTIFICACIÓN DAS AXUDAS PARA A A
PROMOCIÓN  DE  FESTAS  POPULARES  CELEBRADAS  NO  CONCELLO  DE  AMES
DURANTE O EXERCICIO 2018.-

A Xunta  de  Goberno  Local  do  18  de  outubro  de  2018  deu  aprobación  ás  bases  da
convocatoria de subvencións para promoción de festas populares celebradas no Concello de
Ames, exercicio 2018. (BOP nº 204, de 25 de outubro de 2018).

Visto que na base 8.1 da convocatoria se recolle que o prazo de xustificación finalizará o 31
de xaneiro de 2019, agás que se conceda unha prórroga.

Dado o atraso no procedemento de tramitación das axudas, e tendo en conta que o prazo de
xustificación poderá ampliarse ata o 31 de marzo de 2019.

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

Primeiro.- Ampliar o prazo  de  xustificación da  convocatoria  de  subvencións  para
promoción de festas populares celebradas no concello de Ames, exercicio 2018, ata o día 28
de febreiro de 2019. 

Segundo.- Publicar anuncio de ampliación do prazo de xustificación ata o 28 de febreiro de
2019, no Boletín Oficial da Provincia.

Terceiro.- Facultar ao alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite sexan
precisas para a mellor execución do acordado.
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E non habendo máis asuntos que tratar levántase a sesión ás doce horas do día de referencia,
estendéndose a presente acta que asina o señor presidente, do que certifico.

O  alcalde A secretaria

Jose M. Miñones Conde Rosa Ana Prada Queipo
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