
ACTA N 2019/4

SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA 

24 DE XANEIRO DE 2019. 

ORDE DO DÍA 

PUNTO PRIMEIRO.- ACTAS ANTERIORES.

PUNTO SEGUNDO.- LICENZAS DE PARCELACIÓN. 

PUNTO TERCEIRO.- LICENZA DE OBRA. 

PUNTO  CUARTO-.CLASIFICACIÓN  DE  OFERTAS  E  REQUIRIMENTO  DE
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA ADXUDICACIÓN DO  PROCEDEMENTO
ABERTO SIMPLIFICADO DAS OBRAS PAVIMENTACIÓN VIAIS MIMOSAS. POS 2018. 

PUNTO  QUINTO.-  CLASIFICACIÓN  DE  OFERTAS  E  REQUIRIMENTO  DE
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA ADXUDICACIÓN DO PROCEDEMENTO
ABERTO  SIMPLIFICADO  ABREVIADO  CUN  ÚNICO  CRITERIO  DE  ADXUDICACIÓN
(FACTOR  PREZO)  DO  SUBMINISTRO  DE  EQUIPOS  PARA  A  RENOVACIÓN  DO
ALUMEADO  PUBLICO  EN  VARIOS  LUGARES:  OCA  E  OUTROS.  ORZAMENTOS
PARTICIPATIVOS 2018.

PUNTO SEXTO.- APROBACIÓN DA CONVOCATORIA E DAS  BASES REGULADORAS
DAS  AXUDAS  PARA  ACCIONES  PREVENTIVAS  MEDIANTE  PLANTACIÓN  DE
FRONDOSAS CADUCIFOLIAS NA REDE DE FAIXAS SECUNDARIAS DE XESTIÓN DE
BIOMASA DEFINIDAS  NO  PLAN  DE  MEDIDAS  PREVENTIVAS  FRONTE  INCENDIOS
FORESTAIS NO PERÍODO 2018- 2019. CONVOCATORIA PARA 2019.

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

C
.I.

F.
: P

 –
 1

50
02

00
 –

 I 
 



SESIÓN     ORDINARIA     DA     XUNTA     DE     GOBERNO     LOCAL   D  O     DÍ  A   24 DE XANEIRO D  E  
2019.-

Na Casa Consistorial de Ames, sendo as once horas e trinta minutos (11:30 h) do día vinte e
catro (24) 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. 

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 17 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 aprobadas as actas por
unanimidade dos membros presentes da Xunta de Goberno Local.

PUNTO SEGUNDO.- LICENZAS DE PARCELACIÓN. 

1. Expediente número: 2018/U018/000014

Dáse conta da solicitude presentada por  Juan Carlos Díaz Buyo, DNI 33.288.496-K, para
parcelación, previa agrupación  en unidade de acto, das parcelas 1015 e 1016 do plano
xeral  da  zona  de  concentración  parcelaria  de  Biduído  e  Bugallido,  Lugar  de  Outeiro,
parroquia  de  Bugallido,  Ames  (referencias  catastrais  15002A515010150000BJ  e
15002A515010160000BE),  pola que resultarían tres parcelas de resultado.

Figura no expediente proxecto de agrupación-segregación subscrito polo enxeñeiro técnico
agrícola Pedro María Melero Cao (colexiado Nº 1889), de xuño do 2018.  

Clasificación do solo: Solo de núcleo rural tradicional .

Descrición das parcelas aportadas:
Parcela 1015 C.P. Biduido – Bugallido II

Finca señalada con el n 1015 del plano general de la zona de concentración parcelaria de San Pedro de Bugallido y Santa María de Biduído; terreno a monte y huerta al
sitio de Cacheiro, de once áreas y ochenta y cuatro centiareas, Linda Norte, camino; Sur, María Diaz Duarte (1014); Este, María Diaz Duarte (1014) y Esperanza Martínez
Peña (1017) y oeste con María Quintáns Vigo (1013) y Ricardo Diaz Duarte (1016) .

Título: Le pertenece a don Juan Carlos Díaz Buyo en virtud de adjudicación en el proceso de concentración parcelaria.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Negreira; Tomo 1628, Libro 651, Folio 181, Alta 1º, Finca 39141

Referencia Catastral Nº 15002a51501015

Parcela 1016 C.P. Biduido – Bugallido II

Finca señalada con eI n 1016 del plano general de Ia zona de concentración parcelaria de San Pedro de Bugallido y Santa María de Biduido; terreno a

monte y huerta aI sitio de Cacheiro, de treinta y siete áreas; Linda Norte, María Quintáns Vigo (1013), Sur,camino; Este, María Diaz Duarte (1014) y
Juan Carlos Diaz Buyo (1015) y Oeste con María Quintáns Vigo (1013).

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



Título: Le pertenece a don Ricardo Díaz Duarte y doña Mercedes Buyo Braña, en virtud de adjudicación en el proceso de concentración parcelaria.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Negreira; Tomo 1628, Libro 651, Folio 182, Alta 1º, Finca 39143

Referencia Catastral Nº 15002 a 51501016

Descrición da parcela matriz (resultante da agrupación das aportadas):
A parcela matriz , obtida como resultado da agrupación das parcelas anteriormente descritas, propiedade de D. Juan Carlos Díaz Buyo, abarca unha superficie bruta de
5.266,00 m2, existindo un exceso con respecto aos títulos de propiedade dun 7,82%, e cos seguintes lindes: Norte con camiño e María Quintáns Vigo (1013); Sur, María
Díaz Duarte (1014) e camiño, Leste con María Díaz Duarte (1014) e Esperanza Martínez Peña (1017) e Oeste con María Quintáns Vigo (1013).

Parcelación proposta:
O proxecto propón a parcelación da finca matriz resultante da referida agrupación en tres fincas de resultado denominadas parcela 1015, parcela 1016 e parcela 1016-1, de
máis de 500m2 cada unha. 

Consecuencia desta parcelación as construcións preexistentes; un galpón e unha vivenda quedan emprazadas na parcela nº1016. A evidente incompatibilidade da vivenda
respecto da ordenación vixente, xa que non ten recuamento coa colindante ao leste nº2017, non ten a orixe nesta parcelación, é preexistente.

O proxecto prevé as cesións das franxas exteriores á aliñación segundo establecen Lei do Solo e PXOM.

En  aplicación  da  Ordenanza  fiscal  reguladora  da  taxa  pola  expedición  de  licenzas
urbanísticas, aboáronse as taxas por importe de 193,71 euros.

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.

Á  vista  dos informes favorables,  técnico  e  xurídico,  obrantes  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.-  Conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo do de terceiro, a Juan
Carlos  Díaz  Buyo,  DNI  33.288.496-K,  licenza  de  parcelación,  previa  agrupación  en
unidade  de  acto,  das  parcelas  1015  e  1016  do  plano  xeral  da  zona  de  concentración
parcelaria  de  Biduído  e  Bugallido,  Lugar  de  Outeiro,  parroquia  de  Bugallido,  Ames
(referencias  catastrais  15002A515010150000BJ  e  15002A515010160000BE), pola  que
resultarían  tres  parcelas  de  resultado,  segundo  documentación  técnica  subscrita  polo
enxeñeiro técnico agrícola Pedro María Melero Cao (colexiado Nº 1889) e informe subscrito
pola arquitecta municipal,sendo a descrición das parcelas de resultado a seguinte:

Parcelas de resultado Superficie bruta Cesión viais Superficie Neta

Finca 1015 *3047,00 m2 66,00 m2 2981,00 m2

Finca 1016 1090,00 m2 79,00 m2 1011,00 m2

Finca 1016-1 1129,00 m2 77,00 m2 1052,00 m2

TOTAL 5266,00 m2 222,00 m2 5044,00 m2

* Dos cales 1973,00 m2 correspóndense ao Solo de Núcleo Rural Tradicional e 1074,00 m2 correspóndense ao 
Solo Rústico de Especial Protección Forestal

A descrición gráfica das actuacións de parcelación que se autorizan é a seguinte:
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Segundo.-  Autorizar a  división  dos terreos  destinados  a  regularización  de viario,  cunha
superficie total de 222,00 m2  (66,00 m2  parcela 1015; 79,00 m2  parcela 1016; e 77,00 m2
parcela 1016-1) a efectos do cumprimento da obriga de cesión ao Concello do art. 24 LSG,
cesión  que  condiciona  a  presente  licenza  de  parcelación  e  que  deberá  formalizarse  en
documento  público  que  deberá  achegarse,  cando  máis,  coas  solicitudes  de  licenza  de
edificación.

A efectos de realizar á devandita cesión para regularización do viario público, a franxa de
cesión deberá atoparse libre de cargas e gravames. Así mesmo deberase atoparse libre de
calquera instalación, construción ou elementos que impidan o destino efectivo para viario,
non procedendo a aceptación da cesión polo Concello namentres non se cumpra o anterior.

Terceiro.- Formalizar ante o Catastro Inmobiliario a declaración conducente á incorporación
no  mesmo da  modificación  do  inmoble  derivada  da  actuación  para  a  que  se  outorga  a
presente licenza.

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

2. Expediente número: 2017/U018/000004

Dáse conta da solicitude presentada por  Carmen Duro Bello co NIF núm.  33.279.824-C,
para parcelación da finca 460 dos planos de concentración parcelaria de Tapia-Oca (parte da
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parcela coa referencia catastral número 6357609NH2565N0001WS), localizada no Lugar de
Oca, Parroquia de Ames (Santo Tomé), Ames.

Figura  no  expediente  proxecto  de  segregación  subscrito  polo  enxeñeiro  técnico  agrícola
Alexis López Pena (colexiado 1458), de marzo do 2017.  

Clasificación do solo: Solo de núcleo rural tradicional.

Descrición e estado actual da parcela:
Parcela 460 zona concentración parcelaria de Tapia – Oca 

Rústica, terreno dedicado a labradío secano al sitio de Agra de Arriba, ayuntamiento de Ames, que linda Norte Ernesto Blanco Carneiro (459); Sur, Dolores Cancela
Landeira (461); Este, camino construído por el servicio de concentración parcelaria y Oeste, María Fernández Cerqueiro (473)

Tiene una extensión superficial de dieciseis áreas y cuarenta y cinco centiareas (1645).

Gravada con una servidumbre de paso permanente a favor de la finca 473, constituída por un camino de dos metros de ancho, establecido sobre su extremo sur

Título: Le pertenece a D. José Bello Frenandez y Dª Carmen Duro Bello en virtud de escrituras otorgadas los días 12 de diciembre de 2003, y 24 de febrero de 2015 ante
los notarios don Alvaro Moure Goyanes (protocolo número 3839) y Manuel María Romero Neira (protocolo 188) respectivamente 

Inscrita no Rexistro da propiedade de Negreira: Tomo 1276, Libro 464, Folios 93, 51 e 52, Finca 6335.

Parcelación proposta:
A finca matriz segrégase en dúas parcelas de resultado denominadas parcela A e parcela B, de máis de 500 m2 cada unha. 

En  aplicación  da  Ordenanza  fiscal  reguladora  da  taxa  pola  expedición  de  licenzas
urbanísticas, aboáronse as taxas por importe de 129,14 euros.

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.

Á  vista  dos informes favorables,  técnico  e  xurídico,  obrantes  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.- Conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo do de terceiro, a Carmen
Duro Bello,  NIF núm. 33.279.824-C, licenza de  parcelación da finca 460 dos planos de
concentración  parcelaria  de  Tapia-Oca  (parte  da  parcela  coa  referencia  catastral  número
6357609NH2565N0001WS) localizada no Lugar de Oca, Parroquia de Ames (Santo Tomé)
Ames, segundo o documento técnico redactado polo enxeñeiro técnico agrícola Alexis López
Pena (colexiado 1458) e o informe subscrito pola arquitecta municipal,sendo a descrición das
parcelas de resultado a seguinte:

Parcelas de resultado Superficie bruta Cesión viais Superficie Neta

Parcela A 820,00 m2 109,00 m2 711,00 m2

Parcela B 825,00 m2 28,00 m2 797,00 m2

TOTAL 1.645,00 m2 137,00 m2 1.508,00 m2

A descrición gráfica das actuacións de parcelación que se autorizan é a seguinte:
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Segundo.-  Autorizar a  división  dos terreos  destinados  a  regularización  de viario,  cunha
superficie total de 137,00 m2 (dos cales 109,00 m2 corresponden á parcela A e 28,00 m2 á
parcela B),  a efectos do cumprimento da obriga de cesión do artigo 24 LSG, cesión que
condiciona  a  presente  licenza  de  parcelación  e  que  deberá  formalizarse  en  documento
público.

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.- Formalizar ante o Catastro Inmobiliario a declaración conducente á incorporación
no  mesmo da  modificación  do  inmoble  derivada  da  actuación  para  a  que  se  outorga  a
presente licenza.

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

3. Expediente número: 2018/U018/000016

Dáse  conta  da  solicitude  presentada  por  Javier  Rivadulla  Montaña,  DNI  33244107-E,
Manuel Mariño Blanco, DNI 76968164-K, e Daniel Prieto Martínez, DNI 76777394-J, para
segregación da parcela coa referencia catastral 2327211NH3422N0001RZ sita no Lugar de
Raíces,  Parroquia  de  Biduído  (Sta.  María),  Ames,  para  dar  lugar  a  cinco  parcelas  de
resultado.
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Figura  no  expediente  proxecto  de  segregación  redactado  por  Manuel  Cid  Rodríguez
(arquitecto colexiado 897) e Javier Rivadulla Montaña (arquitecto colexiado 1553) de 27 de
agosto de 2018.

Clasificación do solo: Solo de núcleo rural tradicional.

Descrición e estado actual da parcela:
Parcela Referencia catastral  2327211NH3422N0001RZ

Vivienda unifamiliar al sitio de Pereiriña, en el lugar de Raices, de la parroquia de Viduido, municipio de Ames; compuesta de planta baja, que ocupa en el terreno una
superficie de ciento treinta y siete metros cuadrados, que es la superficie total construida. Juntamente con el resto del terreno no edificado forma una sola finca, que es la
número 84 del Plano General de la Zona de Concentración Parcelaria de Santa María de Viduido, de cuarenta y dos áreas y setenta centiáreas. La cruza de Norte a Sur
riego de agua. Linda Norte, camino y zona excluida; Sur, pista de concentración, Este, Manuela Beade Beade (86) y Mercedes Tarrio Otero (85); y Oeste, José Fuentes
Franqueira (83).

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Negreira, Tomo 996, Libro 319, Folio 126, Finca 12873

Le pertenece a don Manuel Mariño Blanco co NIF 76968164-K, don Daniel Prieto Martínez co NIF núm. 76777394-J e don Javier Rivadulla Montaña co NIF 33244107-E en
virtud de resolución dicatada por el juzgado de primera instancia nº 5 de Santiago de Compostela el 23 de noviembre de dos mil diecisiete.

Parcelación proposta:
A actuación consiste na parcelación da finca de orixe en cinco de resultado segundo o plano e memoria aportadas en correspondencia coa validación gráfica catastral de
CSV PY8QYTW08342TTB5. 

En  aplicación  da  Ordenanza  fiscal  reguladora  da  taxa  pola  expedición  de  licenzas
urbanísticas, aboáronse as taxas por importe de 322,85 euros.

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.

Á  vista  dos informes favorables,  técnico  e  xurídico,  obrantes  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.- Conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo do de terceiro, a Javier
Rivadulla  Montaña,  DNI  33244107-E,  Manuel  Mariño  Blanco,  DNI  76968164-K,  e  Daniel
Prieto Martínez, DNI 76777394-J, licenza de parcelación da parcela coa referencia catastral
2327211NH3422N0001RZ  sita  no  Lugar  de  Raíces,  Parroquia  de  Biduído  (Sta.  María),
Ames,  para  dar  lugar  a  cinco  parcelas  de  resultado, segundo  documentación  técnica
subscrita polos arquitectos Manuel Cid Rodríguez e Javier Rivadulla Montaña (colexiados 897
e 1553)e o informe subscrito pola arquitecta municipal,sendo a descrición das parcelas de
resultado a seguinte:

Superficie neta Cesións

Parcela 1 909,39 m2

52,45 m2Parcela 2 851,83 m2

Parcela 3 794,68 m2

Parcela 4 510,23 m2

27,69 m2

Parcela 5 (*) 1.072,45 m2

TOTAL 4.138,58 m2 80,14 m2

(*)En parcela 5 edificacións preexistentes de vivenda e galpón cun total de 166,65 m2.
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A descrición gráfica das actuacións de parcelación que se autorizan é a seguinte:

Plano parcela aportada

Plano parcelas de resultado

Segundo.-  Autorizar  a  división  dos terreos destinados  a  regularización  de  viario,  cunha
superficie total de 80,14 m2 a efectos do cumprimento da obriga de cesión ao Concello do
art.  24  LSG,  cesión  que  condiciona  a  presente  licenza  de  parcelación  e  que  deberá
formalizarse en documento público, o cal achegarase, cando máis, coas solicitudes de licenza
de edificación.

A efectos de realizar á devandita cesión para regularización do viario público, a franxa de
cesión  deberá  atoparse  libre  de  cargas  e  gravames,  así  como  de  calquera  instalación,
construción  ou  elementos  que  impidan  o  destino  efectivo  para  viario,  non  procedendo  a
aceptación da cesión polo Concello namentres non se cumpra o anterior.

Terceiro.- Formalizar ante o Catastro Inmobiliario a declaración conducente á incorporación
no  mesmo da  modificación  do  inmoble  derivada  da  actuación  para  a  que  se  outorga  a
presente licenza.

Cuarto.- Facultar ao señor alcalde, para cantas actuacións de trámite sexan precisas para a
mellor execución do acordado.
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PUNTO TERCEIRO.-  LICENZA DE OBRA.

Expediente: 2018/U022/000040

Mediante decreto de Alcaldía  número 677/2018,  do 13 de abril,  acórdase dictar  orde de
execución a Criteria Caixa SAU (CIF A63379135), na su condición de titular da parcela con
referencia catastral 4436123NH3443N0001FM, sita na rúa da Magdalena 11, O Milladoiro,
Biduído, Ames.

Con  data  24  de  xullo  de  2018,  Carmen  María  Bouza  García  (NIF  34897593S),  na
representación de Criteria Caixa SAU (CIF A63379135) , solicita licenza para as actuacións
ordenadas e entrega una serie de documentación.

Con  data  9  de agosto  de  2018,  a  arquitecta  municipal  emite  informe no  que  conclúe  a
insuficiencia da documentación aportada para autorizar a execución das obras.

Mediante Decreto 1777/2018 de 14 de agosto,  acórdase requirir a Criteria Caixa SAU para
que  no  prazo  máximo  de  diez  días  hábiles  proceda  á  subsanación  da  documentación
sinalada no dito informe.

Con  data  10  de  setembro  de  2018  (r.e.  180111404608) Criteria  Caixa  SAU, solicita  a
ampliación  do  prazo  para  a  presentación  da  documentación  requirida,  concedéndose  a
ampliación do prazo por cinco días hábiles mediante decreto de Alcaldía número 2033/2018
de 25 de setembro.

Con data 25 de outubro de 2018 (r.e. 201890000002413) achégase por Criteria Caixa SAU,
proxecto visado ,en contestación ao decreto 2033/2018. Con data 4 de decembro achegase
xustificante  de pago de tasas e oficio  de dirección de obras,  solicitando a  concesión da
licenza.

Figura proxecto básico e de execución, visado de 23 de outubro de 2018 , e redactado por
Cid y Rivadulla Arquitectos SL (Colexiado n.º 20034), Manuel Cid Rodríguez (Colexiado 897)
e Javier Rivadulla Montaña (Colexiado 1553).

Clasificación e cualificación urbanística do solo obxecto da actuación: Solo urbano de
residencial colectiva en manzana pèchada, grao 3 (B+5).
Descripción das obras: Dar cumprimento ao contido da orde de execución ditada no decreto
677/2018 do 13 de abril.
Altura, volume e ocupación da parcela permitidos: Fondo edificatorio 25 ml. en planta soto.
Ocupación obra (en planta soto): 915,67 m2
Superficie beirarrúa a executar : 137,3 m2
Contía na que se orzan as obras: 58.600 euros.
Situación e emprazamento das obras: Rúa Madalena 11, O Milladoiro. Parroquia de Biduido.
Ames.
Nome ou razón social do promotor: Criteria Caixa, SAU.
Técnicos autores do proxecto: Cid Rivadulla Arquitectos SLP (colexiado 20034). Manuel Cid
Rodríguez (colexiado 897) e Javier Rivadulla Montaña (colexiado 1553).

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.

En  aplicación  da  Ordenanza  fiscal  reguladora  da  taxa  pola  expedición  de  licenzas
urbanísticas, efectuouse un ingreso por un importe de   193,71  euros, de conformidade ao
seguinte desglose:
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- Taxa mínima: 64,57 euros
- Expedición e subministración de cartel de obra: 129,14 euros

TOTAL ______193,71euros.

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 tercero, licenza de
obra a Carmen María Bouza García (NIF 34.897.593 S), na representación de Criteria Caixa
SAU (CIF A 63379135), para a execución de muros, traballos de consolidación das obras
existentes  e  execución  de  beirarrúas na  parcela  coa  referencia  catastral
4436123NH3443N0001FM,  sita  na  rúa  da  Madalena  11,  O  Milladoiro,  Biduído,  Ames,
segundo proxecto básico e de execución, visado de 23 de outubro de 2018 , e redactado por
Cid y Rivadulla Arquitectos SL (colexiado n.º 20034), en cumprimento do disposto no decreto
de Alcaldía número 677/2018, do 13 de abril.

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

As sinaladas no informe subscrito pola arquitecta municipal :
-Ao remate das obras o promotor presentará final de obra e o plan que reflicta proposta de limpeza periódica do inmoble de xeito que se garanta a
salubridade.

As obras de urbanización son de pavimento, retranqueo e acondicionamento de xeito que non quedan garantidas o enlace cos servizos de sanea-
mento, abastecemento, gas, telecomuniciacións e electricidade para a edificación cuxa execución condicionará a licenza de obras correspondente.

-A obra deberá axustarse ao proxecto en base ao cal se lle outorga a licenza. 

-Se o director da obra deixase de actuar nela, poñerao en coñecemento do concello. O propietario está obrigado a nomear e comunicar por escrito
ao concello novo facultativo director da obra.

-Disporase, a pé de obra, de copia autorizada da licenza municipal e do proxecto.

-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 propietario poñerao 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 a
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 dous mil  trescentos  corenta  e  catro  euros  (2.344,00
euros), de acordo co seguinte detalle:

- Orzamento execución material según o proxecto: 58.600,00 euros

- Liquidación provisional (4%): 2.344,00 euros
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Quinto.- Facultar ao alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite sexan
precisas para a mellor execución do acordado.

PUNTO  CUARTO.-  CLASIFICACIÓN  DE  OFERTAS  E  REQUIRIMENTO  DE
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA ADXUDICACIÓN DO  PROCEDEMENTO
ABERTO SIMPLIFICADO DAS OBRAS PAVIMENTACIÓN VIAIS MIMOSAS. POS 2018. 

Expediente: 2018/C003/000019

Dáse conta 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
para a adxudicación das obras de pavimentación viais Mimosas.

Así,  a  Mesa  de  Contratación,  na  súa  reunión  do  día  15  de  xaneiro  de  2019,  unha  vez
valoradas convenientemente  as  ofertas  dos licitadores,  elaborou unha lista  de licitadores
ordenada de xeito decrecente segundo a puntuación obtida por cada un deles e propón a
adxudicación das obras á empresa Obras y Viales de Galicia SL (OVIGA SL), por ser a que
obtivo  a  maior  puntuación,  segundo  os  criterios  establecidos  no  prego  de  cláusulas
administrativas, resultando a puntuación total obtida por cada un dos licitadores a seguinte:

EMPRESA Oferta Económica
(IVA incl)

Puntos
Incremento

Prazo Garantía

Puntos
Puntos totais

OBRAS Y VIALES DE GALICIA S.L. 60.420,00 € 80 4 ANOS 20 100

ASFALGAL TECNICAS VIARIAS, S.L. 61.141,10 € 78,56 4 ANOS 20 98,56

EMPRESA DE MEZCLAS ASFALTICAS S.L. 61.524,99 € 77,80 4 ANOS 20 97,80

CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L. 63.307,95 € 74,26 4 ANOS 20 94,26

CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS S.L. 64.075,73 € 72,74 4 ANOS 20 92,74

FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA S.L. 64.940,00 € 71,03 4 ANOS 20 91,03

MOVIMIENTOS ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA S.L. 66.562,46 € 67,81 4 ANOS 20 87,81

OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA S.L. 66.711,79 € 67,51 4 ANOS 20 87,51

NEMESIO ORZOÑEZ S.A. 67.430,26 € 66,09 4 ANOS 20 86,09

SOCIEDAD DE REGENERACIÓN MEDIOAMBIENTAL S.L. 62.872,87 € 75,13 0 ANOS 0 75,13

MISTURAS S.A. 73.246,14 € 52,79 4 ANOS 20 72,79

NEXIA INFRAESTRUCTURAS S.L.U. 75.191,52 € 44,28 4 ANOS 20 64,28

COVIASTEC, S.L. 75.852,63 € 41,40 4 ANOS 20 61,40

EXCAVACIONES POSE S.L. 80.465,00 € 21,21 4 ANOS 20 41,21

Nesa mesma reunión, a Mesa de Contratación acordou trasladarlle ao órgano de contratación
a proposta  de exclusión da empresa Eulogio Viñal  Obras  y Construcciones SA por  non
comprometerse  a  contratar  a   unha  traballadora  desempregada  a  media  xornada  que
operaba nesta licitación como condición esencial de execución do contrato.

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

Primeiro.- A exclusión do procedemento de licitación da empresa Eulogio Viñal Obras y
Construcciones SA por non cumprir co compromiso estipulado nos PCAP de contratar a
unha traballadora desempregada a media xornada durante a execución do contrato.

Segundo.-  Clasificar  por  orden  decrecente  de  puntuación  as  empresas  participantes  no
procedemento, declaradas admitidas, do seguinte xeito:
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EMPRESA Oferta Económica
(IVA incl)

Puntos
Incremento

Prazo Garantía

Puntos
Puntos totais

OBRAS Y VIALES DE GALICIA S.L. 60.420,00 € 80 4 ANOS 20 100

ASFALGAL TECNICAS VIARIAS, S.L. 61.141,10 € 78,56 4 ANOS 20 98,56

EMPRESA DE MEZCLAS ASFALTICAS S.L. 61.524,99 € 77,80 4 ANOS 20 97,80

CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L. 63.307,95 € 74,26 4 ANOS 20 94,26

CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS S.L. 64.075,73 € 72,74 4 ANOS 20 92,74

FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA S.L. 64.940,00 € 71,03 4 ANOS 20 91,03

MOVIMIENTOS ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA S.L. 66.562,46 € 67,81 4 ANOS 20 87,81

OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA S.L. 66.711,79 € 67,51 4 ANOS 20 87,51

NEMESIO ORZOÑEZ S.A. 67.430,26 € 66,09 4 ANOS 20 86,09

SOCIEDAD DE REGENERACIÓN MEDIOAMBIENTAL S.L. 62.872,87 € 75,13 0 ANOS 0 75,13

MISTURAS S.A. 73.246,14 € 52,79 4 ANOS 20 72,79

NEXIA INFRAESTRUCTURAS S.L.U. 75.191,52 € 44,28 4 ANOS 20 64,28

COVIASTEC, S.L. 75.852,63 € 41,40 4 ANOS 20 61,40

EXCAVACIONES POSE S.L. 80.465,00 € 21,21 4 ANOS 20 41,21

Terceiro.- Declarar que as características esenciais da referida contratación, para o licitador
clasificado  en  primeiro  lugar, Obras  y  Viales  de  Galicia  SL  (OVIGA SL), con  CIF  B-
156008193 son as seguintes:
A.- Prezo: O importe da oferta do dito licitador ascende á contía de corenta e nove mil novecentos trinta e tres euros e oitenta e oito céntimos (49.933,88.- euros) sen IVE.

B.- IVE repercutible: A contía do IVE repercutible ao tipo do 21% ascende a contía de dez mil catrocentos oitenta e seis euros e doce céntimos (10.486,12.- euros).

Cuarto.- 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 comezo. O contrato só se prorrogará cando concorran as circunstancias e requisitos esixidos pola lexislación vixente.

Quinto.- O prazo de garantía da obra terá unha duración de 5 anos, en consonancia co prazo
de garantía ofertado polo licitador clasificado en primeiro lugar, Obras y Viales de Galicia SL
(OVIGA SL).

Sexto.-  O adxudicatario estará obrigado a cumprir coa condición especial de execución do
contrato  e,  en  base  a  súa  oferta  deberá  contratar,  como  mínimo,  a  unha  traballadora
desempregada a media xornada durante o prazo de execución do contrato.

Sétimo.- 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.

Oitavo.- Notificar o presente acordo aos licitadores.

Noveno.- No prazo de sete días hábiles, contados desde o seguinte a aquel en que recibise
o requirimento,  o clasificado en primeiro  lugar  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

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 2.496,70 euros, segundo se especifica nos pregos que rexeron para a licitación correspondentes ao 5% do prezo de
adxudicación excluído o imposto sobre o valor engadido.
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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 número de persoas traballadoras (homes e mulleres) que compoñen o persoal da empresa

- Do número 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.

Décimo.- Facultar ao señor 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 DO  PROCEDEMENTO
ABERTO  SIMPLIFICADO  ABREVIADO  CUN  ÚNICO  CRITERIO  DE  ADXUDICACIÓN
(FACTOR  PREZO)  DO  SUBMINISTRO  DE  EQUIPOS  PARA  A  RENOVACIÓN  DO
ALUMEADO  PUBLICO  EN  VARIOS  LUGARES:  OCA  E  OUTROS.  ORZAMENTOS
PARTICIPATIVOS 2018.

Expediente: 2018/C005/000007

O  señor  alcalde  informa  á  Xunta  de  Goberno  Local  que  a  Mesa  de  Contratación  do
procedemento de licitación de subministro de equipos para a renovación do alumeado público
en varios lugares: Oca e Outros, na súa reunión do día 18 de xaneiro de 2019, acordou
propoñer ao órgano de contratación a exclusión do procedemento de licitación de 3 empresas
e propoñer ao órgano de contratación a clasificación das admitidas, por orde decrecente de
puntuación.

En base ao anterior, e ao conxunto de antecedentes que figuran no expediente, a Xunta de
Goberno Local previa delegación do alcalde ( decreto 480/2016), por unanimidade dos seus
membros presentes adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- A exclusión do procedemento de licitación das empresas que a continuación
se indican:

Empresa Lopez y Leis,  SA: Consultado o Rexistro xeral  de contratistas da Comunidade
Autónoma de Galicia  comprobase que,  o obxecto social  da empresa non ten relación co
obxecto do contrato,  tal  e  como esixe o artigo 66 da Lei  9/2017,  de contratos do sector
público  (LCSP):  “Artículo  66.  Personas  jurídicas.  Las  personas  jurídicas  solo  podrán  ser

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



adjudicatarias  de  contratos  cuyas  prestaciones  estén  comprendidas  dentro  de  los  fines,
objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean
propios........” 

O  obxecto  social  da  empresa  é  o  seguinte:  “a)  a  construción  completa,  reparación  e
conservación  de  obras  públicas  e  edificios;  b)  as  obras  novas  de  edificación  urbana,
industrial,  urbanización,  saneamento e  abastecemento de augas,  movemento de terras e
similares” . 

O obxecto social da empresa non garda relación algunha co obxecto do contrato que é o da
“subministración de equipos para a renovación do alumeado público en varios lugares: Oca e
outros.”, polo cal debe ser excluída da licitación.

Empresa  Ruben  José  Noya  Mayo: O  licitador  non  figura  inscrito  no  rexistro  oficial  de
licitadores e empresas clasificadas do sector público, nin no da Comunidade Autónoma de
Galicia, polo cal incumple o establecido na claúsula 11 do prego de cláusulas administrativas
particulares que esixe ese requisito para poder optar a adxudicación do contrato, polo cal
debe ser excluída da licitación.

Empresa Instatel instalaciones, SL: O licitador presenta a súa proposición fóra do prazo
establecido;  a súa proposición foi  presentada as 14:10:58 do día 02/01/2019,  tal  e como
consta na plataforma de contratación do sector  público,  pero o prazo de presentación de
proposicións xa rematara as 14:00 horas do día 02/01/2019, polo cal debe ser excluída da
licitación

Segundo.-  Clasificar,  por  orden decrecente  de puntuación,  ás empresas participantes  na
licitación declaradas admitidas, co seguinte orde:

EMPRESA OFERTA ECONÓMICA CON IVE OFERTA DESPROPORCIONADA PUNTOS

ALGAMAR 2012, SL 23563,59 NON 100

ELECTRICIDAD INMAC CONDADO, SL 26741,00 NON 88

FUSIONA  SOLUCIONES
ENERGETICAS, SA

27116,27 NON 86

Terceiro.- Declarar  que  as  características  esenciais  da  referida  contratación  para  o
clasificado  en  primeiro  lugar,  ALGAMAR  2012  SL, son  as  que  figuran  na  proposición
formulada  pola  empresa  e  ás  que  figuran  nos  Pregos  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares e nos Pregos de Prescricións Técnicas e concretamente as seguintes:
PREZO: 

A.- O importe da oferta do dito licitador ascende á contía de DEZANOVE MIL CATROCENTOS SETENTA E CATRO EUROS CON CATRO CÉNTIMOS (19.474,04.- €)

B.- IVE repercutible: A contía do IVE repercutible ao tipo do 21% ascende á contía de  CATRO MIL OITENTA E NOVE EUROS CON CINCOENTA E CINCO CÉNTIMOS 
(4.089,55.- €),

Duración do contrato e prazo de execución:  A duración inicial e prazo de execución do contrato será de 15 días naturais, a partir do día seguinte ao da aceptación por
parte do contratista da resolución de adxudicación.

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.

Cuarto.- Notificar o presente acordo aos licitadores.

Quinto.- No prazo de sete días hábiles, contados desde o seguinte a aquel en que recibise
o requirimento, o licitador clasificado en primeiro lugar 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) Garantía definitiva: Non se esixe.
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c) Acreditación do cumprimento das condicións especiais de execución do contrato establecidas no anexo IV do prego de cláusulas administrativas, do xeito que no mesmo
se indica. 

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

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

PUNTO SEXTO.- APROBACIÓN DA CONVOCATORIA E DAS  BASES REGULADORAS
DAS  AXUDAS  PARA  ACCIÓNS  PREVENTIVAS  MEDIANTE  PLANTACIÓN  DE
FRONDOSAS CADUCIFOLIAS NA REDE DE FAIXAS SECUNDARIAS DE XESTIÓN DE
BIOMASA DEFINIDAS  NO  PLAN  DE  MEDIDAS  PREVENTIVAS  FRONTE  INCENDIOS
FORESTAIS NO PERÍODO 2018- 2019. CONVOCATORIA PARA 2019.

Expediente: 2019/X999/000017

O Concello de Ames aprobou o 30 de decembro de 2017 o  Plan de Medidas Preventivas
Fronte Incendios Forestais Mediante a Plantación de Frondosas Caducifolias na Rede de
Faixas Secundarias de Xestión de Biomasa definidas por la Lei 3/20017 e as modificacións
establecidas  na  lei  7/2012  de  montes  de  Galicia  e  a  lei   9/2017  de  medidas  fiscais  e
administrativas. 

Co fin de dar estabilidade a este programa é polo que no Plan estratéxico de subvencións do
Concello de Ames para o período 2017-2019 se incluíu a liña de subvencións en réxime de
concorrencia competitiva de carácter anual para impulsar a repoboación das faixas de xestión
de biomasa con especies de frondosas caducifolias denominada “Axudas para a promoción
de medidas preventivas mediante a plantación de frondosas caducifolias na rede de franxas
secundarias de xestión de biomasa”.

Con base ao anterior, polo departamento de medio ambiente elaborouse unha proposta de
bases  reguladoras  da  convocatoria,  sendo  informadas  favorablemente  pola  Secretaría  e
Intervención municipal

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

Primeiro.-  Aprobar a  convocatoria  das  bases  reguladoras  das  axudas  para  acciones
preventivas mediante plantación de frondosas caducifolias na rede de faixas secundarias de
xestión de biomasa definidas no plan de medidas preventivas fronte incendios forestais no
período 2018- 2019 proceder a súa convocatoria para 2019

Segundo.- Aprobar as bases reguladoras da convocatoria, que figuran como Anexo I deste
acordo.

Terceiro.-  Aprobar o gasto por importe de 18.000 euros con cargo a aplicación orzamentaria
1728.48901 do orzamento municipal en vigor.

Cuarto.- Publicar o presente acordo seguindo o procedemento establecido no artigo 20.8 da
LXS, a través do envío do estrato da convocatoria á Base Nacional de Subvencións quen o
remitirá ao BOP. As bases publicaranse integramente na páxina web do Concello de Ames.  

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

AnexoI

BASES  REGULADORAS  DAS  AXUDAS  PARA ACCIÓNS  PREVENTIVAS  MEDIANTE  PLANTACIÓN DE FRONDOSAS  CADUCIFOLIAS NA REDE  DE  FAIXAS
SECUNDARIAS DE XESTIÓN DE BIOMASA DEFINIDAS NO PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS FRONTE INCENDIOS FORESTAIS NO PERÍODO 2018- 2019
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O concello de Ames ten a competencia da ordenación da execución das obras necesarias para conservar e manter o solo e a biomasa vexetal nas condiciones precisas
que eviten os incendios, en consonancia cos artigos 199.2 y 9.4 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.

O sistema de prevención e defensa contra incendios forestais de Galicia está formado polo conxunto de medidas e accións dirixidas á prevención e protección do monte
contra os incendios forestais. Estas medidas e accións comprenden a sensibilización, planificación, ordenación do espazo forestal e agrario, silvicultura, infraestruturas,
vixilancia preventiva, detección, combate e control a levar a cabo polas administracións e entidades implicadas no ámbito da defensa contra os incendios forestais

Neste sentido o concello de Ames aprobou o 30 de decembro de 2017 o Plan de Medidas Preventivas Fronte Incendios Forestais Mediante a Plantación de Frondosas
Caducifolias na Rede de Faixas Secundarias de Xestión de Biomasa definidas por la Lei 3/20017 e as modificacións establecidas na lei 7/2012 de montes de Galicia e a lei
9/2017 de medidas fiscais e administrativas. 

Co fin de dar estabilidade a este programa é polo que no Plan estratéxico de subvencións do concello de Ames para o período 2017-2019 se incluíu a liña de subvencións
en  réxime de  concorrencia  competitiva  de  carácter  anual  para  impulsar  a  repoboación  das  faixas  de  xestión  de  biomasa  con  especies  de  frondosas  caducifolias
denominada “Axudas para a promoción de medidas preventivas mediante a plantación de frondosas caducifolias na rede de franxas secundarias de xestión de biomasa”.

OBXECTIVOS EFECTOS PRETENDIDOS DESTINATARIOS

Mellorar a  prevención nos núcleos de poboación e
vivendas illadas fronte os incendios forestais mino-
rando ademais a perdida de biodiversidade

Reverter  a percepción negativa,  que adoita  ter o  cumprimento das
obrigas legais de medidas preventivas  relacionadas coa propiedade
de terreos de carácter forestal, facilitando a mobilización de condutas
que incidan na xestión sostible do noso medio, e incidindo en recupe-
rar actitudes motivadas en relación co entorno máis inmediato. Con-
seguindo beneficios complementarios ao estritamente protector, como
poden ser a obtención de aproveitamentos non madeireiros; benefi-
cios  medioambientais  (incremento  de  biodiversidade,  equilibrio  de
hábitat, protección do solo, fixación do carbono atmosférico, protec-
ción fronte a especies invasoras); beneficios sociais (proxecto colecti-
vo e común, revalorización e accesibilidade do monte, recuperación
das prácticas tradicionais); beneficios económicos (evitar sancións por
incumprila lei, deporte e turismo).

Propietarios  dos  terreos  incluídos
nas franxas de xestión de biomasa
priorizadas  anualmente   no  Plan
Municipal  de medidas preventivas
contra incendios

Artigo 1. Obxecto

Esta orde ten por  obxecto establecer  as  bases que regulan as  axudas  para accións  preventivas  mediante plantación de frondosas caducifolias  na rede de faixas
secundarias de xestión de biomasa definidas no Plan de Medidas Preventivas Fronte Incendios Forestais 2018-2019 e que son as seguintes:

Traballos de plantación incluíndo roza, trituración de restos, planta, micorrización, subsolado, apertura de casillas e plantación  no ámbito 09 Ventosa – Bosque Animado e
na acotación dos ámbito 04 D: Os batáns.

1.1. Obxectivos estratéxicos

Propiciar que os espazos definidos na lei  3/2007 de Prevención e Defensa fronte a Incendios Forestais como -faixas secundarias e xestión de biomasa- sexan repoboados
con  especies  de  frondosas caducifolias  de xeito  que supoñan  un amparo  ante  incendios  forestais  ao  tempo que  comporten unha  mellora  na  biodiversidade e na
recuperación de chan. 

1.2. Obxectivos instrumentais

Para a consecución dos obxectivos estratéxicos establécense as seguintes liñas de actuación:

A colaboración financeira na plantación de especies de frondosas cadufifolias autóctonas nas faixas secundarias de xestión de biomasa definidas por lei.

Artigo 2.- Gastos subvencionables.

2.1.- Gastos subvencionados.

Terán a consideración de gastos subvencionados os derivados da plantación de especies caducifolias nas faixas secundarias de xestión de biomasa determinadas no plan
de repoboación aprobado polo concello.

Actuacións obxecto de axuda:

a)  Plan  de  repoboación  con  especies  caducifolias  autóctonas  que  contemplará  a  inclinación,  orientación,  profundidade  e  tipo  de  solo.  Evitaranse  os  cultivos
monoespecíficos polo que a especie predominante non poderá supoñer mais dun 80 % no total da plantación.

b) Preparación do terreo para a plantación de frondosas caducifolias:

a-Trituración de restos de poda.

b-Roza previa á plantación

c) Apertura de casillas mediante pala retroescavadora o de xeito manual dependendo das características do terreo.

d) Aboado

e) Plantación manual

f) Planta a raíz núa ou cepellón seleccionada por persoal municipal. A planta pertencerá ao grupo das frondosas caducifolias listados no anexo I da Lei de Montes de Galicia
quedando totalmente excluídas Eucaliptos, Piñeiros, Acacias e calquera das especies recollidas Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, que foi desenvolvido
posteriormente polo R.D. 630/2013, de 14 de novembro, polo que se regula o listado e catálogo español de especies exóticas invasoras.

2.2.- Momento de realización dos traballos que darán lugar aos gastos financiados.

Os traballos obxecto de subvención realizaranse nos meses de xaneiro a marzo de 2019, previa solicitude polos interesados ao concello,  e de acordo co fixado no Plan de
Prevención do Concello de Ames.

Artigo 3.- Orzamento e financiamento

A contía máxima destinada a esta convocatoria ascende a 18.000 euros, imputables á aplicación orzamentaria 1728.48901 do orzamento municipal en vigor.

Tendo é conta a imposibilidade de abordar a totalidade dos ámbitos definidos no PMPIF simultaneamente, cada ano priorizanse ámbitos de actuación seguindo criterios
técnicos de perigosidade ante incendios forestais logo de unha recoñecemento do terreo.

Artigo 4.- Contía das achegas.

a) En cada parcela subvencionarase un 80 % dos gastos xerados pola plantación de frondosas caducifolias . A contía da axuda calcúlase sobre o custe estimado
da actuación determinada no correspondente proxecto técnico de repoboación elaborado polo concello de Ames. O plan elaborado polo concello deberá aceptarse polos
interesados, está aceptación recollerase no documento Anexo II destas bases.

b) Subvencionarase soamente a plantación na parte da parcela que se corresponda ca faixa secundaria de xestión de biomasa indicada no Plan de Prevención.
Si o titular da finca decide facer a plantación de toda a parcela, recibirá asesoramento do concello pero aboará o 100 % dos custes derivados dos traballos realizados fora
de faixa.
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c) Poderase subvencionar mais de unha parcela para un mesmo titular catastral atendendo as dispoñibilidades orzamentarias.

d) Esta subvención será compatible con outras achegas para a mesma finalidade  procedentes de calquera Administracións ou entes públicos ou privados, a
suma das achegas concedidas non poderá superar o 100% do orzamento subvencionable. A subvención do concello de Ames reducirase ata alcanzar xunto co resto das
axudas declaradas o 100% do orzamento subvencionable.

Artigo 5.- Tarifa para a prestación de servizo de repoboación

As tarifas a aplicar en cada uns dos posibles traballos realizados co fin de repoboar as fincas particulares son as que figuran na ordenanza municipal reguladora do prezo
público pola prestación do servizo de xestión de biomasa nos espazos definidos como redes secundarias de faixas conforme a legalidade vixente.

Artigo 6. Beneficiarios

Os beneficiarios serán persoas físicas o xurídicas  titulares de los terreos incluídos nos ámbitos que se indican no artigo un destas bases, entendendo por titular tanto
propietarios como arrendatarios o xestores, admitíndose a cesión por parte do propietario do terreo a un terceiro, en cuxo caso deberá constar documento de cesión no que
se acredite que o solicitante da achega ten capacidade suficiente para dispoñer do terreo para estes usos.

O concello difundirá a presente convocatoria a través da Base Nacional de subvención e ademais comunicará aos  propietarios incluídos no ámbito de actuación a
posibilidade de acollerse a esta subvención.

Artigo 7. Requisitos

1.- Cumprir os requisitos esixidos pola lei 3/2007 de Prevención e defensa contra incendios forestais, e en concreto ter xestionada a biomasa forestal conforme ao ditado
por esta lei na parcela incluída no ámbito de actuación. Os terreos deberán estar libres de eucaliptos, piñeiros e acacias. Poderanse conservar o resto dás árbores sempre
que cumpran as distancias legais. 

3.-  Acreditar  a  titularidade e referencia catastrais  da/as  parcelas  a repoboar  ou documentación que acredite  a disposición dos terreos (  contrato de arrendamento,
documento de cesión, ou calquera outra documentación acreditativa da dispoñibilidade do terreo para estes usos).

4.- Ter definidos os límites da parcela.

5.- Non estar incurso en ningunha das causas que impidan obter a condición de beneficiarios de axudas públicas de acordo coa  Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeneral
de subvencións.

6.- Estar ao corrente das obrigas tributarias e da Seguridade Social.  A presentación de la solicitude suporá a autorización ao órgano xestor para recadar os certificados que
o acrediten.

7.- Ter presentado dentro no prazo establecido na convocatoria anual de axudas a documentación a que se refire o artigo 9 destas bases.

Artigo 8. Obrigas dos beneficiarios

1.-  Realizar anualmente as tarefas de xestión de biomasa ditadas na lei de incendios con excepción do primeiro ano no que, a mencionada xestión, será realizada polo
concello. 

2.- Manter a superficie plantada segundo o plan de plantación acordado co Concello. Calquera transmisión do dereito sob re a superficie forestada, deberá facerse constar
que a forestación está suxeita á obrigación de manter a vexetación implantada polo período inicialmente comprometido de catro anos.

3. Permitir o Concello de Ames realizar labores de estudo e seguimento das plantacións efectuadas durante catro anos sen prexuízo da propiedade do terreo e plantas
introducidas que será en todo caso do particular.

4. Comunicar por escrito á concellaría de medio ambiente, no prazo máximo de 15 días desde que teña coñecemento dos feitos, calquera circunstancia que afecte ao
terreo, á execución dos traballos obxecto de axuda, así como calquera variación nas condicións que lle deron dereito á concesión das axudas.

5. O incumprimento das obrigacións previstas nestas bases dará lugar á revogación das axudas e, no seu caso, ao reintegro total ou parcial das cantidades percibidas de
incorrer nalgunha das causas establecidas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeneral de subvencións.

6. Comunicar ao concello a concesión de outras axudas para a mesma finalidade.

Artigo 9. Solicitude de subvención

1. Previamente, as persoas interesadas deberán solicitar ao concello a elaboración do plan de medidas preventivas fronte incendios forestais mediante a plantación de
frondosas caducifolias na rede de faixas secundarias de xestión de biomasa deste concello. A solicitude  formalizarase no modelo denominado anexo I destas bases  e
presentarase no concello. O servizo de medio ambiente porase en contacto coas persoas interesadas, para a realización dos estudos que permitan redactar os plan de
repoboación acordes ca lei 3/2007 de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais. Nestes plans de plantación figurará o orzamento detallado das actuación precisas
para que os interesados poidan valorar a súa adhesión ao plan.

2. Elaborado o plan de repoboación as persoas que estean de acordo co mesmo e queiran acollerse a esta subvención, deberán adherirse ao plan e solicitar a subvención
mediante formulario denominado o anexo II destas bases, acompañado da seguinte documentación:

 Copia DNI o CIF no caso de persoas xurídicas.

 Documento acreditativo da titularidade e referencia catastras da/as parcelas a repoboar ou documentación que acredite a disposición dos terreos( contrato de
arrendamento, documento de cesión, ou calquera outro documento que acredite a dispoñibilidade dos terreos para esta finalidade).

3. Lugar de presentación: O documento e a documentación anexa deberá presentarse no rexistro xeral do Concello de Ames, de xeito presencial  ou a través da sede
electrónica,  ou en calquera outros  rexistros  públicos  aos que se refire  o  artigo 16.4 da Lei  39/2015,  de 1 de outubro do Procedemento administrativo común das
administracións públicas.

4.Prazo: As persoas que desexen acollerse a esta convocatoria poderán solicitar a adhesión ao plan e as axudas  dende o día  da publicación do extracto da convocatoria
no BOP da Coruña  ata o 11 de febreiro de 2019. 

Este prazo poderá ser ampliado ata o 15 de marzo de 2019, como máximo; esta ampliación poderá ser realizada previa  proposta razoada da unidade xestora.

5. Publicidade: o extracto destas bases será publicado na Base Nacional de subvencións e no BOP de A Coruña.

Artigo 10. Tramitación e resolución

10.1 Tramitación

A presente convocatoria será tramitada pola Concellaría delegada en materia de Medio Ambiente.

A concesión das subvencións realizarase en réxime de concorrencia competitiva entre as persoas definidas no  artigo seis da presente convocatoria que formalicen
documento de adhesión ao plan dentro do prazo indicado nesta convocatoria. A concesión será aprobada despois da proposta motivada da comisión avaliadora, previo
informe do Departamento de Medio Ambiente acreditativo de que da información que consta no seu poder, se derive que os solicitantes reúnen todos os requisitos para
acceder á condición de beneficiarios. 

Esta comisión avaliadora estará composta polos seguintes membros:
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Presidente .-O Alcalde

Vogais .- O Concelleiro/a Delegado do Área; a responsable da Garda Ambiental, a Responsable da Aula da Natureza e o técnico local de emprego, debendo actuar un deles
como secretaria da comisión.

10.2 Valoración das solicitudes.

O único criterio a considerar será o cumprimento dos requisitos esixidos nesta convocatoria mediante a presentación da documentación requirida. Estimaranse todas
aquelas solicitudes que cumpran os requisitos e desestimaranse aquelas que non o fagan.

No caso de que se presenten solicitudes que conxuntamente superen o importe desta convocatoria, atenderase as prioridades recollidas na última revisión das faixas
secundarias de xestión de biomasa do concello de Ames.

10.3.–Notificación e publicidade da resolución de concesión.

O expediente así tramitado someterase á Alcaldía, ou ao órgano a favor do cal a Alcaldía efectuase a correspondente delegación.

A súa resolución notificaráselles a todos os solicitantes no prazo máximo de dous meses desde o remate do prazo de presentación de solicitudes, expresando, de xeito
motivado,  se foi  desestimada ou estimada a solicitude,  para os efectos de posibles recursos.  Dita resolución expresará a contía máxima concedida.  Cumprida esta
condición, a concesión en firme das subvencións xerará un dereito en favor do/a beneficiario/a e o correlativo compromiso para o concello, compromiso que só será esixible
cando se acredite o cumprimento das finalidades que motivaron a súa concesión en prazo e forma.

A resolución ditada porá fin á vía administrativa e contra a mesma caberá interpor ben recurso contencioso-administrativo, ou ben, potestativamente e con carácter previo a
este, recurso de reposición ante o mesmo órgano que a ditou. A presentación do recurso de reposición poderá efectuarse no prazo sinalado no artigo 124 da Lei 39/2015,
do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas (un mes desde a notificación da resolución de reparto de achegas). A interposición do
recurso contencioso administrativo poderá efectuarse no prazo indicado no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición Contencioso-administrativa
(dous meses desde a notificación da resolución de reparto de achegas).

10.4. Aceptación da subvención.

No prazo de dez (10) días naturais seguintes ao da notificación, os/as beneficiarios/as das achegas deberán comunicarlle ao Concello de Ames, por escrito,  a non
aceptación. Se transcorrido ese prazo non se fixese manifestación expresa en ningún sentido, entenderase aceptada a achega concedida.

Contra a desestimación expresa ou presunta das solicitudes presentadas poderán formularse os recursos que procedan.

Artigo 11.- Xustificación e Pagamento

A conta xustificativa da subvención, tendo en conta que os traballos de plantación os realiza o concello,  entenderase presentada co informe emitido pola concellería de
medio ambiente certificando os traballos realizados, que será suficiente para que se emita a liquidación. No informe detallaranse os traballos realizados e o importe dos
mesmos, unha vez aplicadas as tarifas indicadas na ordenanza reguladora do prezo público pola prestación do servizo de xestión de biomasa nos espazos definidos como
redes secundarias de faixas conforme a legalidade vixente, indicando os traballos que teñen o carácter subvencionable, e o importe da subvención, no mesmo informe
indicarase si se cumpriron coas obrigas de difusión do financiamento. 

No caso de que o importe da certificación fose distinto ao inicialmente proxectado no anexo II no que se acepta a adhesión ao plan, o concello de Ames asumirá como
máximo a contía do 80% dos traballos e ata o límite da partida orzamentaria.

O informe emitido será elevado ao órgano competente para a aprobación da xustificación.

Das liquidacións emitidas polo 100% dos traballos de plantación, dende os servizos económicos descontarase o importe da subvención xustificada, de forma que ao
propietario notificaráselle a liquidación  polo importe líquido resultante, para que proceda ao seu pagamento.

Artigo 12.- Réxime sancionador

O beneficiario/a quedará sometido ás responsabilidades e réxime sancionador disposto na Lei Xeral de Subvencións e, se é o caso, ao disposto no Código Penal (Lei
Orgánica 10/85).

Será de aplicación o réxime sancionador previsto no Título IV da Lei 38/2003, xeral de subvencións, desenvolto polo Título IV do Regulamento da citada Lei.

Disposicións adicionais

Disposición adicional primeira

Os beneficiarios de subvencións concedidas polo Concello quedarán obrigados a someterse a todas as actuacións que este poida acordar para comprobar que os fins aos
que se dedica a subvención se corresponden cos fins para os que se solicitara e concedera a axuda, e para verificar se cumpren todas as condicións esixidas para a
concesión da subvención ou axuda.

Disposición adicional segunda

Para o non previsto nesta convocatoria serán de aplicación as normas incluídas nas Bases de execución do orzamento xeral do Concello, na Lei 38/2003, xeral de
subvencións e no seu Regulamento e na Lei 9/2007 de subvencións de Galicia.

Disposición adicional terceira

O responsable do tratamento dos datos  que consten no expediente de convocatoria destas  axudas é o Concello  de Ames.  Os datos  serán tratados coa finalidade
específica, da convocatoria de axudas para accións preventivas mediante plantación de frondosas caducifolias na rede de faixas secundarias de xestión de biomasa do
concello de Ames no ano 2019, de conformidade coa regulación establecida polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello sobre protección de
datos de carácter persoal e demais disposicións de aplicación. 

A lexitimación do tratamento está baseada no consentimento manifestado coa solicitude de participación nesta convocatoria de axudas.

O prazo de conservación dos datos dependerá do especificado para cada tratamento de datos persoais ou os que legalmente sexan de obrigado cumprimento.

Os datos solicitados unicamente serán obxecto de cesión, no seu caso, previo consentimento da persoa interesada ou de acordo co previsto na citada lexislación.

As persoas cuxos datos  persoais  sexan tratados polo Concello  de Ames poderán exercitar  os  dereitos  de acceso,  rectificación,  supresión,  oposición,  limitación do
tratamento e portabilidade, así como a opoñerse á toma de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na lexislación vixente
sobre a materia, ante o órgano responsable do tratamento dos datos (Concello de Ames). Tamén poderán exercitar os seus dereitos ante o Delegado de Protección de
Datos do Concello no enderezo electrónico dpd@concellodeames.gal.

Disposición adicional cuarta

Os beneficiario/as deberán dar a adecuada publicidade do carácter público do financiamento das  actuacións de calquera tipo que sexan obxecto de subvención. Consistin-
do na colocación de un cartel colocado na parcela obxecto de subvención, conforme ao modelo facilitado pola concellería de medio ambiente.

ANEXO I 
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ANEXO I:  SOLICITUDE DE ELABORACIÓN DUN  PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS
FRONTE  INCENDIOS  FORESTAIS  MEDIANTE  A  PLANTACIÓN  DE  FRONDOSAS
CADUCIFOLIAS NA REDE DE FAIXAS SECUNDARIAS DE XESTIÓN DE BIOMASA DO
CONCELLO DE AMES

A cubrir pola administración

Rexistro

(Instrucións ao dorso para cumprimentar esta instancia)

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE

NOME/ RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO DNI/OUTROS

Enderezo / Lugar

Parroquia CP Municipio Provincia

Teléfono Correo electrónico

Actuando en nome propio Representando a:

DATOS DO REPRESENTADO (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

NOME/ RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO DNI/OUTROS

NA CONDICIÓN DE

 Titular catastral   Arrendatario             Xestor                Beneficiario da cesión dos terreos            

Outro:________________________

Das fincas que se detallan a continuación

UBICACIÓN XEOGRÁFICA E CATASTRAL DAS FINCAS ONDE SE REALIZARÁ A PLANTACIÓN

LUGAR PARROQUIA POLÍGONO PARCELA REFERENCIA CATASTRAL

SOLICITO ao concello de Ames que realice os estudos necesarios para elaborar un  plan de repoboación para os terreos indicados anteriormente acordes coa lei 3/2007 de
prevención e defensa contra incendios forestais,  aos efectos de solicitar axudas para levar a cabo estas accións preventivas e posteriormente adherirme ao plan.

Autorizo ao concello de Ames a entrar nos terreos indicados anteriormente aos efectos de realizar os estudos necesarios para elaborar os plans.

Ames, ______ de _________________ de 20

Asinado: ____________________________________
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SR. ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DE AMES

INSTRUCIÓNS XERAIS:

1. O impreso pódese cubrir a man (letra que sexa lexible) , enchendo os campos correspondentes.

2. Unha vez cuberto e asinado, presénteo nos rexistros do Concello de Ames.

3. Tamén pode ser presentado nos rexistros da Administración Xeral do Estado, das comunidades autónomas ou en calquera outra oficina de rexistro establecida nas
disposicións vixentes, ou  remitir mediante as formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento administrativo común das administracións
públicas.

INSTRUCIÓNS PARTICULARES:

Representante: Os seus datos só se cubrirán cando se teña designada á representación que, deberá acreditarse con poder cumprido, mediante documento público ou pri -
vado con sinatura lexitimada notarialmente ou por comparecencia.

Coa solicitude deberá achegar unha copia do documento de identidade.

ANEXO II

ANEXO II

ADHESIÓN AO PLAN  DE PLANTACIÓN E SOLICITUDE DE AXUDA PARA
REPOBOACIÓN CON FRONDOSAS CADUCIFOLIAS NA REDE DE FAIXAS
SECUNDARIAS DE XESTIÓN DE BIOMASA DO CONCELLO DE AMES

A  cubrir pola administración

Rexistro

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE

NOME/ RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO DNI/OUTROS

Enderezo / Lugar

Parroquia CP Municipio Provincia

Teléfono Correo electrónico

Actuando en nome propio Representando a:

   

DATOS DO REPRESENTADO (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

NOME/ RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO DNI/OUTROS

NA CONDICIÓN DE

 Titular catastral  Arrendatario            Xestor               Beneficiario da cesión dos terreos

                    Outro:________________________

 DECLARO:

 Que mediante este documento  me adhiro ao Plan de accións preventivas mediante plantación de frondosas caducifolias na rede de faixas
secundarias de xestión de biomasa do concello de Ames nas parcelas indicadas solicitando os seguintes traballos:
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A. IDENTIFICACIÓN DOS TERREOS E A SÚA TITULARIDADE

PARCELA

REFERENCIA CATASTRAL

TITULAR CATASTRAL

PROPIETARIO

D.N.I.

LUGAR

SUPERFICIE TOTAL

SUPERFICIE EN FAIXA

DESCRICIÓN

B. PLAN DE ACTUACIÓNS

Traballo Propietario Concello

TALA

CLAREO

PODA

ROZA

TRITURACIÓN DE RESTOS

PLANTA

MICORRIZACIÓN

SUBSOLADO

APERTURA DE CASILLAS

ABOADO

PLANTACIÓN

C. PLAN DE PLANTACIÓN

ESPECIE Nº DE PES MARCO

DESEÑO DA PLANTACIÓN

D. ORZAMENTO

TRABALLO UNIDADES PREZO UNITARIO CON IVE TOTAL

ROZA E TRITURACIÓN DE RESTOS

PLANTA

MICORRIZACIÓN

SUBSOLADO

APERTURA DE CASILLAS

ABOADO

PLANTACIÓN
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 Que me comprometo a cumprir coas seguintes obrigas:

1. Autorizar ao concello de Ames a que realicen os traballos de preparación e/ou plantación sinalados. Co compromiso de ter xestionada a biomasa forestal conforme ao
ditado por esta lei na parcela incluída no ámbito de actuación. Os terreos deberán estar libres de eucaliptos, piñeiros e acacias. Todo elo con anterioridade a que se inicien
os traballos de preparación e/ou plantación polo concello de Ames.

2.   Aboar os custos derivados dos traballos  sinalados unha vez emitida a liquidación por  parte do concello de Ames,  autorizando a que se desconten os importes
concedidos na liña de subvencións que convoque o concello. 

3. Realizar anualmente as tarefas de xestión de biomasa ditadas na lei de incendios con excepción do primeiro ano no que, a mencionada xestión, será realizada polo
concello.

4. Manter a superficie plantada segundo o plan de plantación acordado co Concello. Calquera transmisión do dereito sobre a superficie forestada, deberá facerse constar
que a forestación está suxeita á obrigación de manter a vexetación implantada polo período inicialmente comprometido

5. Comunicar por escrito á concellaría de medio ambiente, no prazo máximo de 15 días desde que teña coñecemento dos feitos, calquera circunstancia que afecte ao
terreo, á execución dos traballos obxecto de axuda, así como calquera variación nas condicións que lle deron dereito á concesión das axudas.

6. Aceptar os mecanismos de control que con  independencia dos traballos que realicen, os servizos técnicos municipais, se establezan, como garantía a favor dos
intereses públicos e para asegurar o cumprimento da finalidade perseguida neste acordo.

7. Autorizar a que nos catro anos seguintes aos dos traballos realizados os traballadores municipais encargados do mantemento da franxa de especial protección, accedan
a propiedade para a realización das labores de seguimento, análise e difusión dos traballos realizados

2. SOLICITO:

A concesión dunha axuda de ata o 80% para levar a cabo acciones preventivas mediante plantación de frondosas caducifolias na rede de faixas secundarias de xestión de
biomasa nas parcelas indicadas no punto anterior e para os traballos detallados e orzamentos que figuran neste mesmo documento, 

ORZAMENTO:

Importe total do traballos do plan de Plantación

SUBVENCIÓN CONCELLO 80 %

CUSTE A ASUMIR POLO SOLICITANTE   20 %

TOTAL

Aos efectos de solicitar a axuda indicada declaro:

1. Estar ao corrente das  obrigas tributarias e coa Seguridade Social, e non está incurso/a en ningunha outra causa que supoña ou poida supoñer obstáculo legal
para o seu acceso á condición de beneficiaria dunha achega, ao abeiro da correspondente convocatoria, comprometéndome a manter esta situación ate a completa
resolución do expediente. 

2. Non estar incurso en ningunha circunstancia que impida o acceso á condición de beneficiario/a dunha achega pública.

3. Que non obstante o anterior, autorizo ao Concello de Ames para comprobar a veracidade da anterior declaración tanto na Axencia Estatal da Administración
Tributaria como na Axencia Tributaria de Galicia e na Tesourería Xeral da Seguridade Social. 

4. Que SI/NON se solicitaron axudas para a mesma finalidade( No caso de  que se solicitasen axudas indicar o importe: _____________________) 

5. Someterme ás actuacións de comprobación e á achega da documentación que o Concello de Ames poida acordar para comprobar que as actuacións ás que
se dedica a subvención, no caso de ser concedida, se corresponden cos fins para os que se solicita. 

6. Cumprir coas obrigacións previstas nas bases e reintegrar as cantidades percibidas de incorrer nalgunha das causas establecidas na Lei 38/2003, de 17 de
novembro, xeneral de subvencións.

Documentación que se anexa( sinalar o que corresponda):

 Copia DNI o CIF no caso de persoas xurídicas.

 Documento acreditativo da titularidade e referencia catastras da/as  parcelas  a repoboar  ou documentación que acredite  a disposición dos terreos(  contrato de
arrendamento, documento de cesión, ou calquera outro documento que acredite a dispoñibilidade dos terreos para esta finalidade).

 Documento acreditativo da representación:

Ames, ______ de _________________ de 20

Asinado: ____________________________________

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DE AMES

INSTRUCIÓNS XERAIS:

1. O impreso pódese cubrir a man (letra que sexa lexible) , enchendo os campos correspondentes.

2. Unha vez cuberto e asinado, presénteo nos rexistros do Concello de Ames.
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3. Tamén pode ser presentado nos rexistros da Administración Xeral do Estado, das comunidades autónomas ou en calquera outra oficina de rexistro establecida
nas  disposicións  vixentes,  ou   remitir  mediante  as  formas  previstas  no  artigo  16.4  da  Lei  39/2015,  do  1  de  outubro,  do  Procedemento  administrativo  común das
administracións públicas.

INSTRUCIÓNS PARTICULARES:

Representante: Os seus datos só se cubrirán cando se teña designada á representación que,  deberá acreditarse con poder cumprido, mediante documento público ou
privado con sinatura lexitimada notarialmente ou por comparecencia.

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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