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SESIÓN     ORDINARIA     DA     XUNTA     DE     GOBERNO     LOCAL   D  O     DÍA     21   D  E FEBREIRO DE 2019.-  

Na Casa Consistorial de Ames, sendo as once horas e trinta minutos (11:30 h) do día vinte e un
(21) de febreiro de dous mil dezanove (2019), reúnese a Xunta de Goberno Local deste Concello
en sesión ordinaria de primeira convocatoria, baixo a Presidencia da primeira tenente de alcalde, 
alcaldesa por delegación (Decreto 412/2019) Genma Otero Uhía, e coa asistencia dos/as tenentes
de alcalde David Santomil Mosquera, Mª Isabel Vaquero Quintela e Luísa Feijóo Montero.

Non asisten pero xustifican a súa ausencia  o alcalde Jose M. Miñones Conde e os concelleiros
José Blas García Piñeiro e Silvia Dapena Liñares.

Actúa de secretaria a secretaria accidental, Concepción Vilas Cantelar.

PUNTO PRIMEIRO.- ACTAS ANTERIORES.

A señora presidenta pregunta aos asistentes se teñen algunha alegación que formular á acta da
sesión anterior,  ordinaria do 14 de febreiro 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.- LICENZA DE PARCELACIÓN. 

Expediente: 2019/U018/000002

Dáse conta da solicitude presentada por Isolina Martínez Abelleira, NIF 76.494.597-R para a
parcelación  da parcela 11.1 do proxecto de compensación do sector S-05 “Cortes-Condomiña”
(referencia  catastral  número  9539909NH2493N0001MI),  localizada  na  Urbanización  Agro  do
Muiño, Parroquia de Ortoño, Ames, pola que resultarían sete parcelas de resultado.

Figura  no  expediente proxecto  de  segregación  de  finca,  validación  gráfica  alternativa  CSV
19VQ22Z8P2C1R6Y0 datado en xaneiro de 2019, subscrito polo enxeñeiro técnico agrícola Cándido
Rodríguez Giráldez (colexiado 869).

Clasificación do solo: Sector de Solo Urbanizable S-05 “Cortes-Condomiña”

Descrición da parcela aportada:

Parcela 11.1 Sector S-05 “Cortes- Condomiña”

Finca situada en Cortes, de una superficie de 3.613 m2. Lindes Norte, Parcela 24, vial público, con parcela
11.2, zona excluida y parcela 22, equipamientos, Sur, Parcela 24, vial público, Este, parcela 24, vial público,
parcela 22, equipamientos y zona excluida y Oeste parcela 24, vial público y zona excluida.

Título: Le pertenece en virtud de adjudicación en proyecto de compensación en virtud de mandamiento
administrativo expedido el dia dieciocho de febrero de dos mil cinco por el Concello de Ames.

Inscripción Registro de la Propiedad de Negreira; Tomo 1249, Libro 448, Folio 209,  Ins.1ª, Finca 35942

A parcela aportada ten asignado un número de vivendas máximo de oito vivendas unifamiliares e unha
edificabilidade total de 1723,33 m2

A parcela aportada dispón dunha vinculación “ob rem” sobre as parcelas 20, 21, 22 e 18 do Sector de Solo
Urbanizable S-05 “Cortes-Condomiña” destinadas a espacios libres privados do 4,4507% do total.

Asemade, na parcela aportada existe unha vivenda unifamiliar en construción.

Expediente 2008/189 

Licencia para vivenda unifamiliar a Josefa Mª Pardo Martínez da XGL de 22 de abril de 2.009.

Edificabilidade  consumida 216,60 m2 
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Parcelación proposta:

A parcelación proposta é resultado de dividir a finca matriz en sete parcelas de resultado denominadas
parcela A (resto de finca matriz), parcela B, parcela C, parcela D, parcela E, parcela F, e parcela G.

En  aplicación  da  Ordenanza  fiscal  reguladora  da  taxa  pola  expedición  de  licenzas
urbanísticas, aboáronse as taxas por importe de 451,99  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 Isolina
Martínez  Abelleira,  NIF  76.494.597-R,  licenza  para  a  parcelación da  parcela  11.1  do
proxecto de compensación do sector S-05 “Cortes-Condomiña” (referencia catastral número
9539909NH2493N0001MI) localizada na Urbanización Agro do Muíño, parroquia de Ortoño,
Ames,  pola  que  resultarían  sete  parcelas  de  resultado,  segundo  o  documento  técnico
redactado polo enxeñeiro técnico agrícola Cándido Rodríguez Giráldez (colexiado 869) e o
informe subscrito pola arquitecta municipal, sendo a descrición das parcelas de resultado a
seguinte:

Parcelas de resultado
Superficie

parcela
Edificabilidade

asignada
Nº máximo
vivendas

%Participación “Ob rem”
sobre as parcelas 20, 21, 22 e 18 do

Sector de Solo Urbanizable S-05
“Cortes-Condomiña” 

Finca A-resto de finca matriz 450,00 m2 215,415 m2 1 0,5543%

Finca B 450,00 m2 215,415 m2 1 0,5543%

Finca C 450,00 m2 215,415 m2 1 0,5543%

Finca D 450,00 m2 215,415 m2 1 0,5543%

(*)Finca E 613,00 m2 291,670 m2 1 0,7551%

Finca F 600,00 m2 285,00 m2 1 0,7392%

Finca G 600,00 m2 285,00 m2 1 0,7392%

TOTAL 3613,00 m2 1723,33 m2 7 4,4507%

(*) Na parcela de resultado Finca E queda emprazada a vivenda unifamiliar en obras exp. 2008/189 

A descrición gráfica das actuacións de parcelación que se autorizan é a seguinte:

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

3



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

PUNTO  TERCEIRO.- MODIFICACIÓN  LICENZA  DE  PARCELACIÓN  (PROXECTO  E
CORRECCIÓN DE ERRO). 

Expediente : 2014/U018/000017

Dáse conta da solicitude presentada por Jesús Manuel Gómez Gómez, con DNI 33.041.438-
Y, para modificación e corrección de erro na licenza de parcelación outorgada pola Xunta
de Goberno Local de data 18 de decembro do 2014, a Jesús Manuel Gómez Gómez e José
Gómez Gómez, NIF 33.041.438-Y e 33.041.387-R, para parcelación da finca núm. 734 dos
planos  de  concentración  parcelaria  de  San  Estevo  de  Covas  e  Santo  Tomé de  Ames  -
referencias catastrais 15002A503007340000BX e 8002501NH2580S00001YS- localizadas no
lugar de Cruxeiras, parroquia de Ames, Ames.

Figura  no  expediente  documentación  técnica  da  modificación  solicitada,  subscrita  polo
enxeñeiro técnico agrícola Cándido Rodríguez Giráldez (colexiado 869) e datada en maio do
2018, achegada o 24 de outubro de 2018  (r.e. 2018/004/00000 913).

Modificación proposta:.

Conforme se indica na documentación técnica achegada, a modificación do proxecto para o
que se concedeu a licenza solicitada atinxe ás superficies das parcelas de resultado, e ás
respectivas superficies de cesión conforme aos novos datos achegados.

Así  mesmo,  solicítase  a  corrección  dun  erro  de  transcrición  detectado  que  afecta  á
numeración das parcelas resultantes da parcelación (cadro), de xeito que onde di “Finca 374-
1 (solo rural)” e “Finca 374-2 (solo rural)” debe dicir “Finca 734-1 e “Finca 734-2”.

En  aplicación  da  Ordenanza  fiscal  reguladora  da  taxa  pola  expedición  de  licenzas
urbanísticas, efectuouse un ingreso por importe de 64,57 euros segundo se detalla:

Tarifa 12. Taxa mínima 64,57 €

TOTAL TAXAS ABOADAS 64,57 €

Modificación proxecto de parcelación finca 734 planos 
concentración parcelaria Santo Tomé de Ames e San Estevo 
de Covas. Referencias catastrais 15002A503007340000BX 
e 8002501NH2580S00001YS.

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 técnico e xurídico obrantes no expediente, favorables á modificación da
licenza, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, previa
delegación da Alcaldía (decreto 480/2016), adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Autorizar, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo do de terceiro, a Jesús
Manuel  Gómez  Gómez  e  José  Gómez  Gómez,  NIF  33.041.438-Y  e  33.041.387-R,
respectivamente, a modificación do proxecto de parcelación das fincas coas referencias
catastrais  15002A503007340000BX e 8002501NH2580S00001YS,  localizadas no lugar  de
Cruxeiras, parroquia de Ames, para o que se concedeu licenza de parcelación pola Xunta de
Goberno Local do 18 de decembro do 2014, segundo a derradeira documentación técnica
achegada aos efectos da modificación,  subscrita polo enxeñeiro técnico agrícola Cándido
Rodríguez  Giráldez  (colexiado  número  869),  datada  en  outubro  de  2018,  e  o  informe
subscrito ao efecto pola arquitecta municipal. As superficies das parcelas de resultado e das
franxas de cesión correspondentes a cada unha delas quedarían do seguinte xeito:
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Parcelas de resultado Superficie bruta Cesión viais Superficie Neta

Resto  de  finca  matriz  (solo
rústico apto para urbanizar)

5.110,00 m² - 5.110 m²

Finca 734-1 2.629,00 m² 286,00 m² 2.343,00 m²

Finca 734-2 5.277,00 m² 411,00 m² 4.866,00 m²

Totais 13.016,00 m² 697,00 m² 12.319,00 m² 

A descrición gráfica das actuacións de modificación de parcelación que se autorizan é a seguinte:

Segundo.- Autorizar a división dos terreos destinados a regularización de viario, segundo a nova
superficie corrixida total de 697,00 m2  (no lugar dos 534 m2 consignados no acto de concesión
da licenza de parcelación) a efectos do cumprimento da obriga de cesión ao Concello do art. 24
LSG, cesión que segue a condicionar a licenza de parcelación concedida o 18 de decembro do
2014  e  modificación  desta  cuxa  autorización  se  autoriza,  cesión  que  deberá  formalizarse  en
documento público.

Terceiro.-  Corrixir o erro detectado na licenza de parcelación concedida o 18 de decembro do
2014 na numeración das parcelas de resultado (cadro) da devandita parcelación de xeito que
onde di “Finca 374-1” e “Finca 374-2” debe dicir “734-1” e “734-2”.

Cuarto.- Formalizar ante o Catastro Inmobiliario a declaración conducente á incorporación no
mesmo da modificación do inmoble derivada da actuación para a que se concedeu a licenza de
parcelación o 18 de decembro do 2014 coa modificación cuxa autorización se autoriza neste acto,
(expediente: 2014/U018/000017).

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

PUNTO CUARTO.- LICENZA DE OBRA.

Expediente: 2018/U022/000048

Dáse conta da solicitude presentada por Xoán Manuel García Moure, co NIF 33.288.111-G  para
a construción de vivenda unifamiliar a executar na parcela de resultado nº 2, que resultou da
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parcelación para a que se concedeu licenza o 20 de decembro do 2012 (expte. 15/2012),
referencia  catastral  2621926NH3522S0000HP,  situada  no lugar  de  Sura,  parroquia  de
Ameixenda, Ames.

Figura  proxecto  básico  para  construción  de  vivenda  unifamiliar,  visado  con  data  16  de
novembro de 2018, redactado polo arquitecto Antonio Sabucedo Costa (colexiado 1980). 

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.

-Cualificación do solo polo PXOM: solo de núcleo rural tradicional.

-Situación:  lugar  de  Sura,  parroquia  de  Ameixenda,  Ames,  referencia  catastral
2621926NH3522S0000HP.

-Altura, volumes e ocupación da parcela permitidos: altura máxima 7m. Ocupación máxima:50
%. 

-Presuposto de execución material: 83.000,00  euros.

-Nome ou razón social do promotor:  Xoán Manuel García Moure.  

-Técnico autor do proxecto: Antonio Sabucedo Costa, arquitecto (colexiado 1980).

-Descrición das obras:  Vivenda unifamiliar illada en planta baixa e semisoto. Incorpora peche
que é tamén contención ao fronte.

-Superficie construída:  155,09 m2 

En  aplicación  da  Ordenanza  fiscal  reguladora  da  taxa  pola  expedición  de  licenzas
urbanísticas, efectuouse un ingreso por un importe de  193,71 euros, segundo a continuación
se detalla:

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 terceiro, licenza de
obra a Xoan Manuel García Moure, NIF núm. 33.288.111-G, para construción de vivenda
unifamiliar illada en planta baixa e semisoto e peche que é tamén contención ao fronte, na
parcela de resultado Nº 2 , resultante da parcelación para a que se concedeu licenza o 20 de
decembro do 2012 (expte. 15/2012), referencia catastral 2621926NH3522S0000HP, situada
no  lugar  de  Sura,  parroquia  de  Ameixenda,  Ames,  segundo  o  proxecto  redactado  polo
arquitecto Antonio Sabucedo Costa (colexiado 1980).

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

As sinaladas no informe subscrito pola arquitecta municipal .-:

-Establécese un aval ou fianza, antes do inicio das obras, garante da reposición de danos na
vía  e correcta execución do fronte, por importe de 1.000 euros.
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Superficie construída vivenda unifamiliar 

Tarifa 9 d) taxa mínima 64,57 €

Expedición e subministro do cartel de obra 129,14 €

TOTAL TAXAS ABOADAS (21/11/2018) 193,71 €

155,09 m2



-Antes do inicio da obras achegará: oficio de dirección de execución e coordinación de seguridade
e saúde, proxecto de execución visado que recolla o sinalado no cadro de control (uso e axuste da
cota do terreo en contacto coa edificación á cara inferior  do alero a  7,00m) e que incorpore
eficiencia enerxética de proxecto e estudio básico de seguridade e saúde. 

-Dado que non existen hoxe servizos  de auga e saneamento  no núcleo,  en cumprimento do
establecido na Lei do solo vixente, resolveranse por medios individuais, con cargo ao promotor da
edificación o compromiso de conexión, para cando sexan implantados. 

-Acondicionará a ampliación de vía para o uso público chegando á cota da calzada. O pavimento
contará cunha solución de previsible boa resistencia no tempo e que non dificulte mantemento,
evitando grava solta para tránsito de vehículos.

-Recuarán os postes da superficie de cesión, no seu caso, e reporá elementos deteriorados.

-A ubicación/ocultación da unidade exterior de instalacións de aerotermia garantirá a integración
ambiental.

-Non se alterará a rasante natural do terreo nos lindes da parcela de xeito que condicionen as
condicións de execución do peche do colindante.

-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.

-Nomearase coordinador de seguridade e saúde.

-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 porao 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.

-Lémbrase a obriga de obter a procedente autorización sectorial para execución de pozos e fosas
sépticas.

-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 mil seiscentos sesenta euros (1.660 euros) de acordo co seguinte
detalle:

Orzamento EM segundo o proxecto: 83.000 euros

Liquidación provisoria (2%): 1.660 euros

Quinto.- Facultar  ó  alcalde  do  Concello  de  Ames  para  cantas  actuacións  de  trámite  sexan
precisas para a mellor execución do acordado.
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PUNTO  QUINTO.- CLASIFICACIÓN  DE  OFERTAS  E  REQUIRIMENTO  DE
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA ADXUDICACIÓN DO PROCEDEMENTO
ABERTO SIMPLIFICADO DAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VIAIS NO NÚCLEO DE
VILOUTA (TAPIA). POS 2018. 

Expediente: 2018/C003/000013

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 6 de febreiro de
2019,  no  procedemento  aberto  simplificado  para  a  adxudicación  das  obras  de
“pavimentación de viais no núcleo de Vilouta (Tapia)”.

Na anterior reunión da Mesa de Contratación de 23 de novembro de 2019, ante as elevadas
porcentaxes de baixa presentadas por algúns dos licitadores e ao obxecto de comprobar se
existían ofertas económicas en situación de baixa temeraria, en primeiro lugar procedeuse a
realizar  os  cálculos  (co  programa  da  Deputación  deseñado  para  este  fin)  das  medias
aritméticas  das  ofertas  presentadas,  observándose  que  a  proposición  presentada  pola
empresa Obras y Viales de Galicia SL, que ofertou unha baixa do 31,78 %, estaba incursa en
situación de baixa temeraria. 

Á vista deste feito e tendo en conta o establecido no apartado 15.2 dos pregos de cláusulas
administrativas,  a  Mesa  de  Contratación,  por  unanimidade  dos  seus membros  presentes
naquela  reunión,  acordou dirixir  escrito  a  través  do  TEDeC  á  empresa  que  estaba  en
situación de baixa temeraria concedéndolle un prazo de 5 días hábiles ós efectos de que
xustificaran  ante  da  Mesa  de  Contratación  a  baixa  ofertada,  acompañando  para  elo  a
documentación á que se fai referencia no prego de cláusulas administrativas particulares. A
empresa Obras y Viales de Galicia SL presentou documentación xustificando a súa oferta, en
prazo,  segundo  consta  no  rexistro  xeral  de  entrada  do  Concello  de  Ames.  Debido  ao
anteriormente exposto deuse traslado aos servizos técnicos do Concello da documentación
presentada pola empresa para xustificar a súa oferta económica.

A arquitecta municipal, Marta Bellas Rodríguez, emitiu informe, con data 31 de xaneiro de
2019, no cal expresa que non xustifica axeitadamente a súa oferta debido ó cal a Mesa de
Contratación acordou a exclusión do procedemento de licitación da empresa Obras y Viales
de Galicia S.L.

Tamén se deixa constancia de que na mesma reunión se acordou excluír do procedemento
de licitación ás empresas Eulogio Viñal Obras y Construcciones SA e Excavaciones Agra
Castro SL por “Non cumprir co esixido na cláusula 12 do PCAP (ver apartado 13 cadro de
características),  condición  especial  execución  do  contrato,  compromiso  de  contratar  a
traballadoras desempregadas”. 

En base ao anterior, e ao 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  das  empresas  Eulogio  Viñal  Obras  y
Construcciones S.A. e  Excavaciones Agra Castro S.L. por “Non cumprir  co esixido na
cláusula  12  do  PCAP  (ver  apartado  13  cadro  de  características),  condición  especial
execución do contrato, compromiso de contratar a traballadoras desempregadas”.

Segundo.-  A   exclusión do  procedemento  da empresa Obras y  Viales de Galicia  S.L.
(OVIGA S.L.)  por  non  xustificar  a  súa  oferta  económica  que  estaba  considerada  como
temeraria.

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

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

IVE

OFERTA
ECON. CON

IVE

PUNTOS

>80

AUMENTO
PRAZO

GARANTÍA >4

PUNTOS

>20

PUNTOS
TOTAIS

SYR-AMG SL 65.958,91 79.810,28 80,00 4 20 100

NEXIA INFRAESTRUCTURAS 
SLU

66.773,64 80.796,10 78,46 4 20 98,46

EXCAVACIONES POSE SL 77.500,00 81.675,00 77,10 4 20 97,10

BCNOR GESTIÓN Y 
SOLUCIONES AVANZADAS SL

72.855,61 88.155,29 67,00 4 20 87

CONSTRUCCIONES 
PONCIANO NIETO SL

73.235,31 88.614,73 66,28 4 20 86,28

CONSTRUCCIONES J. MAURI
E HIJOS SL

74.253,63 89.846,89 64,36 4 20 84,36

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

75.059,08 90.821,49 62,84 4 20 82,84

CONSTRUCCIONES 
IGLESIAS MERA SL

75.818,00 91.739,78 61,41 4 20 81,41

LÓPEZ Y LEIS SA 76.700,00 92.807,00 59,75 4 20 79,75

OBRAS Y SANEAMIENTOS 
DE GALICIA SL

77.373,37 93.621,78 58,48 4 20 78,48

COVIASTEC SL 77.762,18 94.092,24 57,75 4 20 77,75

Cuarto.- Declarar que as características esenciais da referida contratación para o clasificado en
primeiro lugar,  SYR-AMG S.L., 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.

Quinto.- Prezo: 

A.- O importe da oferta do dito licitador ascende á contía de sesenta e cinco mil novecentos 
cincuenta e oito euros e noventa e un céntimos (65.958,91.- €).

B.- IVE repercutible: A contía do IVE repercutible ao tipo do 21% ascende á contía de trece mil
oitocentos cincuenta e un euros e trinta e sete céntimos (13.851,37.- €).

Sexto.- 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.

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,  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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Deberá  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 3.297,95 € segundo se especifica nos pregos que
rexeron  para  a  licitación  correspondentes  ao  5%  do  prezo  de  adxudicación  excluído  o
imposto sobre o valor engadido.

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) Índice de documentos presentados

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

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

PUNTO  SEXTO.-  ADXUDICACIÓN DO  PROCEDEMENTO   ABERTO  SIMPLIFICADO
(MEDIANTE APLICACIÓN DE FÓRMULAS) DAS OBRAS DE CAMIÑO DE QUISTILÁNS A
CEMITERIO E VIAIS NÚCLEO DE QUISTILÁNS (BUGALLIDO). POS ADICIONAL 1/2018.

Expediente: 2018/C003/000020

A Xunta de  Goberno Local na súa sesión de 10 de xaneiro de 2019 clasifica as ofertas
presentadas  e  declaradas  admitidas  no  expediente  de  licitación  da  Obra  de  camiño  de

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns                                                                         Telf: 981 883 002
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Quistiláns  a cemiterio  e  viais  núcleo de Quistiláns  (Bugallido),  obra incluida no POS 2018,  e
require  ao  clasificado  en  primeiro  lugar,  Martínez  Montes  e  Hijos  S.L.,  para  que  achegue  a
documentación esixida nos pregos de licitación. 

Na mesma sesión resultou excluída a oferta de Eulogio Viñal Obras y Construcciones S.A. por non
comprometerse a contratar, como mínimo a unha traballadora desempregada durante a execución
da obra licitada, condición esencial de execución na presente licitación. 

Unha  vez  presentada  polo  clasificado  en  primeiro  lugar  (Martínez  Montes  e  Hijos  S.L.) a
documentación establecida na LCSP,  considerada suficiente a documentación achegada,  pola
Mesa de Contratación, resulta procedente adxudicar a licitación.

Figura  no  expediente  informe  de  fiscalización  favorable  da  Intervención  municipal  informe
42/2019, de 20 de febreiro de 2019.

Visto o que antecede,  e o 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.- Adxudicar a realización da obra de “camiño de Quistiláns a cemiterio e viais núcleo
de Quistiláns (Bugallido)”, do POS adicional 1/2018, á empresa Martínez Montes e Hijos S.L.
con CIF B-15025372, e nas seguintes condicións:

A.-  Prezo:  O  importe  da  oferta  do  dito  licitador  ascende  á  contía  de  setenta  e  cinco  mil
seiscentos euros (75.600.- euros) sen IVE.

B.- IVE repercutible: A contía do IVE repercutible ao tipo do 21% ascende a contía de quince mil
oitocentos setenta e seis euros (15.876.- euros).

C.- Prazo de execución: O prazo de execución do contrato será de 6 meses, contados a partir do
día seguinte  ao da sinatura da acta de comprobación de replanteo,  salvo que exista reserva
fundada que impida o seu comezo.

E.- 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.- Nomear como Director facultativo da obra e coordinador de seguridade e saúde
ao enxeñeiro de camiños Pablo Blanco Ferreiro, de Estudio Técnico Gallego, S.A.

Terceiro.- Nomear como Representante do órgano xestor á arquitecta municipal Marta Bellas
Rodríguez, que dará conformidade ás certificacións de obra e acudirá ás recepcións das obras
actuando por delegación expresa da Intervención municipal (base 35 de execución do orzamento
municipal e Acordo do Consello de Ministros de 20 de xullo de 2018).

Cuarto.- Comunicar ao Rexistro de Contratos do Sector Público para a súa inscrición dos datos
básicos do contrato adxudicado. Tamén será publicado na Plataforma de contratación do Estado.

Quinto.- Facultar ó señor alcalde 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 do día de referencia,
estendéndose a presente acta que asina a señora presidenta, do que certifico.

A primeira tenente de alcalde A secretaria accidental
Alcaldesa por delegación (Decreto 412/2019) 
Genma Otero Uhía   Concepción Vilas Cantelar.
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