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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA 4 DE ABRIL DE 2019.-

Na Casa Consistorial de Ames, sendo as once horas e trinta minutos (11:30 h) do día catro (4)
de abril 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 e Luísa Feijóo Montero. 

Non asisten pero xustifican a súa ausencia as concelleiras Mª Isabel Vaquero Quintela e Silvia
Dapena Liñares. 

Asiste a interventora titular, 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 ás actas
das sesións anteriores,  ordinaria do 28 de marzo de 2019, e extraordinaria do 30 de marzo de
2019, que foron distribuídas 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.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR
ANA MARÍA COTO SOUTO EN REPRESENTACIÓN DA ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL
MULLERES DE SAN XOAN DE ORTOÑO CONTRA O ACORDO DE XUNTA DE GOBERNO
LOCAL DE 31 DE XANEIRO DE 2019 DE APROBACIÓN DO REPARTO DE AXUDAS PARA
A PROMOCIÓN DE FESTAS POPULARES 2018.

Expediente nº 2019/A003/000018

A Xunta de Goberno Local do 18 de outubro de 2018, deu aprobación ás bases da Convocatoria
de Subvencións para a Promoción de Festas Populares celebradas no exercicio 2018. (BOP
204 do xoves 25 de outubro).

A  ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL MULLERES DE SAN XOÁN DE ORTOÑO,  con  C.I.F.
G70438486,  con  enderezo  en  Avda  da  Peregrina  13-2º  J  ,  Bertamiráns-  AMES e,  na  súa
representación D/Dona ANA MARÍA COTO SOUTO con NIF 36106091R, presentou solicitude
en prazo e forma.

Unha  vez  valoradas  as  solicitudes  pola  Comisión  Avaliadora  e  vista  a  fiscalización  de
conformidade  da  Intervención  Municipal,  (informe 22/2019),  a  Xunta  de Goberno  Local,  en
sesión ordinaria celebrada o día xoves 31 de xaneiro de 2019, deu aprobación ao reparto de
axudas para a promoción de Festas Populares do Concello de Ames convocatoria 2018, de
acordo co seguinte detalle:

ENTIDADE /CIF ORZAMENTO Nº DE HABITANTES IMPORTE A 

CONCEDER

IMPORTE MÍNIMO A
XUSTIFICAR

OBXECTO DA
SUBVENCIÓN

ASOCIACIÓN  DE
VECIÑOS  SAN
PEDRO  DE
BUGALLIDO/
G15407976

6.757,00 € 1561 2.500,00 € 5.000,00 €

ORQUESTRAS  E
PIROTECNIA
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ASOCIACIÓN
RECREATIVO
CULTURAL  DE
AMEIXENDA
/G15975881

8.465,00 € 331 1.000,00 € 2.000,00 € ORQUESTRAS,
GRUPO
ELECTRÓXENO,
PIROTECNIA, CARPA.

ASOCIACIÓN
CULTURAL DE AMES/
G70204268 

6.477,00 € 1572

repartir con Oca

1.500,00 € 3.000,00 € PIROTECNIA  E
ORQUESTRAS

 ASOCIACIÓN
CULTURAL  E  DE
FESTEXOS VIRXE DA
PEREGRINA/
G15885866

20.732,21 € 11439

Bertamiráns 8910

5.500,00€ 11.000,00 € ORQUESTRAS,
PIROTECNIA,
GRUPO
ELECTRÓXENO,
CHARANGAS,ALUME
ADO,  SEGUROS,
IMPRENTA, SGAE

ASOCIACIÓN  DE
FESTAS  DO
MILLADOIRO/
G70206404

36.700,00 € 14926 8.000,00 € 16.000,00 € ORQUESTRAS,  E
GRUPOS
MUSICAIS,GRUPO
ELECTRÓXENO,
ACTIVIDADES
INFANTIS,
IMPRENTA,  SGAE,
ILUMINACIÓN,PIROT
ECNIA.

ASOC.  SOCIAL  E
CULTURAL  E
DEPORTIVA  O
CORPIÑO./G15850399

4.450,00 € ' 1.572 OCA 134

 

1.000,00 € 2.000,00 € PIROTECNIA,
ORQUESTRAS,
GRUPO
ELECTRÓXENO,
GRUPO DE GAITAS

ASOCIACIÓN
SOCIOCULTURAL
MULLERES  SAN
XOÁN  DE  ORTOÑO/
G70438486

16.267,51 € 11439

Ortoño sen
Bertamiráns 2529

habitantes

2.500,00€ 5.000,00€ FOGOS  DE
ARTIFICIO,BANDA DE
CALO,  DÚO
MUSICAL, 

ASOCIACIÓN
VECIÑAL DE COBAS/ 

G70082938

1.500,00 € 1002 1.500,00 € 3.000,00 € BEBIDAS,  ORELLA,
PAN  EMPANADA,
CARPA

ASOCIACIÓN  DE
VECIÑOS  SAN  XOAN
DE
ORTOÑO/G15765381

568,70 € 11439

Ortoño sen
Bertamiráns 2529

habitantes

0€ renuncian a
subvención

0,00 € Carpa  e  fogos  para
entroido

Segundo  a  Base  4.1  da  convocatoria  o  importe  individual  das  achegas   dependerá  dos
habitantes censados en cada lugar ou parroquia en que se celebren os festexos, de acordo co
seguinte baremo:

Nº HABITANTES ACHEGA MÁX.

<500 1.000,00 €

500-3000 2.500,00 €

>3.000 8.000,00 €

En aplicación do anterior, e considerando as cifras de habitantes reflectidas no censo municipal
a data 15/10/2018, as achegas máximas a percibir ao abeiro da presente convocatoria resultan
ser as seguintes: 
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 Parroquia Nº de habitantes Achega máxima Orzamento subvencionado
(gasto mínimo a xustificar para o

cobro da achega máxima).

AGRON 373 1.000,00 € 2.000,00 €

AMEIXENDA 331 1.000,00 € 2.000,00 €

AMES  1.572 2.500,00 € 5.000,00 €

BERTAMIRANS - ORTOÑO 11.439 8.000,00 € 16.000,00 €

MILLADOIRO - BIDUIDO 14.926 8.000,00 € 16.000,00 €

BUGALLIDO  1.561 2.500,00 € 5.000,00 €

COVAS  1.002 2.500,00 € 5.000,00 €

LENS 90 1.000,00 € 2.000,00 €

PIÑEIRO  239 1.000,00 € 2.000,00 €

TAPIA 117 1.000,00 € 2.000,00 €

TRASMONTE 341 1.000,00 € 2.000,00 €

En caso de que exista máis dunha solicitude de subvención por parroquia, o importe asignado
no cadro anterior dividirase  tendo en conta  os habitantes censados en cada lugar no que se
celebren os festexos, de acordo co baremo que figura no cadro superior.

Na parroquia de Ortoño presentaron solicitude de subvención dúas entidades : ASOCIACIÓN
CULTURAL E DE FESTEXOS VIRXE DA PEREGRINA e  ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL
MULLERES SAN XOÁN DE ORTOÑO, tal e como figura no cadro seguinte:

ENTIDADE /CIF ORZAMENTO Nº DE HABITANTES IMPORTE A 

CONCEDER

IMPORTE MÍNIMO A
XUSTIFICAR

OBXECTO  DA
SUBVENCIÓN

ASOCIACIÓN
CULTURAL  E  DE
FESTEXOS VIRXE DA
PEREGRINA/
G15885866

20.732,21 € Bertamiráns 8910 5.500,00€ 11.000,00 € ORQUESTRAS,
PIROTECNIA,
GRUPO
ELECTRÓXENO,
CHARANGAS,ALUME
ADO,  SEGUROS,
IMPRENTA, SGAE

ASOCIACIÓN
SOCIOCULTURAL
MULLERES  SAN
XOÁN  DE  ORTOÑO/
G70438486

16.267,51 € Ortoño  2529 2.500,00€ 5.000,00€ FOGOS  DE
ARTIFICIO,BANDA DE
CALO,  DÚO
MUSICAL, 

Figura no expediente informe da animadora cultural, María José Vázquez Bermúdez que propón
desestimar o recurso de reposición presentado porque,  segundo o previsto na base 4.1 da
convocatoria, ao haber dúas entidades que solicitan subvención dentro da mesma parroquia
( Ortoño) o importe de 8000€ que lle corresponde á parroquia dividirase tendo en conta as
asociacións  solicitantes,  e  os  habitantes  censados  en  cada  lugar  no  que  se  celebren  os
festexos, correspondéndolle a recorrente unha subvención por importe de 2.500€, tal e como foi
aprobado en Xunta de Goberno Local de 31 de xaneiro de 2019.
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Por 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.- Desestimar o recurso de reposición presentado pola  Asociación Socio Cultural
Mulleres de San Xoan de Ortoño contra o acordo de Xunta de Goberno Local  do 31 de
xaneiro de 2019, xa que o reparto realizado é correcto, conforme ao previsto nas bases da
convocatoria e tal e como informe a animadora cultural do concello.

Segundo.- Notificar o acordo á asociación recorrente informándolle que non procede contra a
desestimación novo recurso de reposición.

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

PUNTO TERCEIRO.- SEGUNDA E ÚLTIMA PRÓRROGA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
ESPECIAL  DE EXPLOTACIÓN DA CAFETERÍA DA CASA DA CULTURA DO MILLADOIRO,
CONCELLO DE AMES.

Expediente: 2016/C006/000001

A Xunta de Goberno Local en data 9 de xuño de 2016 adxudicou o contrato administrativo
especial de Explotación da Cafetería da Casa da Cultura do Milladoiro á empresa JOSÉ LUIS
VÁZQUEZ CABANELAS, por unha duración inicial de DOUS ANOS, podendo prorrogarse por
anualidades, ata un máximo de CATRO ANOS, incluído período inicial e prórrogas.

O  13  de  xuño  de  2016  procédese  á  formalización  do  contrato  administrativo  especial  de
Explotación da Cafetería da Casa da Cultura do Milladoiro comezándose a executar o contrato
o 15 de xuño de 2016 nos termos previstos nos pregos que serviron de base á licitación e no
disposto  no  Texto  Refundido  da  Lei  de  Contratos  do  Sector  Público  e  demais  lexislación
aplicable.

En Xunta de Goberno Local de 14 de xuño de 2018, aprobase a primeira prórroga do contrato
Administrativo  Especial  de  Explotación  da  Cafetería  da  Casa  da  Cultura  do  Milladoiro  do
Concello de Ames, en base á cláusula segunda do contrato formalizado o 13 de xuño de 2016,
estendendo a súa vixencia ata o 14 de xuño de 2019. 

O 26 de febreiro de 2019, JOSÉ LUIS VÁZQUEZ CABANELAS, mediante instancia presentada
por rexistro de entrada, con número 201999900000292 solicita a segunda prórroga do contrato
administrativo especial de Explotación da Cafetería da Casa da Cultura do Milladoiro, en base á
cláusula  cuarta  do  Prego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  que  é  do  tenor  literal
seguinte: “O contrato terá unha duración inicial de DOUS ANOS. Antes da finalización deste
prazo, cunha antelación máxima de tres (3) meses ao vencemento do prazo, e previa petición
formal e por escrito do adxudicatario, por mutuo acordo expreso das partes, poderá prorrogarse
por períodos dunha anualidade, até un máximo de dúas anualidades máis, polo cal a duración
máxima do contrato non poderá exceder dos CATRO (4) anos de duración, incluíndo período
inicial e prórrogas (artigo 88 TRLCSP).” 

Con data 18 de marzo de 2019 emítese Informe favorable da execución do contrato por parte
da Responsable do Contrato, María José Vázquez Bermúdez.

Figura  informe  favorable  da  Secretaría  municipal  e  fiscalización,  tamén  favorable,  da
Intervención Municipal ( informe 104/2019)

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

Primeiro.- Autorizar  a  segunda  e  última  prórroga  do  contrato  administrativo  especial  de
Explotación da Cafetería da Casa da Cultura do Milladoiro á empresa JOSÉ LUIS VÁZQUEZ
CABANELAS,  por  UN ANO, en base á cláusula segunda do contrato,  que é do teor literal
seguinte: O contrato terá unha duración inicial de DOUS ANOS. Antes da finalización deste prazo, cunha antelación
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máxima de tres (3) meses ao vencemento do prazo, e previa petición formal e por escrito do adxudicatario, por mutuo
acordo expreso das partes, poderá prorrogarse por períodos dunha anualidade, até un máximo de dúas anualidades
máis, polo cal  a duración máxima do contrato non poderá exceder dos CATRO (4) anos de duración, incluíndo
período inicial e prórrogas (artigo 88 TRLCSP). 

O contrato estenderá a súa vixencia ata o 14 de xuño de 2020.

Segundo.- Notificar á empresa JOSÉ LUIS VÁZQUEZ CABANELAS, adxudicataria do contrato,
o acordo de prórroga.

Terceiro.- Facultar  ao  alcalde-presidente  do  Concello  de  Ames  para  cantas  actuacións  e
trámites sexan precisos para a mellor execución do acordado, entre elas a formalización da
prórroga.

PUNTO  CUARTO.-  SEGUNDA  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
PÚBLICO EN VARIOS LUGARES: OCA E OUTROS.

ORZAMENTOS PARTICIPATIVOS 2018.

Expediente: 2018/C005/000007

A Xunta de Goberno Local, na súa sesión de 24 de xaneiro de 2019, acordou a 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 público en varios lugares: Oca e outros, (Orzamentos
participativos 2018).

Na mesma sesión de Xunta de Goberno Local acordouse a exclusión das licitadoras Empresa
Ruben José Noya Mayo e Insatel  Instalaciones SL, polas razóns que figura explicitadas no
acordo.

A  empresa  clasificada  en  primeiro  lugar  foi  Algamar  2012  SL  á  que  lle  foi  requirida  a
documentación  necesaria  para  a  adxudicación.  Non  obstante,  á  vista  da  documentación
achegada, a Mesa de Contratación na súa reunión de 28 de marzo de 2019 acordou propoñer
ao órgano de contratación a  exclusión da empresa  ALGAMAR 2012 SL,  por non achegar
documentación  xustificativa  de  aspectos  técnicos  da  licitación  que  lle  foron  requiridos
expresamente.  Así mesmo, a Mesa de Contratación propón nova clasificación.

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

Primeiro.-  Excluír do  procedemento  aberto  simplificado  abreviado  cun  único  criterio  de
adxudicación (factor prezo) do subministro de equipos para a renovación do alumeado público
en varios lugares: Oca e outros (Orzamentos participativos 2018) , á empresa ALGAMAR 2012
SL,  co NIF B74333485,   por non presentar a documentación xustificativa técnica que lle foi
requirida aos efectos de acreditar que a luminaria ofertada coincidía na súa totalidade coas
características técnicas esixidas nos Pregos de Prescricións Técnicas que serviron de base
para a licitación do subministro.

Segundo.- Clasificar por  orde  decrecente  de  puntuación  (2ª  clasificación)  ás  empresas
participantes na licitación declaradas admitidas no procedemento, unha vez excluída ALGAMAR
2012 SL, coa seguinte orde decrecente:

EMPRESA OFERTA ECONÓMICA CON IVE OFERTA DESPROPORCIONADA PUNTOS

ELECTRICIDAD  IN.M.A.C. 26741,00 euros NON 88
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CONDADO, SL

FUSIONA  SOLUCIONES
ENERGETICAS, SA

27116,27 euros NON 86

Terceiro.- Declarar  que  as  características  esenciais  da  referida  contratación  para  o  novo
clasificado en primeiro lugar, ELECTRICIDAD IN.M.A.C. CONDADO, SL con NIF B-36380384,
son as que figuran na proposición formulada pola empresa e as que figuran nos Pregos de
Cláusulas Administrativas Particulares e nos Pregos de Prescricións Técnicas.

Prezo: 

A.-  O  importe  da  oferta  do  dito  licitador  ascende  á  contía  de  vinte  e  dous  mil  cen  euros
(22.100,00 euros).

B.- IVE repercutible: A contía do IVE repercutible ao tipo do 21% ascende á contía de catro mil
seiscentos corenta e un euros (4.641,00 euros).

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  e  de  Prescricións  Técnicas  polo  que  se  rexeu  o
procedemento de licitación, así como coa súa 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 proposto 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.

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. 

d) Con carácter previo á adxudicación e, co fin de garantir a calidade técnica do subministro
ofertado, seralle solicitado (como tamén se fixo coa empresa ALGAMAR 2012 SL), acreditación
de que o subministro cumpre cos requirimentos previstos nos Pregos de Prescricións Técnicas
que serviron de base á licitación.

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

Sétimo.- Facultar ao señor alcalde, 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  DAS  OBRAS  DE  CONSTRUCIÓN  DE  DOUS  ANFITEATROS  PARA  A
MOCIDADE (TRAMITACIÓN ANTICIPADA). 

LOTE 1 RÚA LAPIDO DE BERTAMIRÁNS, DO CONCELLO DE AMES. 

ORZAMENTOS PARTICIPATIVOS 2018. 

Expediente: 2018/C003/000024
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A Mesa de Contratación no procedemento aberto simplificado para a adxudicación das obras de
construción de dous anfiteatros para á mocidade do Concello de Ames  (LOTE 1 rúa Lapido de
Bertamiráns, e LOTE 2 -Avenida Muíño Vello do Milladoiro), na súa reunión do 18 de xaneiro de
2019, acordou: 

Con respecto ao LOTE 1 (Rúa Lapido de Bertamiráns), solicitar informe técnico en relación coa
viabilidade da redución do prazo ofertado polo licitador proposto como clasificado en primeiro
lugar, Jardinería Arce SL, que ofertou unha redución de prazo de 40 días naturais sobre un
prazo de execución de 42 días naturais, quedando polo tanto o prazo de execución en tan só 2
días naturais. 

A arquitecta municipal emite informe o 18 de marzo de 2019 no que conclúe a  non viabilidade
da execución da obra no prazo ofertado polo licitador proposto como clasificado en primeiro
lugar, Jardinería Arce SL  (2 días naturais). 

Novamente a Mesa de Contratación volve a reunirse, concretamente o 28 de marzo de 2019;
nesta ultima reunión acordou trasladar ao órgano de contratación,  en relación ao Lote 1,  a
exclusión do procedemento da empresa  Jardinería Arce SL, NIF B155547979,  elaborando
unha segunda lista por orde decrecente da puntuación. 

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

Primeiro.-  Excluír do  procedemento  aberto  simplificado para a adxudicación das obras de
construción  de  dous  anfiteatros  para  a  mocidade,  LOTE 1,  rúa  Lapido  de  Bertamiráns,  á
empresa  Jardinería Arce SL, NIF B155547979, en base ao informe emitido pola arquitecta
municipal  no  que  conclúe  a  non  viabilidade  da  execución  da  obra  no  prazo  ofertado  polo
licitador (2 días naturais).

Segundo.-  Clasificar,  por  orde  decrecente  de  puntuación,  ás  empresas  participantes  na
licitación e declaradas admitidas no procedemento  aberto simplificado para a adxudicación das
obras de construción de dous anfiteatros para a mocidade, LOTE 1, rúa Lapido de Bertamiráns,
con arranxo á seguinte orde:

EMPRESA OFERTA
ECONOMICA
CON IVE

OFERTA
ANORMAL 

PUNTOS
OFERTA
ECONÓMICA

(maximo 80)

REDUCIÓN
PRAZO 

PUNTOS
REDUCCIÓN
PRAZO

(maximo 20)

PUNTOS
TOTAIS

LOPEZ  Y
LEIS, SA,.

23.595,00 NON 76,28 20  DÍAS
NATURAIS

20 96,28

Terceiro.- Declarar  que  as  características  esenciais  da  contratación  para  o  clasificado  en
primeiro lugar, López y Leis SA, NIF A15210669, 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.

Cuarto.- Prezo: 

A.- O importe da oferta do dito licitador ascende á contía de dezanove nove mil cincocentos euros (19.500.- euros).

B.- IVE repercutible: A contía do IVE repercutible ao tipo do 21% ascende á contía de  catro mil noventa e cinco euros
(4.095.- euros).

Quinto.- Duración do contrato

A duración inicial do contrato será de 22 días naturais, 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
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pola lexislación vixente.

Sexto.- Resto  de  condicións.  O  adxudicatario  deberá  cumprir  coas  condicións  fixadas  nos
pregos de cláusulas administrativas particulares polo que se rexeu o procedemento, así como
coa proposición formulada.

Sétimo.- Notificar o presente acordo aos licitadores.

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

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

b) Xustificación da solvencia Económica e Financeira

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 no artigo 108 da LCSP unha garantía
definitiva  por  un  importe  de  975,00  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.

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

-Número 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.

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

PUNTO SEXTO.- CLASIFICACIÓN DE OFERTAS E REQUIRIMENTO DE PRESENTACIÓN
DE  DOCUMENTACIÓN  PARA  ADXUDICACIÓN  DO  PROCEDEMENTO   ABERTO
SIMPLIFICADO  DAS  OBRAS  DE  CONSTRUCIÓN  DE  DOUS  ANFITEATROS  PARA  A
MOCIDADE (TRAMITACIÓN ANTICIPADA). 

LOTE 2 AVDA. DO MUÍÑO VELLO MILLADOIRO (AMES) 
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ORZAMENTOS PARTICIPATIVOS 2018.

Expediente: 2018/C003/000024

A Mesa de Contratación no procedemento aberto simplificado para a adxudicación das obras de
construción de dous anfiteatros para á mocidade do Concello de Ames  (LOTE 1 rúa Lapido de
Bertamiráns, e LOTE 2 -Avenida Muíño Vello do Milladoiro), na súa reunión do 18 de xaneiro de
2019, acordou: propoñer ao órgano de contratación a clasificación do LOTE 2 (Avenida Muíño
Vello do Milladoiro), figurando clasificada en primeiro lugar á empresa López y Leis SA, NIF
A15210669. 

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

Primeiro.-  Clasificar, por  orde  decrecente  de  puntuación,  ás  empresas  participantes  na
licitación e declaradas admitidas no procedemento  aberto simplificado para a adxudicación das
obras  de  construción  de  dous  anfiteatros  para  a  mocidade,  LOTE  2,  Avda  Muiño  Vello,
Milladoiro, con arranxo á seguinte orde:

EMPRESA OFERTA
ECONOMICA

CON IVE

OFERTA
ANORMAL

PUNTOS
OFERTA

ECONÓMICA
(máximo 80)

REDUCIÓN
DE PRAZO
OFERTADO

PUNTOS
REDUCCIÓN

PRAZO
(maximo 20)

PUNTOS
TOTAIS

LOPEZ  Y
LEIS, SA.

23.595,00 NON 80 20 DÍAS
NATURAIS

20 100

CONSTRUCCI
ONES
IGLESIAS
MERA, SL

24.246,91 NON 77,84 20 DÍAS
NATURAIS

20 97,84

Segundo.-Declarar que as características esenciais da referida contratación para o clasificado
en  primeiro  lugar,  López  y  Leis  S.A.,  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.

Terceiro.- Prezo: 

A.- O importe da oferta do dito licitador ascende á contía de dezanove nove mil cincocentos euros (19.500.- €).

B.- IVE repercutible: A contía do IVE repercutible ao tipo do 21% ascende á contía de  catro mil noventa e cinco euros (4.095.- €).

Cuarto.- Duración do contrato

A duración inicial do contrato será de 22 días naturais, 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.

Quinto.- 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.

Sexto.- Notificar o presente acordo aos licitadores.

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

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

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

c) Solvencia Técnica.

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

d) Garantía.

Documento acreditativo de ter constituída en calquera das formas establecidas no artigo 108 da LCSP unha garantía
definitiva  por  un  importe  de  975,00  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.

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

-Número 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.

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

PUNTO SÉTIMO.- ADXUDICACIÓN DO PROCEDEMENTO  ABERTO CUN ÚNICO CRITERIO
DE VALORACIÓN (FACTOR PREZO) DAS OBRAS DE ACCESO DE LEBORÁNS A CALO
(TRASMONTE). POS 2018.

Expediente: 2018/C003/000011

A Xunta de  Goberno Local na súa sesión de 28 de febreiro de 2019 procedeu á clasificación de
ofertas no expediente de licitación da obra de acceso de Leboráns a Calo (Trasmonte), POS
2018 sendo excluída, no mesmo acordo de Xunta de Goberno Local, a empresa Coviastec SL,
polas razóns expostas no acorde resultando clasificada en primeiro lugar a empresa Obras y
Viales de Galicia SL (OVIGA SL), a que foi requirida para a presentación da documentación
necesaria  para  a  adxudicación  do  contrato;  a  documentación  requirida  foi  achegada  polo
licitador sendo considerada axeitada pola Mesa de Contratación na súa reunión do día 28 de
marzo de 2019.

Figura no expediente informe de fiscalización favorable da intervención municipal 102/2019. 

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

Primeiro.- Adxudicar a realización da obra de acceso de Leboráns a Calo (Trasmonte),POS
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2018, por procedemento aberto cun único criterio de adxudicación ( factor prezo) á empresa
Obras y Viales de Galicia SL (OVIGA SL) con NIF B-15608193, nas seguintes condicións:

A.-Prezo: O  importe  da  oferta  do  dito  licitador  ascende  á  contía  de  corenta  e  sete  mil
catrocentos cincuenta e catro euros e cincuenta e cinco céntimos (47.454,55 euros) sen IVE.

B.-  IVE  repercutible: A  contía  do  IVE  repercutible  ao  tipo  do  21%  ascende  a  nove  mil
novecentos sesenta e cinco euros e corenta e seis céntimos (9.965,46 euros).

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

D.- Director facultativo da obra e coordinador de seguridade e saúde: O enxeñeiro de camiños
Pablo Blanco Ferreiro, de Estudio Técnico Gallego SA.

E.-Representante do órgano xestor: A arquitecta técnica municipal, María Gamundi Fernández,
que actuará como representante do órgano xestor e dará conformidade ás certificacións de obra
e acudirá ás recepcións das obras, actuando por delegación expresa da Intervención municipal
(base 35 de execución do orzamento municipal e Acordo do Consello de Ministros de 20 de
xullo de 2018).

F.- Resto de condicións: O adxudicatario deberá cumprir coas condicións fixadas nos Pregos de
Cláusulas Administrativas particulares e proxecto técnico polo que se rexeu o procedemento,
así como coa proposición formulada.

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

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

PUNTO OITAVO.-  ADXUDICACIÓN DO  PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO DAS
OBRAS DE SANEAMENTO NO NÚCLEO DE SUSAVILA DE CARBALLO. POS ADICIONAL
2018. 
Expediente: 2018/C003/000014 

A Xunta de  Goberno Local na súa sesión de 14 de febreiro de 2019 procedeu á clasificación de
ofertas no expediente de licitación da obra de saneamento no núcleo de Susavila de Carballo,
sendo  excluídas  (  no  mesmo  acordo  de  Xunta  de  Goberno  Local)  do  procedemento  as
empresas Ceta Contratas S.L.,  Construcciones Alejandro Martínez e Hijos S.L., López y Leis
S.A. e Construcciones Mantido S.L., e  Coviastec SL, polas razóns explicitadas no acordo e
resultando clasificada en primeiro lugar a empresa Construcciones José Varela Iglesias SL.,
a que foi requirida para a presentación da documentación necesaria para a adxudicación do
contrato; a documentación requirida foi  achegada polo licitador e considerada axeitada pola
Mesa de Contratación na súa reunión do día 28 de marzo de 2019.

Figura no expediente informe de fiscalización da intervención municipal 101/2019. 

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

Primeiro.- Adxudicar a realización da obras de Saneamento no núcleo de Susavila de Carballo
(  POS adicional  2018),  polo procedemento aberto simplificado á empresa  EXCAVACIONES
JOSÉ VARELA IGLESIAS SL con NIF B-15510076, e nas seguintes condicións:

A.- Prezo: O importe da oferta do dito licitador ascende á contía de cincuenta un mil douscentos
cincuenta e tres euros e sesenta e oito céntimos (51.253,68.- euros) sen IVE.

B.- IVE repercutible: A contía do IVE repercutible ao tipo do 21% ascende a contía de dez mil
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setecentos sesenta e tres euros e vinte e sete céntimos (10.763,27.- euros).

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

D.- Director facultativo da obra e coordinador de seguridade e saúde: O enxeñeiro de camiños
Pablo Blanco Ferreiro, de Estudio Técnico Gallego SA.

E.- Representante do órgano xestor: O técnico municipal do Ciclo Integral da Auga, Esteban De
La Fuente Rodríguez, que actuará como representante do órgano xestor e dará conformidade
ás certificacións de obra e acudirá ás recepcións das obras actuando por delegación expresa da
Intervención municipal (base 35 de execución do orzamento municipal e Acordo do Consello de
Ministros de 20 de xullo de 2018).

F.- Resto de condicións: O adxudicatario deberá cumprir coas condicións fixadas nos pregos de
cláusulas administrativas particulares, proxecto técnico polo que se rexeu o procedemento así
como coa proposición formulada.

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

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

PUNTO NOVENO.- ADOPCIÓN DE ACORDO DE MODIFICACIÓN DO DIRECTOR DE OBRA
DO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DA OBRA CONSTRUCIÓN DE DÚAS PISTAS DE
TENIS EN ALDEANOVA. POS 2018.
Expediente número: 2018/C003/000010

A Xunta de Goberno Local, en sesión do día 28 de decembro de 2018 acordou adxudicar a obra
de  Construción  de  dúas  pistas  de  tenis  en  Aldeanova  ao  contratista,  Galitec  Desarrollos
Tecnológicos, SL. B-36495604, nomeando como director facultativo ao arquitecto redactor do
proxecto, Paulino Sánchez Chao. 

Tendo comunicado este ao Concello que se atopa en situación de baixa por enfermidade, non
podendo  polo  tanto  continuar  asumindo  os  traballos  de  dirección  de  obra  da  devandita
actuación, resulta preciso nomear un novo técnico que o substitúa e asuma os traballos de
dirección da devandita obra. 

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

Primeiro.-  Modificar a dirección facultativa do contrato das obras de Construción de dúas
pistas de tenis en Aldeanova, POS 2018, sendo substituído o arquitecto Paulino Sánchez Chao
( nomeado en Xunta de Goberno Local do 28-12-2018)  polo arquitecto técnico Marcos Pose
Andrade (colegiado co nº 2457).

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

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

O alcalde A secretaria

José M. Miñones Conde Rosa Ana Prada Queipo
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