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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA   25   DE ABRIL   DE 2019.-  

Na Casa Consistorial de Ames, sendo as once horas e trinta minutos (11:30 h) do día vinte e
cinco (25) 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,  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 11 de abril 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). 

A  sesión  ordinaria  que  tería  que  celebrarse  a  semana  anterior  coincide  con  festivo
autonómico ( xoves 18 de abril, Xoves Santo) polo que correspondería celebrarse o luns 22
de abril. Non obstante, mediante decreto da Alcaldía1094/2019, do 17 de abril, resolveuse a
súa non convocatoria.

Non formulándose alegacións polos asistentes, a Presidencia declara aprobada a acta do 11
de abril de 2019 por unanimidade dos membros presentes da Xunta de Goberno Local.

PUNTO SEGUNDO.- LICENZA DE OBRA.

Expediente: 2017/U022/000054

Dáse conta da solicitude presentada por Ramón Blas Tojo Ferrero, con NIF 33.272.239-W,
na  representación da  Comunidade  de  Propietarios  do  Edificio  Mahía  112 con  NIF
H15492879, na que solicita licenza para realización das obras de instalación dun ascensor
no  devandito  edificio,  sito  na  Travesía  de  Lodeiro  Nº  1,  Bertamiráns,  Ortoño,  Ames  (A
Coruña), referencia catastral 8856402NH2485N.

Figura  proxecto  básico  e  de  execución  para  a  instalación  de  ascensor  que contén  a
xustificación do cumprimento da normativa urbanística e técnica de aplicación,  redactado
polo arquitecto Ramón Blas Tojo Ferreiro (colexiado núm. 2107), visado do 26/10/2017.

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: urbano residencial colectiva

Situación: Travesía  de  Lodeiro  Nº  1,  Bertamiráns,  Ortoño,   Ames (A Coruña),  referencia
catastral 8856402NH2485N.

Altura, volumes e ocupación da parcela permitidos: conforme ao establecido no proxecto e
máis informe técnico municipal.  

Presuposto de execución material: 60.810,93  euros.
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Nome ou razón social do promotor: Comunidade de Propietarios do Edificio Mahía 112 con
NIF: H15492879.  

Técnico autor do proxecto:  Ramón Blas Tojo Ferreiro, Coag núm. 2107
Descrición das obras:  O proxecto prevé a instalación dun ascensor nun edificio de vivendas
preexistente, no oco da escaleira, coa redución do ancho de dous dos tramos a 0,80 cm. 
O edificio preexistente non está fora de ordenación.
Prevé  a  demolición  das  escaleiras  preexistentes  exteriores  ao  portal,  polo  que  o  acceso
farase directo á rasante da rúa.

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:

Obras instalación ascensor

Taxa mínima 64,57 €

Expedición e subministro do cartel de obra 129,14 €

TAXAS ABOADAS (22/12/2017) 193,71 €

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 á Comunidade de Propietarios do Edificio Mahía 112, NIF núm. H15492879, para a
instalación dun ascensor no edificio sito na Travesía de Lodeiro, Nº 1, Bertamiráns, Ortoño,
Ames (A Coruña), referencia catastral 8856402NH2485N, segundo o proxecto redactado polo
arquitecto  Ramón  Blas  Tojo  Ferrero  (Coag  2107),  e  informe  subscrito  pola  arquitecta
municipal de 8 de xaneiro de 2019.

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

As sinaladas no informe subscrito pola arquitecta municipal :
-O novo portal á cota da rasante da rúa, supón un espazo de altura insuficiente no soto para adicar a uso ningún,
polo que deberá pecharse e inutilizarse.
-O acceso á rasante da rúa pode propiciar a entrada de augas pluviais ao edificio xerando risco de asolagamento
do soto, polo que as obras coidarán a colocación de sumidoiros e a correspondente conexión a pluviais, que terá
que executar a entidade concesionaria do servizo. 
-Entregará oficio coa coordinación de seguridade antes do inicio das obras.
-Tramitará autorización para ocupación de vía pública, no seu caso.
-Disporá a pé de obra de copia da licenza municipal e do proxecto.
-Durante a execución da obra adoptarán as medidas de seguridade e saúde establecidas na normativa vixente,
tanto respecto á edificación como á vía pública. Entullo e provisións de materiais non poderán amorearse na vía
pública. O entullo transportarase a vertedoiro autorizado.
-Colocarase o cartel indicador da 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 á 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.
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Cuarto.- Aprobar a liquidación provisional do imposto sobre construcións, instalacións e obras
(ICIO), que ascende á cantidade de mil douscentos dezaseis euros con vinte e dous céntimos
de euro (1.216,22 euros) de acordo co seguinte detalle:

-Orzamento EM segundo o proxecto: 60.810,93 euros.
-Liquidación provisoria (2%): 1.216,22 euros.

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

PUNTO  TERCEIRO.-  RECTIFICACIÓN  DE  ERROS  MATERIAIS  NO  ACORDO  DE
APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DE ESTATUTOS E BASES DA XUNTA DE
COMPENSACIÓN DO PLAN DE REFORMA INTERIOR REGO DOS PASOS NORTE II 
POLÍGONO B4-07.

Expediente: 2018/213/000007

A Xunta de Goberno Local  do 3 de xaneiro  de 2019 acordou a  aprobación definitiva do
proxecto de estatutos e bases da Xunta de Compensación do Plan de Reforma Interior Rego
dos Pasos Norte II polígono B4-07. 

Advertido de oficio un erro material  no dito acordo, consistente na inclusión na súa parte
dispositiva  da obriga da remisión do acordo ao Rexistro de Entidades Urbanísticas  e da
publicación  da  aprobación  definitiva  no Boletín  Oficial  da  Provincia  de  A Coruña,  resulta
conveniente proceder á súa corrección, visto o  informe -proposta subscrito pola técnico de
secretaría, do seguinte teor literal:

“INFORME XURÍDICO- PROPOSTA DE RESOLUCIÓN

ASUNTO:  CORRECCIÓN  ERROS.  APROBACIÓN  ESTATUTOS  E  BASES  XUNTA  DE  COMPENSACIÓN
POLÍGONO B4-07

ANTECEDENTES DE FEITO: 

Pola Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o 3 de xaneiro do 2019 (punto segundo) acordouse: 

“Primeiro.- Estimar a alegación presentada por Concepción Vidal Currais relativa ao artigo 43.1, último parágrafo
do proxecto de estatutos polos motivos expresados no informe – proposta que se transcribe no corpo deste
acordo,  debéndose modificar  en  consecuencia  o dito  artigo,  que  deberá dicir:  “Los  acuerdos  de la  junta  de
compensación serán recurribles ante el municipio en el plazo de un mes desde su adopción mediante recurso de
alzada, sin prejuicio de los recursos de carácter interno previstos en estos Estatutos.”

Segundo.- Desestimar as demais alegacións presentadas por Concepción Vidal Currais, polos motivos expostos
no informe – proposta que se transcribe no corpo deste acordo. 

Terceiro.-  Aprobar  definitivamente  os estatutos e as bases de actuación  da Xunta de Compensación  para  a
execución do Plan Especial de Reforma Interior “Rego dos Pasos Norte II” Polígono B4-07 do PXOM de Ames,
coas modificacións resultantes dos apartados anteriores.

Cuarto.-  Designar  como representante  do Concello  no órgano reitor  da Xunta de  Compensación ao alcalde-
presidente do Concello de Ames ou persoa en quen delegue.

Quinto.-  Publicar integramente no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña, o presente acordo de aprobación
definitiva. Así mesmo, notificarase individualmente aos propietarios afectados polo sistema de actuación e a quen
comparecesen no expediente.

Sexto.-  Requirir  aos propietarios que promoveron o proxecto de estatutos e bases de actuación da xunta de
compensación para a execución do Plan Especial de Reforma Interior “Rego dos Pasos Norte II” Polígono B4-07
do PXOM de Ames para que constitúan a xunta de compensación, no prazo máximo de tres meses, mediante
escritura pública ou documento protocolizado notarialmente onde se designará o cargo do órgano reitor,  que
necesariamente recaerá en persoa física.

Sétimo.- Notificar ao resto de propietarios do polígono e dos sistemas xerais afectados, indicándolles que poderán
igualmente adherirse á xunta de compensación no prazo máximo de tres meses contados desde a aprobación
definitiva  do  proxecto  de  estatutos  e  de  bases  de  actuación,  en  igualdade  de  dereitos  e  obrigas  que  os
propietarios promotores do proxecto, informándolles de que a falta de incorporación da xunta de compensación
comportará a expropiación ou ocupación das súas parcelas en favor dela. 
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Transcorrido o devandito prazo, entenderase que os propietarios que non manifesten a súa vontade expresa de
incorporarse á xunta de compensación renuncian a adherirse a ela, cos mesmos efectos e consecuencias da
renuncia expresa. En todo caso, a incorporación será posible se non atranca o desenvolvemento do proceso e o
aproba a xunta de compensación, de conformidade cos seus estatutos. 

Oitavo.- Remitir o presente Acordo ao Rexistro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, así como un exemplar
dos estatutos e bases da Xunta de Compensación, para a súa inscrición e arquivo.

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

2.- Constatouse un erro en dito acordo, consistente na inclusión, na parte dispositiva do mesmo, da obriga da
remisión do Acordo ao Rexistro de Entidades Urbanísticas e da publicación da aprobación definitiva. 

CONSIDERACIÓNS LEGAIS

De conformidade con art.  109 da Lei  39/2015,  do 1 de outubro,  do procedemento administrativo común das
administracións públicas das administracións públicas “as administracións públicas poderán rectificar en calquera
momento, de oficio ou a instancia dos interesados, os erros materiais, de feito ou aritméticos existentes nos seus
actos.”

A este respecto,  sinala o Tribunal  Supremo (Sentenzas de 27 de febreiro de 1990, 28 de setembro y 14 de
decembro de 1992), que o erro material, de feito ou aritmético, susceptible de corrección pola vía do artigo 105.2
da Lei de Procedemento Administrativo Común (idéntico ao actual art. 109 da lei 39/2015), se caracteriza por ser
ostensible,  manifesto e indiscutible,  implicando por si  so a evidencia do mesmo, sen necesidade de maiores
razoamentos, e exteriorizándose “prima facie” pola súa mera contemplación, polo que require, en definitiva, que
concorran as seguintes circunstancias: 

1.-  Que se trate de simples  equivocacións  elementais  de  nomes,  operacións  aritméticas  ou  transcricións  de
documentos; 

2.- Que o erro se aprecie tendo en conta exclusivamente os datos do expediente administrativo no que se advirta; 

3.- Que o erro sexa patente e claro, sen necesidade de acudir a interpretacións de normas xurídicas aplicables.
En sentido negativo se indica: 

a) Que non se proceda de oficio á revisión de oficio de actos administrativos firmes e consentidos;

b) Que non se produza unha alteración fundamental no sentido do acto, pois non existe erro material cando a súa
apreciación implique un xuízo valorativo ou esixa unha operación de cualificación xurídica; 

c) Que non padeza a subsistencia do acto administrativo, e dicir, que non se xere a anulación ou revogación do
mesmo, en canto creador de dereitos subxectivos, producíndose un novo sobre bases diferentes e sen as debidas
garantías para o afectado, pois o acto administrativo rectificador ten que mostrar idéntico contido dispositivo,
substantivo e resolutorio que o acto rectificado, sen que poida a administración, so pretexto da súa potestade
rectificadora  de  oficio,  encubrir  unha  auténtica  revisión,  porque  entrañaría  un  fraude  de  lei  constitutivo  de
desviación de poder.

No  presente  suposto,  é  claro  que  o  acordo  non  pode  remitirse  ao  Rexistro  de  Entidades  Urbanísticas
Colaboradoras xa que dito rexistro foi suprimido pola Disposición adicional primeira do Regulamento da Lei 2/2016
de 10 de febreiro, do Solo de Galicia, aprobado por Decreto 143/2016, de 22 de setembro. Sobre a referencia á
publicación do acordo íntegro no boletín oficial da provincia, non é un dos requisitos recollidos na regulación da
aprobación das bases e estatutos das xuntas de compensación (artigo 303 do Regulamento da lei do solo de
Galicia); só se esixe a publicación do acordo de aprobación inicial, pero non da definitiva. 

Polo tanto, é evidente que por parte desta Administración cometeuse un erro, e que o erro contido no acordo da
Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o 3 de xaneiro do 2019 (punto segundo) cumpre os requisitos
sinalados no artigo 109 da Lei 39/2015 e da xurisprudencia do Tribunal Supremo, polo que debe procederse á
corrección de oficio do mesmo, eliminando da súa redacción as referencias á obriga da remisión do Acordo ao
Rexistro de Entidades Urbanísticas e da publicación do acordo de aprobación definitiva. 

Por todo o exposto anteriormente e consonte co artigo 175 do RD 2568/1986 do 28 de novembro, de regulamento
de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, ROF, proponse a Xunta de Goberno Local,
no  uso  das atribucións  da  Alcaldía delegadas  mediante  Decreto  480/2016,  do  16 de  marzo,  a  adopción  da
seguinte PROPOSTA DE ACORDO:

PRIMEIRO.- Rectificar o acordo da Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o 3 de xaneiro do 2019 (punto
segundo), que quedará do seguinte modo: 

“Primeiro.- Estimar a alegación presentada por Concepción Vidal Currais relativa ao artigo 43.1, último parágrafo
do proxecto de estatutos polos motivos expresados, debéndose modificar en consecuencia o dito artigo, que
deberá dicir: “Los acuerdos de la junta de compensación serán recurribles ante el municipio en el plazo de un mes
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desde su adopción mediante recurso de alzada, sin prejuicio de los recursos de carácter interno previstos en estos
Estatutos.”

Segundo.- Desestimar as demais alegacións presentadas por Concepción Vidal Currais, polos motivos expostos. 

Terceiro.-  Aprobar  definitivamente  os estatutos e as bases de actuación  da Xunta de Compensación  para  a
execución do Plan Especial de Reforma Interior “Rego dos Pasos Norte II” Polígono B4-07 do PXOM de Ames,
coas modificacións resultantes dos apartados anteriores.

Cuarto.-  Designar  como representante  do  Concello  no  órgano  reitor  da  Xunta  de  Compensación  ao  Alcalde
presidente do Concello de Ames ou persoa en quen delegue.

Quinto.-  Notificar  individualmente  o  presente  acordo  de  aprobación  definitiva  aos  propietarios  afectados  polo
sistema de actuación e a quen houberen comparecido no expediente.

Sexto.-  Requirir  aos propietarios que promoveron o proxecto de estatutos e bases de actuación da xunta de
compensación para a execución do Plan Especial de Reforma Interior “Rego dos Pasos Norte II” Polígono B4-07
do PXOM de Ames para que constitúan a xunta de compensación, no prazo máximo de tres meses, mediante
escritura pública ou documento protocolizado notarialmente onde se designará o cargo do órgano reitor,  que
necesariamente recaerá en persoa física.

Sétimo.-Notificar ao resto de propietarios do polígono e dos sistemas xerais afectados, indicándolles que poderán
igualmente adherirse á xunta de compensación no prazo máximo de tres meses contados desde a aprobación
definitiva  do  proxecto  de  estatutos  e  de  bases  de  actuación,  en  igualdade  de  dereitos  e  obrigas  que  os
propietarios promotores do proxecto, informándolles de que a falta de incorporación da xunta de compensación
comportará a expropiación ou ocupación das súas parcelas en favor dela. 

Transcorrido o devandito prazo, entenderase que os propietarios que non manifesten a súa vontade expresa de
incorporarse á xunta de compensación renuncian a adherirse a ela, cos mesmos efectos e consecuencias da
renuncia expresa. En todo caso, a incorporación será posible se non atranca o desenvolvemento do proceso e o
aproba a xunta de compensación, de conformidade cos seus estatutos. 

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

SEGUNDO.- Notifíquese aos interesados no procedemento con indicación do réxime de recursos que proceda ao
tratarse dun acto que pon fin á vía administrativa.

 Ames, 15 de abril do 2019

A técnico de Secretaría.- Luisa Carlota Díaz Tomé“

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.- Rectificar  o erro material detectado no acordo de Xunta de Goberno Local de
data de 3 de xaneiro de 2019, de aprobación definitiva do proxecto de estatutos e bases da
Xunta de Compensación do Plan de Reforma Interior Rego dos Pasos Norte II polígono B4-
07, conforme ao informe -proposta subscrito pola técnico de Secretaría de data 15 de abril de
2019,  eliminando  a  referencia  ao  Rexistro  de  Entidades  Urbanísticas  Colaboradoras  e  á
publicación no BOP quedando redactado o acordo rectificado do seguinte xeito:

Primeiro.- Estimar a alegación presentada por Concepción Vidal Currais relativa ao artigo 43.1, último
parágrafo do proxecto de estatutos polos motivos expresados no informe – proposta que se transcribe
no corpo deste acordo, debéndose modificar en consecuencia o dito artigo, que deberá dicir:  “Los
acuerdos de la junta de compensación serán recurribles ante el municipio en el plazo de un mes desde
su adopción mediante recurso de alzada, sin perjuicio de los recursos de carácter interno previstos en
estos Estatutos.”

Segundo.- Desestimar as demais alegacións presentadas por Concepción Vidal Currais, polos motivos
expostos no informe – proposta que se transcribe no corpo deste acordo. 

Terceiro.- Aprobar definitivamente os estatutos e as bases de actuación da Xunta de Compensación
para a execución do Plan Especial de Reforma Interior “Rego dos Pasos Norte II” Polígono B4-07 do
PXOM de Ames, coas modificacións resultantes dos apartados anteriores.
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Cuarto.- Designar como representante do Concello no órgano reitor da Xunta de Compensación ao
Alcalde presidente do Concello de Ames ou persoa en quen delegue.

Quinto.-Notificar individualmente o presente acordo de aprobación definitiva aos propietarios afectados
polo sistema de actuación e a quen houberen comparecido no expediente.

Sexto.-Requirir aos propietarios que promoveron o proxecto de estatutos e bases de actuación da
xunta de compensación para a execución do Plan Especial de Reforma Interior “Rego dos Pasos Norte
II” Polígono B4-07 do PXOM de Ames para que constitúan a xunta de compensación, no prazo máximo
de  tres  meses,  mediante  escritura  pública  ou  documento  protocolizado  notarialmente  onde  se
designará o cargo do órgano reitor, que necesariamente recaerá en persoa física.

Sétimo.-Notificar ao resto de propietarios do polígono e dos sistemas xerais afectados, indicándolles
que poderán igualmente adherirse á xunta de compensación no prazo máximo de tres meses contados
desde a aprobación definitiva do proxecto de estatutos e de bases de actuación, en igualdade de
dereitos  e  obrigas  que  os  propietarios  promotores  do  proxecto,  informándolles  de  que  a  falta  de
incorporación da xunta de compensación comportará a expropiación ou ocupación das súas parcelas
en favor dela. 

Transcorrido o devandito prazo, entenderase que os propietarios que non manifesten a súa vontade
expresa de incorporarse á xunta de compensación renuncian a adherirse a ela, cos mesmos efectos e
consecuencias da renuncia expresa. En todo caso, a incorporación será posible se non atranca o
desenvolvemento  do  proceso  e  o  aproba  a  xunta  de  compensación,  de  conformidade  cos  seus
estatutos. 

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

Segundo.-  Notificar o presente acordo aos interesados no procedemento con indicación do
réxime de recursos que proceda ao tratarse dun acto que pon fin á vía administrativa.

Terceiro.- Dar traslado aos departamentos municipais afectados.

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

PUNTO CUARTO.- ADXUDICACIÓN DO PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO DAS
OBRAS  DE  INSTALACIÓN  CUBRICIÓN  ÁREA  DE  XOGOS,  ORDENACIÓN  E
IMPLANTACIÓN DE ELEMENTOS NO PARQUE INFANTIL DA PRAZA DE CHAVIÁN. 

POS 2018.

Expediente: 2018/C003/000012

A Xunta  de Goberno Local  de 7 de marzo de 2019 acordou a  clasificación de ofertas  e
requirimento de presentación de documentación para adxudicación do procedemento aberto
simplificado das obras de instalación de cubrición área de xogos, ordenación e implantación
de elementos no parque infantil da Praza de Chavián. POS 2018

O clasificado en primeiro lugar foi o licitador  Galitec Desarrollos Tecnológicos SL.

No mesmo acordo resultaron excluídas as empresas  Jardinería Arce SL e Lappset España
VR, SL, Denuevo Punto Creativo SL, e Abaco CR, SL,  polas razón aducidas no mesmo.

Foille requirida a Galitec Desarrollos Tecnológicos SL,  licitador clasificado en primeiro lugar, a
documentación necesaria para a adxudicación do contrato que foi achegada polo licitador, tal
e como resulta da acta da Mesa de Contratación de 10 de abril de 2019.

Figura  no  expediente  informe  favorable  de  fiscalización  da  Intervención  Municipal (inf.
141/2019).

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:
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Primeiro.-  Adxudicar a  realización  da  obra  do  procedemento  aberto  simplificado  de
instalación  cubrición  área  de  xogos,  ordenación  e  implantación  de  elementos  no
parque  infantil  da  Praza  de  Chavián POS  2018,  á  empresa  Galitec  Desarrollos
Tecnológicos SL, con NIF B36495604, e nas seguintes condicións:

A.- Prezo: O importe da oferta do dito licitador ascende á contía de cento vinte e seis mil  novecentos euros
(126.900,00.- euros) sen IVE.

B.- IVE repercutible: A contía do IVE repercutible ao tipo do 21% ascende a contía de vinte e seis mil seiscentos
corenta e nove euros (26.649,00.- euros)

C. Prazo de execución: O prazo de execución do contrato será de 4 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.

D.- Prazo de garantía: O prazo de garantía da obra terá unha duración de 5 anos, en consonancia co ofertado polo
adxudicatario Galitec Desarrollos Tecnológicos SL.

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

F. Cartel de obra:  O contratista colocará, pola súa conta, dende o inicio das obras, un cartel das características
que lle serán facilitadas polo Concello de Ames.

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

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

Terceiro.-  Nomear  como director  facultativo  da  obra  ao arquitecto  David  Fernández
Nogueira  e  coordinador  de  seguridade  e  saúde ao  arquitecto  técnico  Marcos  Pose
Andrade.

Cuarto.-  Nomear  como  representante  do  órgano xestor á  arquitecta  técnica  municipal
María Gamundi Fernández, quen 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).

Quinto.- 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  MEDIANTE
PROCEDEMENTO  ABERTO  CON  VARIOS  CRITERIOS  DE  ADXUDICACIÓN  E
TRAMITACIÓN ORDINARIA DO SERVIZO DAS ACCIÓNS FORMATIVAS DO PROGRAMA
INTEGRADO DE EMPREGO INSERAMES BRIÓN XI DOS LOTES Nº 1,  Nº 2,  Nº 5,  Nº 6, 
Nº 7 E  Nº 8.

Expediente: 2019/C004/000003

A Xunta de Goberno Local de data 7 de marzo de 2019, aprobou o expediente de licitación
mediante procedemento aberto con varios criterios de adxudicación e tramitación ordinaria das
Accións Formativas do Programa Integrado de Emprego INSERAMES BRIÓN XI  (10 lotes):

Lote nº 1: Monitor de actividades de tempo libre 

Lote nº 2: Monitor de transporte e comedor escolar

Lote nº 3: Primeiros auxilios en educación infantil

Lote nº 4: Monitor de espazos de ocio infantil

Lote nº 5: Reposición e venda en supermercados
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Lote nº 6: Persoal de tenda e escaparatismo

Lote nº 7: Xestión de operacións de almacén

Lote nº 8: Limpeza de superficies e locais, hoteis

Lote nº 9: Manexo de carretillas elevadoras (2 edicións)

Lote nº 10: Manexo de plataformas elevadoras móbiles de persoal.

A Mesa de Contratación constituída no procedemento, en sesión celebrada o 11 de abril de
2019, formulou proposta de clasificación, por orde decrecente de puntuación, das empresas
admitidas á licitación, dos lotes 1, 2, 5 ,6 ,7 e 8 de acordo todo elo co previsto no artigo 83 do
Real Decreto 1098/2001 de 12 de outubro polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de
Contratos  do  Sector  Público.  Os lotes  9  e  10 quedan  desertos,  e  os  lotes  3  e  4  están
pendentes de valoración técnica porque están incursos en baixa temeraria.

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.- Declarar  desertos os  lotes nº 9:  Manexo de Carretillas Elevadoras e nº 10:
Manexo de Plataformas Elevadoras Móbiles de Persoal,  ao non presentarse ningunha
empresa licitadora aos mesmos.

Segundo.-  Excluír  do  procedemento  de  licitación  dos  lotes  nº  5,  6  7  e  8  á  empresa
FLEXIPLAN S.A., con NIF A79406575, por formular as súas propostas de maneira manual e
non electronicamente a través da Plataforma de Contratación do Sector Público, tal e como
era esixido nos pregos de licitación.

Terceiro.-  Clasificar,  por  orde  decrecente  de  puntuación,  ás  empresas  participantes
declaradas admitidas nos lotes nº 1, 2, 5, 6, 7 e 8 do procedemento do seguinte xeito:

LOTE 1: Monitor de actividades de tempo libre Puntuación criterios  non
valorables

automaticamente

Puntuación criterios
valorables

automaticamente

Total 

A  Billarda S.L. 35,5 55 90,5

LOTE 2 : Monitor de Transporte e comedor
escolar

Puntuación criterios  non
valorables

automaticamente

Puntuación criterios
valorables

automaticamente

Total 

A  Billarda S.L. 35,5 45,79 81,29

Sinerxia Plus Consultores SLU 21,5 50 71,50

LOTE 5: Reposición e venda en supermercados Puntuación criterios  non
valorables

automaticamente

Puntuación criterios
valorables

automaticamente

Total 

Recursos Galicia S.L. 37,5 47,73 85,23

Sinerxia Plus Consultores SLU 25 53 78

LOTE 6: Persoal de tenda e escaparatismo Puntuación criterios  non
valorables

automaticamente

Puntuación criterios
valorables

automaticamente

Total 

Recursos Galicia S.L. 36,7 48,22 84,92

Sinerxia Plus Consultores SLU 26 53 79

LOTE 7: Xestión de operacións de almacén Puntuación criterios  non
valorables

automaticamente

Puntuación criterios
valorables

automaticamente

Total 

Combina Social S.L. 36 53,23 89,23
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Recursos Galicia S.L. 34,5 45,73 80,23

Sinerxia Plus Consultores SLU 22,5 49 71,5

LOTE 8:  Limpeza de superficies e locais, hoteis. Puntuación criterios  non
valorables

automaticamente

Puntuación criterios
valorables

automaticamente

Total 

Combina Social S.L. 35,5 54,25 89,75

Norformación S.L. 34,5 48,46 82,96

Recursos Galicia S.L. 36 42,76 78,76

Sinerxia Plus Consultores SLU 21,5 49 70,5

Cuarto.- Declarar  que  as  características  esenciais  da  contratación  para  os  licitadores
clasificados en primeiro lugar nos lotes  nº 1, 2, 5, 6, 7 e 8 do procedemento, son as que
figuran na proposición formulada e nos pregos que rexeron a licitación.

Quinto.- Prezo. A oferta  das  entidades  licitadoras  dos  lotes  nº  1,  2,  5,  6,  7  e  8  do
procedemento, son as seguintes:

LOTE 1: Monitor de actividades de
tempo libre

CIF Nº de Accións formativas dos profesionais
relacionadas coa docencia a maiores da mínima

esixida

Oferta
económica

A  Billarda S.L. B-27278845 9 accións formativas 5.800,00 €

LOTE 2 : Monitor de Transporte e
comedor escolar

CIF Nº de Accións formativas dos profesionais
relacionadas coa docencia a maiores da mínima

esixida

Oferta
económica

A  Billarda S.L. B-27278845 9 accións formativas 2.400,00 €

LOTE 5: Reposición e venta en
supermercados

CIF Nº de Accións formativas dos profesionais
relacionadas coa docencia a maiores da mínima

esixida

Oferta
económica

Recursos Galicia S.L. B-70107842 9 accións formativas 4.300,00 €

LOTE 6: Persoal de tenda e
escaparatismo

CIF Nº de Accións formativas dos profesionais
relacionadas coa docencia a maiores da mínima

esixida

Oferta
económica

Recursos Galicia S.L. B-70107842 9 accións formativas 4.250,00 €

LOTE 7: Xestión de operacións de
almacén

CIF Nº de Accións formativas dos profesionais
relacionadas coa docencia a maiores da mínima

esixida

Oferta
económica

Combina Social S.L. B-70204094 8 accións formativas 3.720,00 €

LOTE 8:  Limpeza de superficies e
locais, hoteis...

CIF Nº de Accións formativas dos profesionais
relacionadas coa docencia a maiores da mínima

esixida

Oferta
económica

Combina Social S.L. B-70204094 9 accións formativas 4.114,24 €

Sexto.- Duración dos contratos para  os lotes nº 1, 2, 5, 6, 7 e 8 do procedemento : 

A duración inicial será dende o día seguinte á formalización de cada un dos contratos e a
prestación do servizo non excederá, en todo caso, do 31 de outubro de 2019.
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Os  horarios,  días  e  lugares  da  prestación  das  accións  formativas  será  determinada
previamente polo Concello de Ames.

Sétimo.- Resto de condicións: O adxudicatario deberá cumprir coas condicións fixadas nos
pregos polos que se rexeu o procedemento, así como coa proposición formulada.

Oitavo.-  Documentación  a  aportar previa  á  adxudicación,  pola  entidade  licitadora  que
presentou a mellor oferta.

No  prazo  de  dez  días  hábiles,  contados  a  partir  do  día  seguinte  ao  da  notificación  do
presente  acordo,  o  licitador  clasificado  en  primeiro  lugar  deberá  presentar  a  través  da
Plataforma de Contratación do Sector Público a seguinte documentación, imprescindible para,
de ser o caso, proceder á correspondente adxudicación.

Se a empresa figura inscrita no Rexistro de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector
Público ou Rexistro de Licitadores da Comunidade Autónoma de Galicia, non estará obrigada
a facilitar datos que xa figuren inscritos de maneira actualizada, a condición de que se indique
dita circunstancia, debendo acompañarse dunha declaración xurada de que non variaron as
circunstancias que nel se acreditan. 

No  caso  de  que  a  empresa  non se  atope inscrita en  ningún  rexistro  deberá  aportar  a
seguinte documentación:

1º. Documentos que acrediten a personalidade do empresario e o seu ámbito de actividade.- 

Se  a  empresa  fose  persoa  xurídica,  a  personalidade  acreditarase  mediante  a  presentación  da  escritura  de
constitución, ou modificación no seu caso, debidamente inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito sexa
esixible segundo a lexislación mercantil aplicable. Se dito requisito non fose esixible, a acreditación da capacidade
de obrar realizarase mediante a escritura ou documento de constitución, estatutos ou acta fundacional, no que
consten as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente Rexistro
oficial. 

Se se trata dun empresario individual,  a Mesa de Contratación comprobará a identidade do licitador e a súa
capacidade para realizar o obxecto do contrato. 

2º. Documentos que acrediten, no seu caso, a representación.-

Os  que  comparezan  ou  asinen  proposicións  en  nome  doutro  presentarán  poder  bastante  para  o  efecto,
previamente bastanteado pola Secretaría Municipal do Concello de Ames. 

Se a empresa fose persoa xurídica, o poder deberá figurar inscrito, no seu caso, no Rexistro Mercantil. Se se trata
dun poder para acto concreto, non é necesaria a inscrición no Rexistro Mercantil, de acordo co artigo 94.5 do
Regulamento do Rexistro Mercantil. 

3º. Solvencia económica e financeira, e técnica ou profesional.-

Acreditarase a solvencia económica, financeira e técnica ou profesional polos medios que se especificaron no
anuncio de licitación e no PCAP (Anexo III). 

a) A solvencia económica e financeira poderá acreditase mediante o seguinte medio: 

Declaración sobre o volume anual de negocios do licitador referido ao ano de maior volume de negocio dos tres
últimos concluídos

LOTE Valor estimado 1,5 valor anual

Lote n.º  1 6.488,30 € 9.732,48 €

Lote n.º  2 2.616,07 € 3.924,10 €

Lote n.º  5 4.915,01 € 7.372,51 €

Lote n.º  6 4.915,01 € 7.372,51 €

Lote n.º  7 4.915,01 € 7.372,51 €

Lote n.º  8 5.437,87 € 8.156,80 €

Acreditarase mediante: Contas anuais aprobadas e depositadas no Rexistro Mercantil. Os empresarios individuais
non inscritos no Rexistro  Mercantil,  acreditarán o seu volume anual de negocios mediante os seus libros de
inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro Mercantil.
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b) A solvencia técnica ou profesional acreditarase mediante:

-Relación dos principais servizos ou traballos realizados nos últimos tres anos do mesmo tipo ou natureza ao que
corresponde o obxecto do contrato, avalados por certificados de boa execución. 

Criterios:  

LOTE ANUALIDADE MEDIA 70% ANUALIDADE MEDIA

Lote n.º  1 6.488,30 € 4.541,81 €

Lote n.º  2 2.616,07 € 1.831,25 €

Lote n.º  5 4.915,01 € 3.440,50 €

Lote n.º  6 4.915,01 € 3.440,50 €

Lote n.º  7 4.915,01 € 3.440,50 €

Lote n.º  8 5.437,87 € 3.806,50 €

Acreditarase mediante Certificados de boa execución expedidos ou visados polo órgano competente, cando o
destinatario sexa unha entidade do sector público. Cando o destinatario sexa un suxeito privado, acreditarase
mediante unha certificación expedida por este, ou a falta desa certificación, mediante unha declaración.  

-Formación e Experiencia Profesional dos formadores.

A empresa  adxudicataria  deberá  acreditar  a  formación  e  experiencia  mínima  esixida  (3  accións  formativas
relacionadas co lote adxudicado) do persoal adscrito ao contrato, para cada un dos lotes.

Acreditarase mediante: Copia dos títulos oficiais da formación da que dispoñan, contratos de traballo, certificados
de empresa, vida laboral, currículum vitae ou calquera outro documento que permita acreditar dita experiencia

O licitador executará o contrato cos mesmos medios que achegou para acreditar a súa solvencia.  Só poderá
substituílos,  por  causas  imprevisibles,  por  outros  medios  que  acrediten  solvencia  equivalente  e  coa
correspondente autorización da Administración.

4º. Cando se exerzan actividades suxeitas ao Imposto sobre Actividades Económicas.- 

Alta, referida ao exercicio corrente, ou último recibo, xunto cunha declaración responsable de non darse de baixa
na matrícula do citado Imposto e, no seu caso, declaración responsable de atoparse exento. 

5º.  Documentos  acreditativos  da  efectiva  disposición  dos  medios  ao  contrato que,  no  seu  caso,
comprometéronse a dedicar ou adscribir á execución do mesmo.

Deberá acreditar a existencia dos medios que se comprometeu a adscribir, segundo o Anexo VI do PCAP.

Medios Persoais:

a)  Coordinador  Técnico:   Acreditará  titulación  de  grao  ou  equivalente,  contratos  de  traballo,  certificados  de
empresa, vida laboral, currículum vitae ou calquera outro documento que permita acreditar dita experiencia.

b) Formador/es: Acreditará titulación de ciclo medio ou equivalente, contratos de traballo, certificados de empresa,
vida laboral, currículum vitae ou calquera outro documento que permita acreditar a súa experiencia (mínima 3
accións formativas relacionadas coa docencia a impartir).

c) Experiencia a maiores formulada polo licitador na proposta

Deberase acreditar  aquela experiencia profesional  a maiores dos formadores,  e relacionadas coa docencia a
impartir, formulada polo adxudicatario na súa proposta. 

Medios Materiais:

a) Copia do Póliza de Seguro de Responsabilidade Civil por Riscos Profesionais, por un importe non inferior ao
valor estimado do contrato. A efectos de comprobar a súa vixencia, deberá achegar último recibo de pago.

b) Relación de medios materiais que o adxudicatario vai por a disposición da acción formativa.

6º. Constitución da garantía definitiva que, no seu caso, sexa procedente.- 

LOTE 1: Monitor de actividades de
tempo libre

Empresa Adxudicataria Oferta económica Importe Garantía

A  Billarda S.L. 5.800,00 € 290,00 €

LOTE 2 : Monitor de Transporte e
comedor escolar

Empresa Adxudicataria Oferta económica Importe Garantía

A  Billarda S.L. 2.400,00 € 120,00 €
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LOTE 5: Reposición e venta en
supermercados

Empresa Adxudicataria Oferta económica Importe Garantía

Recursos Galicia S.L. 4.300,00 € 215,00 €

LOTE 6: Persoal de tenda e
escaparatismo

Empresa Adxudicataria Oferta económica Importe Garantía

Recursos Galicia S.L. 4.250,00 € 212,50 €

LOTE 7: Xestión de operacións
de almacén

Empresa Adxudicataria Oferta económica Importe Garantía

Combina Social S.L. 3.720,00 € 186,00 €

LOTE 8:  Limpeza de superficies
e locais, hoteis...

Empresa Adxudicataria Oferta económica Importe Garantía

Combina Social S.L. 4.114,24 € 205,71 €

A constitución da garantía poderá facerse mediante Aval Bancario ou en efectivo mediante transferencia bancaria
efectuada ao seguinte número de conta bancaria de titularidade municipal: ES76/2080/0317/7031/1000/0116.

Se  formulase  garantía  definitiva  a  través  de  Aval  Bancario,  poderá  presentar  a  través  da  Plataforma  de
Contratación do Sector Público, conxuntamente co resto da documentación requirida, unha copia de dito aval,
debendo  entregar  o  aval  orixinal  no  Rexistro  Xeral  Municipal  dentro  do  prazo  (10  días) para  presentar  a
documentación.

Oitavo.- 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

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