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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO    DÍA   08 D  E NOVEMBRO DE  
2019.-

Na Casa Consistorial de Ames, sendo as once horas (11:00 h) do día oito (08) de novembro 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 David Santomil Mosquera, Genma Otero Uhía, Luísa
Feijóo Montero, Ana Belén Paz García e Natividad González Rodríguez. 

Non asiste, pero xustifica a súa ausencia, José Blas García Piñeiro.

Asiste a interventora Margarita Fernández Sobrino.

Actúa de secretaria a accidental, Concepción Vilas Cantelar . 

PUNTO PRIMEIRO.- ACTAS ANTERIORES.-

O señor presidente pregunta aos asistentes se teñen algunha alegación que formular á acta da
sesión anterior, ordinaria do 31 de outubro 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 PRIMEIRA OCUPACIÓN.

Expediente : 2018/U007/000017

Dáse conta da solicitude presentada por  Eusebio Rodríguez Cando co NIF: 44808405-N, en
nome de José María Yanguas de la Cierva co NIF 26177070-B, para a tramitación de licenza
de primeira ocupación dunha vivenda unifamiliar, construída no Lugar de Tarroeira núm. 72,
Parroquia  de  Ortoño,  Ames,  na  parcela  coa  referencia  catastral  número
9448306NH2494N0000OQ.

A licenza de obras foi  concedida ao devandito interesado pola Xunta de Goberno Local na
sesión celebrada na data do 23 de marzo de 2017 (expediente 2016/U022/000071). A superficie
construída segundo proxecto é de 274,93 m2. 

Consta no expediente certificado final de obra de 28 de agosto de 2018, asinado polos técnicos
directores das obras e visado polos colexios correspondentes. 

Figuran no expediente os informes favorables da arquitecta municipal e da asesora xurídica de
Urbanismo. Figura a conformidade da Tesouraría municipal ás consideracións tributarias deste
expediente.

Figura aboada a taxa pola expedición de licenzas urbanísticas por importe de 96,85 euros.

Á vista dos informes técnico e xurídico favorables obrantes no expediente,  que propoñen a
concesión  da  licenza  de  primeira  ocupación  solicitada,  a  Xunta  de  Goberno  Local  por
unanimidade  dos  seus  membros  presentes,  e  previa  delegación  da  Alcaldía  (decreto
1776/2019), adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Conceder a José María Yanguas De La Cierva, NIF núm. 26177070-B, licenza de
primeira ocupación dunha vivenda unifamiliar construída na parcela coa referencia catastral
número  9448306NH2494N0000OQ,  situada  no  Lugar  de  Tarroeira núm.  72,  Parroquia  de
Ortoño, Ames, construción executada ao abeiro do proxecto para o cal se concedeu licenza,
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segundo  certifican  as  arquitectas  Cristina  Ezcurra  de  la  Iglesia  (colexiada  número  2015)  e
Cristina  Ouzande  Lugo  (colexiada  2017)  e  o  arquitecto  técnico  Juan  Manuel  Leis  Mayán
(colexiado 1145).

Segundo.- Deberá cumprimentarse a obriga de formalizar ante o Catastro a declaración de
nova construción, tal e como recolle o artigo 28.2 do Real decreto 417/2006 de 7 de abril, polo
que se aproba o Regulamento de desenvolvemento do TR da Lei do Catastro Inmobiliario; esta
omisión é constitutiva dunha infracción cuxa sanción será modulada de acordo co artigo 86 do
Real decreto 417/2006, de 7 de abril.

Terceiro.-  Dar  traslado aos servizos de Tesouraría  e Recadación aos efectos de eventuais
actuacións de inspección ou comprobación co fin de practicar liquidación definitiva (art. 103.1
TRHL). 

Cuarto.- Dar traslado á empresa concesionaria dos servizos de auga e saneamento aos efectos
das posibles altas nos censos tributarios que correspondan.

Quinto.-  Dar traslado do acordo á Xerencia Territorial de Catastro aos efectos oportunos.

Sexto.- Notificar aos interesados no procedemento coa indicación do réxime de recursos que
proceda ao tratarse dun acto que pon fin á vía administrativa.

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

PUNTO  TERCEIRO.-  SOLICITUDE  DE  SUBVENCIÓN  Á  DEPUTACIÓN  PROVINCIAL DA
CORUÑA  PARA  O  COFINANCIAMENTO  DAS  OBRAS  DE  PROTECCIÓN  E
CONSOLIDACIÓN DA CALZADA E O ARCO DA PONTE CABIRTA NO RÍO SAR.

Dáse conta á Xunta de Goberno Local do inicio dos trámites para a formalización dun convenio
entre a Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Ames, para o cofinanciamento das
obras de protección e consolidación da calzada e o arco da Ponte Cabirta no río Sar. 

O orzamento das obras estímase en 36.000.-  euros,  sendo de interese para este Concello
contar  cunha  importante  cofinanciación  por  parte  da  Deputación,  concretamente  dun  75%
(27.000.- euros), para a realización da obra. 

Visto  o  que  antecede  a  Xunta  de  Goberno  Local,  por  unanimidade  dos  seus  membros
presentes, previa delegación do alcalde (decreto 1776/2019) adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Solicitar  á  Deputación  Provincial  da  Coruña  a  formalización  dun  convenio  de
colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e este Concello para que a Deputación
cofinancie ao 75% (27.000.- euros) a obra de protección e consolidación da calzada e o arco da
Ponte Cabirta no río Sar, que conta con un orzamento total de 36.000.- euros

Segundo.- Designar a David Santomil Mosquera, concelleiro de Patrimonio Histórico, para a
sinatura do convenio e designar como persoa encargada dos trámites para a formalización do
convenio ao xefe do Servizo de Contratación, José Rogelio Pardo Martínez.

Terceiro.- Aprobar o seguinte orzamento detallado de gastos das obras:

CONCEPTO IMPORTE

Apertura, acceso, acondicionamento e reparación marxe esquerda 10.029,64 €

Novo pasal e consolidación da bóveda 12.300,99 €

Xestión de residuos 539,47 €

Varios 2.131,64 €

Orzamento execución material 25.001,74 €

13% gastos xerais 3.250,23 €

6% beneficio industrial 1.500,10 €
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Orzamento base de licitación 29.752,07 €

IVA 21 % 6.247,93 €

ORZAMENTO TOTAL DAS OBRAS 36.000,00 €

Cuarto.- Declarar  que  que  o  Concello  de  Ames  non  se  atopa  incurso  en  ningunha  das
prohibicións recollidas no artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, e
cumpre coas condicións e requisitos establecidos na antedita Lei para obter a condición de
beneficiario da axuda solicitada.

Quinto.-  Declarar que non se obtivo, nin se solicitou ningunha outra axuda para este mesmo
proxecto e finalidade, agás a presente solicitude ante a Deputación Provincial da Coruña.

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

PUNTO  CUARTO.-  NOMEAMENTO  DE  DIRECTOR  TÉCNICO  PARA O  CONTRATO  DE
SUBMINISTRO,  INSTALACIÓN,  E  MONTAXE  DO  PROXECTO  DE  MELLORA  DE
EFICIENCIA ENERXÉTICA NA ILUMINACIÓN PÚBLICA DO MILLADOIRO.

Expediente: 2019/C005/000001

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 17 de xaneiro de 2019, aprobou o expediente
de licitación  do contrato mixto de subministro instalación e montaxe dos elementos descritos no
proxecto  de  mellora  de  eficiencia  enerxética  da  iluminación  pública  no  Milladoiro,  por
procedemento  aberto  con  varios  criterios  de  adxudicación  e  sometido  á  regulación
harmonizada.

A Xunta de Goberno Local, en sesión de data 3 de outubro de 2019, aprobou a adxudicación do
dito contrato á empresa Instalaciones Eléctrica Coruñesas, S.L. con CIF B15025661.

No  mesmo  acordo  nomeouse  como  responsable  do  contrato  por  parte  do  Concello  ao
encargado de obras do Concello Juan Calvo Roo.

Con data  6  de novembro de 2019 asinouse o  contrato  mixto  de subministro,  instalación e
montaxe dos elementos descritos no proxecto de mellora de eficiencia enerxética da iluminación
pública do Milladoiro, en execución do dito acordo.

Dada a elevada contía económica da actuación (225.746,57.- euros), a complexidade técnica
da mesma, que contempla entre outras actuacións cambios de cadros eléctricos e a instalación
de  diversos  reguladores  que optimizan  a  calidade  e  o  consumo desta  rede  de iluminación
pública, resulta conveniente designar unha persoa con coñecementos técnicos específicos que
dirixa e supervise a subministración dos elementos, así como a súa montaxe e instalación e
resolva as incidencias que poidan xurdir durante a execución da actuación. 

Por  este  motivo,  tendo en conta  ademais  o  seu amplo  coñecemento  da actuación por  ser
redactora do proxecto, así como por emitir informes e asesorar á Mesa de Contratación nos
diferentes trámites de valoración dos complexos requisitos técnicos das luminarias e equipos
ofertados  polos  licitadores,  considérase  persoa  idónea  para  este  cometido,   á  enxeñeira
industrial  Fátima  Pombo  Romero,  do  estudio  Ela  ingenieria  y  medio  ambiente,  SL,
propoñéndoa como directora técnica do contrato de subministro,  instalación e montaxe dos
elementos descritos no proxecto de mellora de eficiencia enerxética da iluminación pública no
Milladoiro.

Visto o que antecede,  Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seus membros presentes,
previa delegación de Alcaldía (decreto 1776/2019), adopta os seguintes acordos:

Primeiro.-  Nomear á enxeñeira industrial Fátima Pombo Romero, do estudio Ela ingeniería y
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medio ambiente, SL, como directora técnica do contrato de subministro, instalación e montaxe
dos elementos descritos no proxecto de mellora de eficiencia enerxética da iluminación pública
no Milladoiro.

Segundo.-  Notificar aos interesados e dar traslado aos departamentos municipais afectados.

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

PUNTO QUINTO.- CORRECCIÓN DE ERROS EN EXPEDIENTE DE LICITACIÓN MEDIANTE
PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO E TRAMITACIÓN ANTICIPADA,  DAS OBRAS
DE  ELIMINACIÓN  DE  BARREIRAS  EN  MATERIA  DE  ACCESIBILIDADE  UNIVERSAL,
TANTO  NA  LOCALIDADE  DE  BERTAMIRÁNS  COMO  NA  DO  MILLADOIRO,
ACCESIBILIDADE  EDUSI  (2  LOTES)  NO  MARCO  DO  PROGRAMA  OPERATIVO  DE
CRECEMENTO  SOSTIBLE  2014-2020,  COFINANCIADO  AO  80%  CON  FONDOS  EDUSI
IMPULSA AMES E AO 20% POLO CONCELLO  DE AMES.

Expediente: 2019/C003/000020 

A Xunta de Goberno Local na súa sesión do día 10 de outubro de 2019 aprobou o expediente
de contratación, mediante procedemento aberto simplificado e tramitación anticipada, das obras
de eliminación de barreiras en materia de accesibilidade universal, accesibilidade EDUSI (Lote
1:  Eliminación  barreiras,  accesibilidade  EDUSI  Milladoiro  e  Lote  2:  Eliminación  barreiras,
accesibilidade EDUSI Bertamiráns), no marco do programa operativo de crecemento sostible
2014-2020, cofinanciado ao 80% con fondos EDUSI Impulsa Ames e ao 20% polo Concello de
Ames. 

Tendo sido detectados erros materiais en distintos apartados do prego aprobado no relativo ás
condicións  especiais  de  execución  do  contrato,  resulta  necesaria  a  súa  subsanación,  do
seguinte xeito:

1.1.-  No apartado 13 do cadro  de características  do  contrato,  onde  di:  “Establécese  como
condición especial de execución a contratación de traballadoras desempregadas. Trátase dunha
condición especial de execución de tipo laboral e social” debe dicir: “Coa finalidade de favorecer
a  maior  formación  do  persoal  adscrito  á  execución  da  obra  establécese  como  condición
especial de execución que o dito persoal, antes de comezar a realización das obras, reciba por
parte e a cargo dela,  un curso de formación específica en materia de seguridade e saúde
laboral”.

1.2.- No apartado apartado 27.a) do prego de cláusulas administrativas particulares onde di: “a)
contratación de traballadoras desempregadas” debe dicir: “Antes de comezar a realización das
obras, o persoal que se adscriba a mesma deberá recibir por parte da empresa e a cargo dela,
un curso de formación específica en materia de seguridade e saúde laboral”.

1.3.-  No apartado 30.1.a) do prego de cláusulas administrativas particulares onde di:  “...e o
resto da documentación requirida (fotografías, acreditación do control interno de calidade, da
contratación de traballadoras desempregadas, xestión de residuos..” debe dicir: “...e o resto da
documentación requirida (fotografías, acreditación do control interno de calidade, da realización
dos cursos en materia de seguridade e saúde laboral, xestión de residuos...”

Visto o anterior, e aos efectos de que os licitadores poidan ter en consideración as correccións
materiais introducidas, faise necesario ampliar o prazo de presentación de proposicións ata o
día 18 de novembro de 2019, substituíndo ao inicialmente establecido que era do día 11 de
novembro.

Visto  o  que  antecede,  a  Xunta  de  Goberno  Local,  por  unanimidade  dos  seus  membros
presentes, previa delegación da Alcaldía (decreto  1776/2019), adopta os seguintes acordos:  
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Primeiro.- Corrixir os erros materiais detectados no prego do expediente referido, aprobados
pola Xunta de Goberno local na súa sesión de data 10 de outubro de 2019, no sentido seguinte:

1.1.-  No apartado 13 do cadro  de características  do  contrato,  onde  di:  “Establécese como
condición especial de execución a contratación de traballadoras desempregadas. Trátase dunha
condición especial de execución de tipo laboral e social” debe dicir: “Coa finalidade de favorecer
a  maior  formación  do  persoal  adscrito  á  execución  da  obra  establécese  como  condición
especial de execución que o dito persoal, antes de comezar a realización das obras, reciba por
parte e a cargo dela,  un curso de formación específica en materia de seguridade e saúde
laboral”.

1.2.- No apartado apartado 27.a) do prego de cláusulas administrativas particulares onde di: “a)
contratación de traballadoras desempregadas” debe dicir: “Antes de comezar a realización das
obras, o persoal que se adscriba a mesma deberá recibir por parte da empresa e a cargo dela,
un curso de formación específica en materia de seguridade e saúde laboral”.

1.3.-  No apartado 30.1.a) do prego de cláusulas administrativas particulares onde di:  “...e o
resto da documentación requirida (fotografías, acreditación do control interno de calidade, da
contratación de traballadoras desempregadas, xestión de residuos..” debe dicir: “...e o resto da
documentación requirida (fotografías, acreditación do control interno de calidade, da realización
dos cursos en materia de seguridade e saúde laboral, xestión de residuos...”

Segundo.- Ampliar o prazo de presentación de proposicións ata o día 18 de novembro de 2019,
substituíndo o inicialmente establecido que era do día 11 de novembro, aos efectos de que os
contratistas poidan ter en consideración as correccións materiais introducidas.

Terceiro.- Publicar no perfil do contratante as correccións anteriores ao efectos oportunos.

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

PUNTO SEXTO.- CLASIFICACIÓN DO EXPEDIENTE DE LICITACIÓN DO CONTRATO DE
SERVIZOS  PARA  O  DESENVOLVEMENTO  DO  FESTIVAL  INTERNACIONAL  DE  CINE
INFANTIL 2019.

Expediente: 2019/C004/000013

A Mesa  de  Contratación,  constituída  no  procedemento  negociado  de  licitación  do  contrato  de
servizos  para  o  desenvolvemento  do  Festival  Internacional  de  Cine  Infantil  2019,  en  sesión
celebrada o 4 de novembro de 2019, tras ter realizada a negociación prevista no prego de cláusulas
administrativas que rexeron a licitación, formulou proposta de clasificación por orden decrecente de
puntuación das empresas admitidas a licitación, 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.

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  de  Alcaldía  (decreto
1776/2019), adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Clasificar  por  orde  decrecente  de  puntuación  as  empresas  participantes,  declaradas
admitidas na licitación, do seguinte xeito:

Empresa CIF Puntuación
Económica

Puntuación Criterios avaliables
automaticamente

Puntuación
total

PATIO DE LUCES J-86039005 10 43 53

URDIME S. COOP. F70353982 9,41 36 45,41
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Segundo.- Declarar que as características esenciais da contratación para o licitador clasificado en
primeiro lugar  (PATIO DE LUCES, CIF J-86039005), que figuran na proposición formulada e nos
pregos  de  cláusulas  administrativas  particulares  e  nos  pregos  de  prescricións  técnicas  son  as
seguintes: 

1)  Proposición económica

Oferta económica IVE Importe total

25.900,00 € 5.439,00 € 31.339,00 €

2)  Experiencia do coordinador artístico no desenvolvemento de festivais de cine 

Actividade / evento Ano

Festival de cine realizado por Mujeres. Tres Cantos 2018

Festival de cine realizado por Mujeres. Tres Cantos. En 2019 se celebró la XII edición. 2017, 2016

Semana del Cortometraje de Arganzuela. En 2018 se celebró la novena edición 2017, 2018

Festival Moralcine. En 2019 se celebrará la octava edición 2016, 2017, 2018

Festival de cortometrajes de Paracuellos de Jarama. En 2018 se celebró la séptima edición. 2017, 2018

En 2019 Patio de Luces producións foi a empresa elixida para levar a produción de dous grandes proxectos de cine a nivel nacional:

- Produción da 49 e 50 edición do Festival de cine de Alcalá de Henares. Alcine

- Produción da XX edición do Festival Internacional de curtometraxes de Torrelavega.

3) Experiencia do coordinador artístico no desenvolvemento de festivais de cine infantil 

Festival Ano

Muestra de cortometrajes infantiles de Rute 2019

VI FESTIVAL DE CORTOMETRAJES CIUDAD DE HARO. Sección infantil 2019

Festival de cine de Alcalá de Henares.  Sección Alcine KIDS 2019

IX Semana del cortometraje de Arganzuela. Sesión infantil. 2018

V Festival de curtmetratges de Santa Margalida. Pase infantil

Semana Mundial de los Derechos del Niño. Piloña 2018

V FESTIVAL DE CORTOMETRAJES CIUDAD DE HARO. Sesión infantil. 2018

CORTOVERA/CURTIUVERA (Certame de Cine Piquiñín de Corvera) 2016

4) Experiencia do coordinador artístico na organización doutras actividades e eventos dirixidos a público infantil e familiar,
(artes escénicas, musicais..) 

Actividades / eventos Ano

Taller de realización de cortos en centro educativo de Tres Cantos. Se buscaba realizar varios
trabajos que tratará en mundo del voluntariado

2013 e 2014

Coordinación de los talleres de Pixilación y Stop motion para el festival de cine de Alcalá de
Henares

2019

Taller de realización de cortos en el centro educativo MiraMadrid de
Paracuellos de Jarama

2015

Coordinación y organización de programaciones de cortometrajes de
Medio ambiente en Yecla.

2014

IV Cortorama. IV Ciclo de cortometrajes de Medio Ambiente. 2015

“EN VERDE”. Ciclo de Cortos Ambientales. Andorra. Progamado en el centro Medioambiental 2016

Contratación de actuaciones y espectáculos de magia, acrobacia o
improvisación para toda la familia.  Actuación de Wilbur en 2013, el mago

Rafa Picola en 2017

2013 e 2017

5) Presenza de obras cinematográficas de fóra de Galicia, 

Titulo da obra Director País
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I WISH Victor L. Pinel España

UN DÍA EN EL PARQUE Diego Porral España

EL VENDEDOR DE HUMO Jaime Maestro España

ACADEMIA ESPECIALISTAS Miguel Gallardo España

MI PAPÁ ES DIRECTOR DE CINE Germán Roda España

KATAKROKEN Jaime Maestro España

CUERDAS Pedro Solis España

ULTIMATUM EVOLUTIVO Pablo Llorens España

ÓRBITAS Jaime Maestro España

SPUTNIK Vicente Bonet España

LA PUREZA Pedro Vikingo España

MARS LOVE Mario Serrano España

CAZATALENTOS José Herrera y Manuel Sirgo España

ATHLETICUS: COURSE DE DEMI FOND Nicolas Deveaux Francia

ATHLETICUS: GARDIEN DE GYMNASE Nicolas Deveaux Francia

ATHLETICUS: SALLE D'ENTRAINEMENT Nicolas Deveaux Francia

ATHLETICUS: TRAMPOLINE SYNCHRONISÉ Nicolas Deveaux Francia

DUODROM Basil Vogt Alemania

DON RUPERTO Irma Orozco Alemania

FEARS Nata Metluk Canada

GRANDMA´S PIE Ricardo San Emeterio México/USA

ADELINA Ana Portilla México

CORP Pablo Polledri Argentina

PEEKABOO Brett Jubinville Canadá

EL NIÑO Y LA NOCHE Claudia Ruiz Argentina

6) Actividades complementarias.

Encontros profesionais, conferencias

Creación de papeletas creativas. Todos los asistentes a las proyecciones podrán dibujar o dejarnos dibujos, notas… que se verán 
reflejadas en las rrss del festival y en pantalla antes de cada sesión.

Creación de 50 camisetas del festival que serán sorteadas en rrss y durante el propio festival

Creación de un programa especial de cortos con un claro mensaje educativo. Cada año puede variar: Bullying, medio ambiente, 
uso responsable de las nuevas tecnologías

Creación de material didáctico para una selección de piezas audiovisuales. Realización de una ficha didáctica

Creación de un concurso de ideas para la realización de un corto. Se pedirá a los niños y jóvenes que nos planteen sus ideas para
llevar a cabo un cortometraje.

Se ofrecerá un segundo taller de pixilación o Stop Motion. Además del taller acordado en pliegos se ofrecerá un segundo taller con
el deseo de llegar al mayor número de público posible.

Realización de postales del Festival. A pesar del poder del mail queremos rescatar la importancia de escribir una carta por lo que 
diseñaremos y realizaremos postales para ser distribuidas entre el público.

Concurso de fotografía infantil y familiar durante los días del festival.

Ampliación de la tirada de impresión de carteles y programas, pudiendo llegar a 1000 carteles A3 y 6000 programas de mano.

Actuación en la gala de entrega de los premios de un espectáculo para toda la familia: magia, circo, música...

Realización de bolis para el festival.  1.000 unidades

Realización de 50 bolsas de tela con el diseño del festival

7) Apoio ao sector audiovisual galego 

Nome Director
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Bata por fora (Mujer por dentro) Claudia Brenlla

Matria Álvaro Gago

Vida Rubén Riós y Manuel Garrido

Extraño Iria Silvosa

Rapa das bestas Jaione Camborda

The girlshood Estíbaliz Veiga

O apostolo Fernando Cortizo

Aurelia Milena Martínez

Anacos Xacio Baño

Illa Pedra Adriana Paramo

ei, Guapa Sonia Méndez

Galicia Portobelo Road Adriana Paramo

Flores para Amalia Nani Matos

A empresa Patio de luces producións comprometese a facilitar 15 títulos de curtametraxes en galego. En caso de que algún dos
títulos anteriores non sexa apropiado para o público familiar, buscaranse outras obras para substituir ditos títulos

8)  Relación dos libros e/ou filmes a editar polo festival en formato dixital ou físico 

Libros / films a editar

Editarase un catálogo con todoslos debuxos e creacións resultantes da actividade de papeletas creativas.  Os asistentes as
proxeccións poderán deixar as súas creacións nun espazo reservado para dito fin. 

Editarase unha publicación cos datos do festival: asistencia, talleres, actuacións.

9)   Programas de cooperación con outros eventos a nivel estatal e internacional

- Premios Fugaz ao curtometrase. O Festival internacional de cine Infantil de Ames será nomeado como evento de cine no facebook
de premios fugaz que conta con mais de 32.000 seguidores
- XX Festival Internacional de cine de Torrelavega.
- X Semana do Curtametraxe de Arganzuela. Madrid.
- VIII Festival de curtas de Paracuellos de Jarama
- Festival de curtas de Moralzarzal

Os anteriores eventos e festivais son todos eles organizados por Patio de Luces produccións, e en eles haberá unha mención ao
Festival de Cine Infantil de Ames, podendo realizarse a través da presenza en nota de prensa ou a través de rrss.

10)  Valoración da calidade, transversalidade e interese do festival e da proposta para 2019

Identidade Sexual, igualdade de xénero e diversidade Nº filmes: 3

Acoso escolar. Convivencia Nº filmes: 3 

Sostenibilidade Medioambiental Nº filmes: 4

Compromiso coa normalización social da lingua galega Nº filmes:

Obra en primeira presentación oficial en Galicia Nº filmes:

Terceiro.- Duración do contrato. 

O contrato iniciarase o día 12 de decembro de 2019 rematando o 16 de decembro de 2019.

- Xoves, 12 de decembro (O Milladoiro):
Realización de 4 sesións para escolares durante a mañá.

- Venres, 13 de decembro (Bertamiráns):
Realización de 3 sesións para escolares durante a mañá.
Sesión de inauguración do festival á tarde.

- Sábado, 14 de decembro (Bertamiráns):
Seis sesións para público familiar (dúas de mañá e catro de tarde)

- Domingo, 15 de decembro (Milladoiro):
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Tres sesións para público familiar (dúas de mañá e unha de tarde)
Clausura do festival.

Non cabe prórroga contractual.

Cuarto.- 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.

Quinto.-  Facultar o alcalde do Concello, para cantas actuacións sexan precisas para a mellor
execución do acordado, particularmente a formalización do contrato.

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 proceder a adxudicación.

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

Si  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. Si este requisito non for esixible, a acreditación da capacidade de obrar realizarase mediante a escritura ou
documento de constitución, estatutos ou acta constitutiva, no que consten as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos,
no seu caso, no correspondente Rexistro oficial.

Si trátase dun empresario individual a mesa de contratación comprobará a identidade do licitador e a súa capacidade para realizar o
obxecto do contrato.

2) Solvencia económica e financeira (anexo III do PCAP)

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

Criterios:  A lo menos unha vez e media o valor estimado do contrato

Anualidade media 1,5 valor anual

27.536,13 € 41.304,20 €

Se acreditará mediante: Contas anuais aprobadas e depositadas no Rexistro Mercantil, si o empresario estivese inscrito en dito
rexistro, en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito. 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

3) Técnica ou profesional, (anexo III do PCAP).

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

Criterios: Importe igual ou superior ao 70 por cento da anualidade media do contrato:  

Anualidade media Solvencia técnica ou profesional
(70% anualidade media contrato)

27.536,13 € 19.275,29 €

Acreditarase mediante:

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

A efectos de determinar  a correspondencia entre  os servizos executados  polo empresario  e os que constitúen o  obxecto do
contrato, cando exista clasificación aplicable a este último atenderase á pertenza ao mesmo subgrupo de clasificación duns e
outros, e nos demais casos á igualdade entre os dous primeiros díxitos dos seus respectivos códigos CPV.  A estes efectos, os
códigos CPV do contrato son 79953000-9 Organización festival de cine e 92130000-1 Servizos de proxección cinematográfica

4) Documentos acreditativos da efectiva disposición dos medios ao contrato (anexo VII)

Medios persoais

NOME CUALIFICACIÓN PROFESIONAL ACREDITACIÓN
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Coordinador/-a artística do festival Titulación  de  Grado  o  equivalente.
Experiencia en organización e dirección
de festivais de cine. 

Deberá aportar titulación oficial, vida laboral e
contratos de traballo. Poderá acreditar a súa
experiencia  igualmente  mediante
certificacións de empresas ou institucións

Coordinador/a executivo/a do festival Titulación de Grado o equivalente Deberá aportar titulación oficial, vida laboral e
contratos de traballo. Poderá acreditar a súa
experiencia  igualmente  mediante
certificacións de empresas ou institucións

Presentador/a das  distintas sesións  do
festival

Titulación de Grado ou equivalente
Formación  específica  en  artes
escénicas, ou audiovisuais.

Deberá aportar titulación oficial, vida laboral e
contratos de traballo. Poderá acreditar a súa
experiencia  igualmente  mediante
certificacións de empresas ou institucións

Persoal auxiliar e de Apoio Técnico Medio
Experiencia na organización de eventos
de  artes  escénicas,  musicais  ou
audiovisuais.

Deberá aportar titulación oficial, vida laboral e
contratos de traballo. Poderá acreditar a súa
experiencia  igualmente  mediante
certificacións de empresas ou institucións

Persoal de subtitulación Titulación de Grado o equivalente.
Formación  específica  en  traducción
audiovisual , dobraxe, ou subtitulación

Deberá aportar titulación oficial, vida laboral e
contratos de traballo. Poderá acreditar a súa
experiencia  igualmente  mediante
certificacións de empresas ou institucións

Técnico  de  montaxe/desmontaxe,
Técnico en función eléctrico, maquinista,
sondinista,

Técnico Medio
Experiencia  no  montaxe  e  manexo  de
equipos.

Deberá aportar titulación oficial, vida laboral e
contratos de traballo. Poderá acreditar a súa
experiencia  igualmente  mediante
certificacións de empresas ou institucións

MEDIOS MATERIAIS

Ordenador 1gb gráfica hdmi 1 50%    

Pantalla desmontable 6,50x365 Frontal o retro

PROYECTOR 6000LUM FHD Tecnoloxía dlp resolución 1920x1080 e dúas lentes intercambiables para cubrir o ratio
dende 1.2 a 2.89.
REPRODUCTOR DE BLU RAY PIONNER BDP 

Metros de moqueta para entradas aos auditorios e  colocación de Photocall

5) Seguro de Responsabilidade Civil

Deberá aportar unha copia da póliza de seguro de Responsabilidade Civil, asi como o último recibo de pago.

9) Constitución da garantía definitiva

Importe adxudicación (sen IVE) 5 % garantía definitiva

25.900,00 € 1.295,00 €

A constitución  da  garantía  definitiva  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.

PUNTO  SÉTIMO.-  ADXUDICACIÓN  DO  PROCEDEMENTO  ABERTO  SUXEITO  A
REGULACIÓN  HARMONIZADA DO  SUBMINISTRO  DE  COMBUSTIBLES  (GASÓLEO  A,
GASÓLEO C, GASOLINA 95 SEN CHUMBO, PELLETS DE MADEIRA, GAS LICUADO DO
PETRÓLEO E BOMBONAS DE PROPANO PARA O CONCELLO DE AMES). 

Expediente: 2019/C005/000002

7.1.- LOTE 3: SUBMINISTRO DE GASÓLEO “C” PARA CALEFACCIÓN

A Xunta  de Goberno Local  do 3  de maio  de 2019,  aprobou o  expediente de licitación por
procedemento  aberto  suxeito  a  regulación  harmonizada do subministro  de combustibles  en
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varios lotes (Gasóleo A, Gasóleo C, Gasolina 95 sen chumbo, Pellets de madeira, Gas licuado
do petróleo e bombonas de propano para o Concello de Ames. 

A Xunta de Goberno Local do 8 de agosto de 2019 aprobou a clasificación de ofertas, por orde
decrecente, no expediente de licitación do Lote 3: Subministro de gasóleo C para calefacción, e
do Lote 4: subministro de pellets de madeira.

En relación ao Lote 3, subministro de gasóleo C para calefacción, o clasificado en primeiro lugar
foi  o  licitador  Estación  de  Servicio  de  Lapido  SL,  con  CIF  B-15609357, que  achegou  a
documentación requirida en prazo para proceder á adxudicación. Así resulta da acta da Mesa
de Contratación de data 30 de setembro de 2019.

Figura no expediente proposta da Alcaldía de adxudicación do lote 3 Subministro de gasóleo C
para calefacción.  

Figura informe favorable da intervención municipal (informe 489/2019).

Por todo o exposto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes,
previa delegación da Alcaldía (decreto 1776/2019) adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Adxudicar o contrato de subministro de combustibles para o Concello de Ames, por
procedemento aberto e suxeito a regulación harmonizada, do lote 3: Subministro de gasóleo C
para calefacción,  á empresa Estación de Servicio de Lapido, S.L., con CIF B-15609357 e nas
seguintes condicións:

A.- Prezo: O importe da oferta do antedito licitador ascende ao seguinte prezo:

Subministro de gasóleo “C” para calefacción cunha % de desconto do 4,500 sobre os prezos medios para España publicados no
boletín petroleiro da Comisión Europea para os diferentes tipos de combustibles con todas as taxas e impostos incluídos, de venda
ó público, así como no resto das condicións establecidas no prego e na oferta presentada pola empresa adxudicataria.

B. Prazo de execución: A duración inicial do contrato será de 2 anos, a partir do día seguinte ao da sinatura do contrato, salvo que
exista reserva fundada que impida o seu comenzo. O contrato será prorrogable 1 ano + 1 por mutuo acordo das partes, debendo
solicitarse polo adxudicatario do subministro cunha antelación de 2 meses antes da finalización do contrato ou da prórroga xa
formalizada no seu caso.

C.- Nomear como responsable do contrato de subministro ó encargado de obras do Concello de Ames Juan Calvo Roo.

D.-  Representante  do  órgano  xestor: Juan  Calvo  Roo,  encargado  do  departamento  de  obras  do  Concello,  actuará  como
representante do órgano xestor e dará conformidade ás certificacións do subministro e acudirá á recepción do subministro (de selo
caso) actuando por delegación expresa da Intervención municipal (base 36 de execución do orzamento municipal e Acordo do
Consello de Ministros de 20 de xullo de 2018).

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.- Comunicar ó 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.- Notificar aos interesados e dar traslado aos departamentos municipais afectados.

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

7.2. LOTE 4: SUBMINISTRO DE PELLETS DE MADEIRA. 

A Xunta  de Goberno Local  do 3  de maio  de 2019,  aprobou o  expediente de licitación por
procedemento aberto e suxeito a regulación harmonizada do subministro de combustibles en
varios lotes (gasóleo A, gasóleo C, gasolina 95 sen chumbo, pellets de madeira, gas licuado do
petróleo e bombonas de propano) para o Concello de Ames. 

A Xunta de Goberno Local de 8 de agosto de 2019 aprobou a clasificación de ofertas, por orde
decrecente  de puntuación,  no expediente de licitación do Lote 4:  subministro  de pellets  de
madeira, resultando clasificado en primeiro lugar o licitador Almacenes Celso Míguez S.A., con
CIF A-36005718. 

A documentación requirida para a adxudicación do contrato foi achegada polo licitador, tal e
como resulta da acta da Mesa de Contratación de 30 de setembro de 2019.

Figura no expediente proposta da Alcaldía de adxudicación do lote 4: subministro de pellets de
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madeira. 

Figura informe favorable da Intervención municipal (informe 490/2019).

Por todo o exposto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes,
previa delegación da Alcaldía (decreto 1776/2019) adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Adxudicar o contrato de subministro de combustible para o Concello de Ames, por
procedemento aberto e suxeito a regulación harmonzada, do Lote 4, subministro de pellets
de madeira, á empresa Almacenes Celso Míguez, S.A, con CIF A-36005718, e nas seguintes
condicións:

A.- Prezo: Un prezo unitario máximo, sen IVE, de 3,235 euros por saco de 15 Kgs, posto no lugar que se lle indique polo Concello
de Ames, así como no resto das condicións establecidas no prego e na oferta presentada pola empresa adxudicataria.

B.- Duración do contrato: A duración inicial do contrato será de 2 anos, a partir do día seguinte ao da sinatura do contrato, salvo
que exista reserva fundada que impida o seu comenzo. O contrato será prorrogable 1 ano + 1 por mutuo acordo das partes,
debendo solicitarse polo adxudicatario do subministro cunha antelación de 2 meses antes da finalización do contrato ou da prórroga
xa formalizada no seu caso.

C.- Nomear como responsable do contrato de subministro ó encargado de obras do Concello de Ames Juan Calvo Roo.

D.-  Representante  do  órgano  xestor: Juan  Calvo  Roo,  encargado  do  departamento  de  obras  do  Concello,  actuará  como
representante do órgano xestor e dará conformidade ás certificacións do subministro e acudirá á recepción do subministro (de selo
caso) actuando por delegación expresa da Intervención municipal (base 36 de execución do orzamento municipal e Acordo do
Consello de Ministros de 20 de xullo de 2018).

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.- Comunicar ó 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.- Notificar aos interesados e dar traslado aos departamentos municipais afectados.

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

PUNTO OITAVO.-APROBACIÓN DAS CONTAS XUSTIFICATIVAS DA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIÓNS PARA A PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES LEVADAS A CABO POR CLUBS E
ASOCIACIÓNS DEPORTIVAS DO CONCELLO DE AMES NO EXERCICIO 2018. 3ª REMESA.

Expediente: 2019/A002/000002

En sesión de Xunta de Goberno Local de 8 de novembro de 2018 foron aprobadas as bases da
convocatoria de subvencións destinadas á promoción de actividades levadas a cabo por clubs e
asociacións  deportivas  do  Concello  de  Ames,  exercicio  2018;  as  bases  foron  obxecto  de
publicación no BOP nº 216, de 13 de novembro de 2018, así como na Base de Datos Nacional
de Subvencións (BDNS).

En sesión de Xunta de Goberno Local de 22 de marzo de 2019 foi aprobado o reparto das
subvencións ás entidades solicitantes que cumpriron os requisitos da convocatoria.

En sesión de Xunta de Goberno Local de 14 de agosto de 2019, foron aprobadas as contas
xustificativas  das  subvención  concedidas  ao  abeiro  da  convocatoria  de  axudas  para  a
promoción de actividades levadas a cabo por clubs e entidades deportivas no ano 2018, 1ª
remesa. 

En sesión de Xunta de Goberno Local de 03 de outubro de 2019, foron aprobadas as contas
xustificativas  das  subvención  concedidas  ao  abeiro  da  convocatoria  de  axudas  para  a
promoción de actividades levadas a cabo por clubs e entidades deportivas no ano 2018, 2ª
remesa. Procede agora a aprobación da 3ª remesa.

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

13/14



                                                                 

                                                             

Figura no expediente informe-proposta  para aprobación da conta xustificativa das subvencións
da  dita convocatoria de axudas exercicio 2018  , 3ª remesa, emitido dende a Concellaría de
Deportes e atención veciñal.

Vista a fiscalización de conformidade da Intervención Municipal (informe 491/2019).

Visto o que antecede, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos membros presentes,
previa delegación da Alcaldía (decreto 1776/2019), adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Aprobar  as  contas  xustificativas  das  subvención  concedidas  ao  abeiro  da
convocatoria de axudas para a promoción de actividades levadas a cabo por clubs e entidades
deportivas no ano 2018 (3ª remesa), de acordo co seguinte:

3ª remesa

CLUB CIF
IMPORTE

CONCEDIDO
IMPORTE A
XUSTIFICAR

IMPORTE XUS-
TIFICADO

IMPORTE A
INGRESAR

OBXECTO DA SUBVENCIÓN

CLUB CICLISTA 
AMES

G70135868 882,35 € 3.450,00 € 4.021,59 € 882,35 €

Asistencia a marchas ciclistas 
do calendario Nacional/Gale-
go. Organización de saídas 
fins de semana.

XUVENTUDE MI-
LLADOIRO

G70422167 1.852,94 € 4.053,00 € 4.961,90 € 1.852,94 €

Asistencia a competicións de 
equipos federados (fútbol 
sala): infantil, xuvenil, sénior e 
veterano

CLUB CICLISTA OS
ESFOLA ARRÓS

G70202189 3.000,00 € 5.566,00 € 5.603,01 € 3.000,00 €
Organización dunha das pro-
bas da Transgalaica 2018 
Concello de Ames

ESCOLA DE 
FÚTBOL SALA 
TRASGOS

G70535380 1.500,00 € 2.100,00 € 2.157,79 € 1.500,00 €

Promoción do Fútbol sala en 
Ames e na súa contorna con 
dous equipos: alevín mixto e 
iniciación

Total 7.235,29€

Segundo.- Aprobar o gasto por importe de 7.235,29 euros, con cargo á aplicación orzamentaria
341.48910 do orzamento do exercicio 2019.

Terceiro.-  Notificar  este  acordo  aos  interesados  e  dar  traslado  aos  servizos  económicos
municipais aos efectos oportunos.

Cuarto.-   Facultar ao 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 once horas e trinta minutos
estendéndose a presente acta que asina o señor presidente, do que certifico.

O alcalde A secretaria accidental  

José M. Miñones Conde Concepción Vilas Cantelar
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