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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO    DÍA   14 D  E NOVEMBRO DE  
2019.-

Na Casa Consistorial de Ames, sendo as trece horas (13:00 h) do día catorce (14) 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, José Blas García Piñeiro,
Genma  Otero  Uhía,  Luísa  Feijóo  Montero,  Ana  Belén  Paz  García  e  Natividad  González
Rodríguez. 

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 08 de novembro 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.- LICENZAS DE OBRA.

1. Expediente: 2019/U022/000024

Dáse conta da solicitude de licenza de obra presentada por Eusebio Rodríguez Cando,  NIF
núm. 44808405-N, en nome de Antonio Francisco Leis Castro, NIF núm. 79310049-T,  para a
construción de  vivenda unifamiliar a executar na parcela 12 do plan parcial do sector S-09
“Raíces”  do PXOM (pareada  con  vivenda  da  parcela  11),  localizada  no  Lugar  de  Raíces,
Parroquia de Biduído (Santa María), Ames, referencia catastral 2322512NH3422S0000XT.

Figura no expediente proxecto  básico de vivenda unifamiliar pareada en Raíces,  proxecto de
execución visado o 03-07-2019,  redactado polo arquitecto Alfonso Vázquez López (colexiado
2198).

Figura ademais,  entre outra documentación,  escrito  para compromiso de medianería e nota
simple da parcela (exp. 2019/U022/000021).

Cualificación do solo : Residencial vivenda unifamiliar.

Descrición das obras: vivenda unifamiliar pareada de planta baixa e alta.Incopora peche. 

Situación  e  emprazamento  das  obras: Parcela  12  sector  S-09  “Raíces”.  Referencia  catastral
2322512NH3422S0000XT.

Altura, volumes e ocupación da parcela permitidos: altura máxima 7 m. 03 m2/m2

Superficie construída:     244,79m2 

Presuposto de execución material:102.000,00 euros.

Nome ou razón social do promotor: Antonio Francisco Leis Castro

Técnicos autores do proxecto: Alfonso Vázquez López (arquitecto colexiado 2198)

A licenza de obra que agora se solicita coincide, no que respecta á parcela 12, coa licenza de
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obra que, dun xeito conxunto, concedeuse o 27 de decembro do 2006 para a construción de
vivendas illadas en varias parcelas do ámbito do  S-09 “Raíces” do PXOM: cinco illadas nas
parcelas 13, 14, 15, 24 e 31 e seis  acaroadas nas parcelas 9-10, 11-12, 22-23, edificacións
que, ningunha delas, foi executada ao abeiro da licenza do 2006, e das que, como apunta a
arquitecta municipal no seu informe, consta renuncia á dirección de obra no 2014. 

Constando a titular daquela licenza de obra conxunta a entidade, Raíces de Milladoiro, S.L., en
concurso de acreedores, e sendo, pola contra, alleadas dun xeito illado as parcelas afectadas
por aquela licenza conxunta.

Cómpre  así  mesmo  engadir  que  efectuouse  no  Rexistro  da  propiedade  a  eliminación  da
referencia á existencia dunha obra nova en construción, na  parcela 12 que nos ocupa (finca
rexistral 37.348) realizada polos propietarios desta parcela, ao non existir edificación algunha,
segundo así resulta na escritura de compra que figura no expediente. 

Rectificación rexistral que tamén efectuouse a instancia de Cando S.L., respecto, entre outras, á
parcela contigua: a parcela 11 (rexistral 37346), para a vivenda pareada á parcela 12 obxecto
deste expediente, sobre a que se concedeu licenza de obra pola Xunta de Goberno Local na
data 20-09-2019 . 

Figuran no expediente informes favorables da arquitecta municipal e da asesora xurídica de
Urbanismo. 

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 1776/2019), adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo do de terceiro, licenza de
obra  a  Antonio  Francisco  Leis  Castro,  NIF  79310049-T,  para  construción  de   vivenda
unifamiliar pareada de planta baixa e alta, que incopora peche, na parcela núm. 12 do
sector S-09 “Raíces” do PXOM, sita no Lugar de Raíces, Parroquia de Biduído (Santa María),
Ames  –  referencia  catastral  2322512NH3422S0000XT,  segundo  o  proxecto  redactado  polo
arquitecto Alfonso Vázquez López (colexiado 2198).

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

As sinaladas no informe subscrito pola arquitecta municipal :

1.-Establécese un aval  a presentar  antes do inicio das obras,  garante  garante da reposición de danos na vía,
conexión a servizos e reposición do fronte por importe de 4.000 euros. 
2.-Conectará cos servizos urbanos na vía e reporá os elementos deteriorados en consecuencia.
3.-Non condicionará a execución do peche colindante coa parcela 11, que será en función da rasante natural e cal-
quera escavación ou movemento de terras aos lindes coa contención correspondente executarase por bataches ou
método asimilable garante de que non se produzan derrubes exteriores ao solar.
4.- O proxecto prevé vivenda pareada (facendo medianeira coa vivenda prevista na parcela 11 de resultado do mes-
mo acordo de XGL 11-1-2006 ) obxecto do expediente 2019/U022/000024, considerando se solicitan e tramitan de
xeito ostensiblemente simultáneo é previsible que se rematen as obras en prazos similares, en caso contrario, lém-
brase a obriga de rematar adecuadamente a medianeira cumprindo coas condicións dos DBs e das estéticas xerais
do PXOM “Tanto las paredes medianeras como los paramentos susceptibles de posterior ampliación, deberán tratar-
se como una fachada, debiendo ofrecer calidad de obra terminada.” Dado que existe un desnivel entre fincas, o trata-
mento do tramo de fachada en medianeira vista, tamén terá tratamento acabado de peche cumprindo cos DBs e as
estéticas xerais do PXOM.
5.-Se o director da obra deixase de actuar nela, poñerao en coñecemento do concello. O propietario está obrigado a
nomear e comunicar por escrito ao concello novo facultativo director da obra.
6.-Disporase, a pé de obra, de copia autorizada da licenza municipal e do proxecto.
7.-Durante  a  execución  da  obra  adoptaranse  tódalas  medidas  de  seguridade  e  saúde  laboral  establecidas  na
normativa vixente, tanto respecto á edificación como á vía pública. Escombros e provisións de materiais non poderán
amorearse na vía pública. O entullo levarase a vertedoiro autorizado, de acordo coa normativa.
8.-Non se concederá alta definitiva nos servizos municipais sen obter a licenza de primeira ocupación.
9.-Colocarase o cartel indicador de obra nun lugar visible dende o exterior.

As sinaladas no informe da asesora xurídica:
10.-Os condutores de camións e os responsables das obras deberán coidar de que as rodas dos mesmos estean
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limpas de barro antes de acceder á vía pública, así como que a citada vía quede limpa. 
11.-Instar no Catastro Inmobiliario o procedemento de incorporación que corresponda pola modificación do inmoble
derivada da actuación para a que se concede a presente licenza de obra.

Terceiro.- A licenza caducará por mor da demora na iniciación e finalización das obras, así
como por mor da súa interrupción; sendo o prazo máximo de iniciación de (6) seis meses e o de
terminación de (3) tres anos dende a data do seu outorgamento e non poderá interromperse por
un período superior a (6) seis meses.

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

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

2. Expediente : 2019/U022/000013

Dáse conta  da  solicitude  de  licenza  de obra  presentada por Sofía  Espino Mares,  co NIF
44496471-G, para a construción dunha vivenda unifamiliar con garaxe anexo e peche ,  na
parcela  coa  referencia  catastral  9371402NH2497S0001PG,  situada  no  Lugar  de  Monte,
Parroquia de Covas (Sto. Estevo), Ames, parcela C resultante da segregación autorizada pola
Xunta de Goberno Local de data 31 de agosto de 2017 (expediente 2017/U018/000005) 

Figura no expediente proxecto básico e de execución de vivenda unifamiliar visado do 8-3-2019
con garaxe anexo e peches de parcela, redactado por Javier Fernández Etcheverría, arquitecto
colexiado número 1.969. 

Figura  ademais,  entre  outra  documentación,  a  aceptación  da  cesión  de  terreos  para
regularización de viarios, ao favor do Concello de Ames, dando cumprimento á obriga derivada
da segregación anterior. Cesión de 269,50 m2 formalizada mediante escritura notarial de 20 de
novembro de 2017, ante o notario Marcelino Estévez Fernández, protocolo número  1416, 20 de
novembro do 2017, que foi aceptada por decreto da  Alcaldía número 280/2018 de 15-02-2018.

Figura  autorización  de  Augas  de  Galicia,  Consellería  de  Infraestruturas  e  mobilidade  (ref
DH.W15.67751) , para as obras de construción de vivenda e peche na dita parcela, de data de
21 de agosto de 2019, ao se tratar de zona de policía de leitos ou dominio público hidráulico.

Figuran no expediente informes favorables da arquitecta municipal e da asesora xurídica de
Urbanismo.

Cualificación do solo polo PXOM: núcleo rural tradicional.

Situación:  Lugar de Monte, Parroquia de Covas (Sto. Estevo), Ames. 

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

Contía na que se orzan as obras:     117.482,10 euros. (Presuposto de execución material  : 89.749,50  euros).

Nome ou razón social do promotor: Sofia Espino Mares NIF 44496471-G e Diego Meixeiro Calvo NIF 44458783J.

Técnicos autores do proxecto: Javier Fernández Etcheverría, arquitecto colexiado número 1.969.

Superficie construída: 181,49 m2

Descrición das obras: construción de vivenda unifamiliar illada en planta baixa con garaxe anexo. Incorpora peche 

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 1776/2019), adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo do de terceiro, licenza de
obra a Sofía Espino Mares, NIF 44496471-G, para construción de vivenda unifamiliar illada
en planta baixa con garaxe anexo que incorpora peche, na parcela coa referencia catastral
9371402NH2497S0001PG, situada no  Lugar de Monte, Parroquia de Covas (Sto. Estevo),
segundo o proxecto redactado polo arquitecto Fco.  Javier  Fernández Etcheverría (colexiado
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1969), informe subscrito pola arquitecta municipal, así como en base ás condicións establecidas
na  autorización  de  Augas  de  Galicia,  Consellería  de  Infraestruturas  e  mobilidade  (ref
DH.W15.67751), do 21-08-2019. 

Segundo.- A eficacia da licenza concedida quedará supeditada ás condicións:
As sinaladas no informe subscrito pola arquitecta municipal :

1. -Establécese un aval a presentar antes do inicio das obras, garante da reposición de danos na vía e nos servizos,
por importe de 4.300 euros.
2. -Conectará cos servizos de saneamento e auga potable, coidando de non acometer coas augas pluviais á rede de
fecais, e do vertido de pluviais pola disposición dun correcto drenaxe na propia finca, e previsión de soterramento e
entubado do tramo de fronte, imprescindible polo tipo de pavimento rodado ao fronte, con canle suficiente para permi-
tir o paso da auga de escorrenta. 
3. -Reporán os elementos que se deterioren polas obras e acondicionarán a conexión e ampliación de vía, deixando
a superficie de cesión á rasante da vía.  
4. -Acondicionará dita superficie de cesión de xeito que sexa un pavimento suficientemente estable e de baixo man-
temento en relación ao entorno e segundo o exposto.
5. -Non alterarán a rasante natural do terreo nos lindes da parcela.
6. -A obra deberá axustarse ao proxecto en base ao cal se lle outorga a licenza. 
7. -Se o director da obra deixase de actuar nela, poñerao en coñecemento do Concello.O propietario está obrigado a
nomear e comunicar por escrito ao Concello novo facultativo director da obra.
8. -Disporase, a pé de obra, de copia autorizada da licenza municipal e do proxecto.
9. -Durante a execución  da obra adoptaranse tódalas medidas de  seguridade e saúde laboral  establecidas  na
normativa vixente, tanto respecto á edificación como á vía pública. Escombros e provisións de materiais non poderán
amorearse na vía pública. O entullo levarase a vertedoiro autorizado, de acordo coa normativa.
10. -Ao remate das obras o propietario porao en coñecemento do Concello co certificado final  de obra visado e
asinado polos técnicos directores da obra. Non se concederá alta definitiva nos servizos municipais mentres non se
teña obtido a pertinente licenza de primeira ocupación.
11. -Colocarase o cartel indicador de obra nun lugar visible dende o exterior.
As sinaladas no informe da asesora xurídica:

12. -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. 
13. -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 licenza de obra . 

Terceiro.- A licenza caducará por mor da demora na iniciación e finalización das obras, así
como por mor da súa interrupción; sendo o prazo máximo de iniciación de (6) seis meses e o de
terminación de (3) tres anos dende a data do seu outorgamento e non poderá interromperse por
un período superior a (6) seis meses.

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

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

PUNTO TERCEIRO.- LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.

Expediente : 2019/U007/000006

Dáse conta da solicitude presentada por Juan José Mallón Sande co NIF 33285038-J, en nome
de  Promociones Mallón Vilas I  S.L. co  NIF núm. B-15451909,  para  licenza  de  primeira
ocupación (8 vivendas) da segunda fase (portal 1) dun edificio de 15 vivendas na URO B4-17
do PXOM, construído na parcela coa referencia catastral número 8558906NH2485N, sita na
Avda. da Peregrina núm. 16, Bertamiráns, Parroquia de Ortoño (San Xoán), Ames.

A licenza de obras foi  concedida ao devandito interesado pola Xunta de Goberno Local na
sesión  celebrada  na  data  do  23  de  decembro  de  2008  (expediente  199/2008),  onde  foi
concedida licenza para a construción dun edificio de 15 vivendas, planta de soto para garaxes e
rochos e baixo comercial Fase II na URO B4-17. 

Posteriormente foron autorizadas modificacións pola  Xunta de Goberno Local nas sesións de

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

5/17



                                                                 

                                                             

data 14 de agosto do 2013 e 06 de marzo do 2014 (expediente 199/2008). 

Na data do 17 de setembro do 2015, concedeuse licenza de primeira ocupación para a segunda
fase, portal 2: 7 vivendas, un local comercial e planta soto para garaxes e rochos (expediente
27/2015), custo de execución material : 628.168,09 euros.

A superficie construída  correspondente á segunda fase, portal 1 obxecto da presente licenza é
de 825,21 m2. 

Consta no expediente certificado final de obra de 27 de marzo de 2019, asinado polos técnicos
directores das obras e visado polos colexios correspondentes.  

Figura no expediente certificado do 30/09/2019 subscrito polos directores de obra no que se
declara como custo de execución material  275.543,92 euros. O arquitecto técnico municipal
informa que este custo é de 380.718,89 euros.

Figuran no expediente os informes favorables do arquitecto técnico municipal  e da asesora
xurídica de Urbanismo. 

Figura aboada a taxa pola expedición de licenzas urbanísticas por importe de 226,05 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 Promociones Mallón Vilas I S.L.,  NIF núm.  B-15451909,  licenza de
primeira  ocupación (8  vivendas)  correspondente  ao  portal  1  dun  edificio  de 15  vivendas,
planta soto para garaxes e rochos e baixo comercial (Fase II) construído na URO B4-17 do
PXOM,  parcela  coa  referencia  catastral  número  8558906NH2485N,  situada  na  Avda.  da
Peregrina  núm.  16,  Bertamiráns, Parroquia  de  Ortoño  (San  Xoán),  Ames, construción
executada ao abeiro do proxecto para o que se concedeu licenza de obra, segundo certifican os
arquitectos  Alfonso  Salgado  Suárez  (colexiado  número  1913),  Francisco  Liñares  Túñez
(colexiado número 2674) e don Jaime Novoa Míguez (colexiado número 3823) e o arquitecto
técnico don Alberto Dubra Fuentes (colexiado número 2378).

Segundo.-  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). 

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

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

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

PUNTO  CUARTO-   SOLICITUDE  DE  SUBVENCIÓN  Á  DEPUTACIÓN  PROVINCIAL  DA
CORUÑA  PARA  O  COFINANCIAMENTO  DAS  OBRAS  DE  ACONDICIONAMENTO  E
MELLORA TÉRMICA DE CUBERTA E FACHADAS DA EEI MUNICIPAL O BOSQUE.

Dáse  conta  á  Xunta  de  Goberno  Local  de  que  a  Deputación  Provincial  da  Coruña
comprometerase  unha  achega  de  52.000  euros  para  o  cofinanciamento  da  obra  de
“Acondicionamento e construción dunha senda peonil para mellora da seguridade viaria entre o
colexio de Ventín e o acceso ao parque empresarial do Milladoiro”.

Unha  vez  elaborado  o  proxecto  técnico  para  a  devandita  actuación  o  importe  inicialmente
previsto  (65.000.-  euros)  elevouse  ata  mais  de  140.000.-  euros,  o  que  a  facía  inviable
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económicamente para o concello á referida actuación, dada a elevada achega económica que
debería realizar o concello con cargo a fondos propios.

Por este motivo, aquela actuación foi incluída no plan de obras e servizos (POS) 2019. 

Habendo outras actuacións de carácter urxente ás que se poderían adicar eses 52.000.- euros
comprometidos pola Deputación, e analizadas pormenorizadamente, considerase conveniente
solicitar a reasignación deses fondos ao cofinanciamento das obras de “Acondicionamiento e
mellora térmica de cuberta e fachadas da gardería municipal O Bosque”, cuxo custe ascende a
un presuposto total de execución de 78.920,40.- euro,s según o proxecto técnico redactado ao
efecto.

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

Primeiro. Solicitar á Deputación Provincial da Coruña a reasignación ao cofinanciamento das
obras  de “Acondicionamento  e  mellora  térmica  de  cuberta  e  fachadas  da EEI  municipal  O
Bosque”,  dos 52.000 euros inicialmente previstos para a actuación de “Acondicionamento e
construción dunha senda peonil para mellora da seguridade viaria entre o colexio de Ventín e o
acceso ao parque empresarial do Milladoiro”.

Segundo.  Solicitar  á  Deputación  Provincial  de  A Coruña  a  formalización  dun  convenio  de
colaboración entre a Deputación e este Concello para cofinanciar con 52.000 € as obras de
“Acondicionamento e mellora térmica de cuberta e fachadas da EEI municipal O Bosque” que
contan con un orzamento total de 78.920,40 euros

Terceiro.  Designar e facultar a David Santomil  Mosquera,  concelleiro de Educación,  para a
sinatura  do  convenio  coa  Deputación  e  como  persoal  encargado  dos  trámites  para  a
formalización do mesmo, ao xefe do servizo municipal de contratación,  José Rogelio Pardo
Martínez.

Cuarto.- Aprobar o seguinte orzamento detallado de gastos das obras de Acondicionamento e
mellora térmica de cuberta e fachadas da EEI municipal O Bosque que se corresponden co
presuposto do proxecto técnico redactado ao efecto:

CONCEPTO IMPORTE

Actuacións previas 823,23 euros

Estrutura 14.388,95 euros

Illamentos e impermeabilizacións 7.989,35 euros

Fachada 9.022,86 euros

Cuberta 2.581,24 euros

Instalacións 11.612,56 euros

Carpintería e exteriores 4.076,62 euros

Acabados 851,99 euros

Urbanización 1.423,21 euros

Control de calidade 614,84 euros

Control de residuos 791,55 euros
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Seguridade e saúde 633,24 euros

Presuposto de execución material 54.809,64 euros

13% gastos xenerais 7.125,25 euros

6% de beneficio industrial 3.288,58 euros

Suma 65.223,47 euros

21,00% 13.696,63 euros

Orzamento total das obras 78.920,40 euros

Quinto. Declarar que que o Concello de Ames non esta incurso en ningunha das prohibicións
recollidas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 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.

Sexto.  Declarar que non se obtivo, nin se solicitou ningunha outra axuda para este mesmo
proxecto e finalidade, agás desta solicitude á Deputación Provincial da Coruña.

Sétimo.-  Facultar  o  alcalde  do  Concello  de  Ames  para  cantas  actuación  de  trámite  sexan
precisas para a mellor execución do acordado.

PUNTO QUINTO.- CLASIFICACIÓN DE OFERTAS E REQUIRIMENTO DE PRESENTACIÓN
DE DOCUMENTACIÓN PARA ADXUDICACIÓN DO  LOTE 1  DAS OBRAS DE DEPORTES
POS 2019.  

LOTE 1: REHABILITACIÓN ÁREA DEPORTIVA DE BERTAMIRÁNS. 

Expediente: 2019/C003/000003

A Xunta  de  Goberno  Local  de 29.08.2019  aprobou o  expediente  de contratación  mediante
procedemento  aberto  simplificado,  tramitación  ordinaria,  cun  único  criterio  de  adxudicación
(prezo),  do  contrato  de  obras  de  Rehabilitación  Área  Deportiva  de  Bertamiráns  (Lote  1)  e
Vestiarios campo de fútbol de Bertamiráns ( Lote 2), incluídas no POS 2019, convocando a súa
licitación.

Tramitado o expediente de licitación do Lote 1, a Mesa de Contratació con data do 10.10.2019,
procede á apertura das ofertas económicas, resultando que unha das empresas, Excavaciones
Ovidio SL, está incursa en baixa temeraria. 

A Mesa de Contratación solicita a xustificación da baixa temeraria. Presentada pola empresa a
documentación  solicitada,  a  técnica  municipal,  María  Gamundi  Fernández,  informou
desfavorablemente a xustificación achegada. 

A Mesa de Contratación,  na súa reunión do 12.11.2019,  á vista do dito  informe da técnica
municipal,  acordou  trasladar  ao  órgano  de  contratación  a  exclusión  do  procedemento  de
licitación da empresa Excavaciones Ovidio SL por non xustificar a baixa temeraria da súa oferta
económica,  formulando  proposta  de  clasificación  por  orde  decrecente  de  puntuación  e  co
seguinte orde:

EMPRESA OFERTA ECONÓMICA 

IVE INCLUÍDO

PUNTOS
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GALITEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS SL 89.353,66 € 57,03

OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO SL 95.590,00 € 28,42

MECANO SPORT SL 96.599,09 € 23,80

EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA 96.700,88 € 23,33

CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA SL 96.802,66 € 22,87

CONSTRUCCIONES D. OGANDO SL 100.263,54 € 7,00

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 1776/2019), adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Excluír do procedemento de licitación aberto simplificado, tramitación ordinaria, cun
único criterio de adxudicación (prezo), das obras de deportes incluídas no POS 2019, Lote 1
Rehabilitación Área Deportiva de Bertamiráns, á empresa  Excavaciones Ovidio SL, por non
xustificar a súa oferta económica que estaba considerada como anormalmente baixa.

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

EMPRESA OFERTA ECONÓMICA 

IVE INCLUÍDO

PUNTOS

GALITEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS SL 89.353,66 € 57,03

OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO SL 95.590,00 € 28,42

MECANO SPORT SL 96.599,09 € 23,80

EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA 96.700,88 € 23,33

CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA SL 96.802,66 € 22,87

CONSTRUCCIONES D. OGANDO SL 100.263,54 € 7,00

Terceiro.- Declarar  que  as  características  esenciais  da  contratación  para  o  clasificado  en
primeiro lugar, Galitec Desarrollos Tecnológicos SL, con CIF B-36495604, son as que figuran
na proposición formulada pola empresa e  nos pregos de cláusulas administrativas particulares
e de prescricións técnicas.

Cuarto.- Prezo: 

A.-  O importe da oferta do dito licitador ascende á contía de setenta e tres mil oitocentos corenta e seis euros
(73.846,00 €).

B.- IVE repercutible: A contía do IVE repercutible ao tipo do 21% ascende á contía de quince mil cincocentos sete
euros e sesenta e seis céntimos (15.507,66.- €).

Quinto.- Duración do contrato

A duración inicial do contrato será de 2 meses, a partir do día seguinte ao da sinatura da acta de comprobación do
reformulo, 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.

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 e pregos de prescricións técnicas.

Sétimo.- Notificar o presente acordo aos licitadores e dar traslado os departamentos municipais
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afectados.

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) Índice de documentos presentados

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

c) Xustificación da solvencia Económica e Financeira

Debera acreditar a solvencia económica mediante os requisitos específicos de solvencia económica e financeira que
se indican no PCAP.

d) Solvencia Técnica.

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

e) Garantía.

Documento acreditativo de ter constituída en calquera das formas establecidas no artigo 108 da LCSP unha garantía
definitiva  por  un  importe  de  3.692,30  €  segundo  se  especifica  nos  pregos  que  rexeron  para  a  licitación
correspondentes ao 5% do prezo de adxudicación excluído o imposto sobre o valor engadido.

Documento  xustificativo,  de  ser  o  caso,  de  reembolso  ao  concello  do  importe  dos  anuncios  de  licitación.  O
adxudicatario deberá aboar ao concello en concepto de reembolso dos gastos de publicacións dos anuncios de
licitación de acordo co estipulado no artigo 75 do Real Decreto 1098/2001 de 12 de outubro polo que se aproba o
Regulamento Xeral da Lei de Contratos do Sector Público. 

f) 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 con respecto ao Lote nº 1.

A acreditación poderá realizarse:

Medios persoais:

-Títulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou responsables das obras

-Numero de traballadores que especifique se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade, acreditándose
mediante os correspondentes contratos ou os TC

Medios materiais:

Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisición, arrendamento con ou sen opción de
compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as
subcontratacións.

- De igual modo poderá acreditarse mediante certificación de que os citados medios (que deberan describirse de
forma individual indicando marca, modelo e data de adquisición) forman parte do inventario da empresa ou entidade
adxudicataria.

-  Asi  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.

Non será necesario acreditar a efectiva disposición dos medios persoais e materiais establecidos no anexo V no caso
de que o contratista proposto como adxudicatario dispoña da clasificación establecida no apartado 8 do anexo I do
presente prego.

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

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

PUNTO  SEXTO-  CLASIFICACIÓN  E  REQUIRIMENTO  DE  DOCUMENTACIÓN  PARA  A
ADXUDICACIÓN  DO  LOTE  5  DO  POS  2019,  PAVIMENTACIÓN  VIAL  ESTRADA
DEPUTACIÓN- FRAMÁN - EIRAPEDRIÑA.
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LOTE 5 PAVIMENTACIÓN VIAL ESTRADA DEPUTACIÓN- FRAMÁN-EIRAPEDRIÑA

Expediente: 2019/C003/000006

A Xunta de Goberno Local na súa sesión do 01.08.2019, aprobou o expediente de contratación,
mediante  procedemento  aberto  simplificado,  tramitación  ordinaria,  cun  único  criterio  de
adxudicación ( prezo), dos contratos de obras de pavimentación de camiños e viais municipais,
incluídas no POS 2019, convocando a súa licitación, cos lotes seguintes:

Lote 1 Camiño Quistiláns-Costoia
Lote 2 Pavimentación accesos en Costoia
Lote 3 Pavimentación viais en Outeiro
Lote 4 Pavimentación acceso a cemiterio municipal
Lote 5 Pavimentación vial estrada Deputación- Framán-Eirapedriña
Lote 6 Pavimentación de viais no núcleo de O Pedregal
Lote 7 Pavimentación vial no Casaliño
Lote 8 Reparación camiño Castelo a Vilar

Tramitado o expediente de licitación do lote 5, Pavimentación vial estrada Deputación- Framán-
Eirapedriña, con data do 10.10.2019 reúnese a Mesa de Contratación para apertura de ofertas.

Do exame das ofertas presentadas,  tal  e como resulta das actas da Mesa de Contratación
21.10.2019 e 23.10.2019, a empresa OVIGA SL resulta incursa en baixa temeraria. 

A Mesa solicita á empresa a documentación que xustifique a baixa temeraria. A documentación
é achegada en prazo pero resulta informada desfavorablemente pola técnica municipal.

A Mesa de Contratación na súa reunión do 12.11.2019, á vista do informe da técnica municipal
propón á exclusión da empresa OVIGA SL e formula proposta de clasificación.

A vista de todo o exposto, a Xunta de Goberno Local previa delegación do alcalde, decreto
1776/2019, por unanimidade dos seus membros presentes, adopta os seguintes acordos:

Primeiro.-  Excluír do  procedemento  de  licitación  da  obra  de Pavimentación  vial  estrada
Deputación- Framán-Eirapedriña, Lote 5 do POS 2019, á empresa Obras y Viales de Galicia
SL (OVIGA SL)  por  non  xustificar  a  súa  oferta  económica  que  estaba  considerada  como
anormalmente baixa.

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

EMPRESA OFERTA ECONÓMICA IVE INCLUÍDO PUNTOS

SYR – AMG SL 109.807,72 97,18

MARTÍNEZ MONTES E HIJOS 112.409,00 94,11

CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO SL 113.042,51 93,36

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL 113.917,87 92,32

CONSTRUCCIONES J MAURI E HIJOS SL 114.245,76 91,94

NEXIA INFRAESTRUCTURAS SLU 115.370,86 90,61

SONDEOS PORZUNA SL 115.964,67 89,91

ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS SL 120.105,71 85,02

VIAS E SERVIZOS COMPOSTELA SL 120.855,78 84,13

EXCAVACIONES POSE SL 120.879,00 84,11

GESTAL Y LOPEZ 123.809,20 80,65

BCNOR GESTIÓN Y SOLUCIONES AVANZADAS SL 123.992,45 80,42

MOVIMIENTOS DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES AROSA 126.245,83 77,77
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COSMALCA SL 126.800,79 77,12

ALCOMTE GALICIA SL 127.695,91 76,05

CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL 128.090,60 75,59

NEMESIO ORDOÑEZ SA 130.044,21 73,28

HORDESCON SL 130262,97 73,03

FARIDO SL 130.622,38 72,60

HORBAN HORMIGONES SL 131122,44 72,01

OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA SL 132.888,23 69,81

MISTURAS SA 137.638,71 55,63

CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA SL 137.904,35 54,83

TARRIO Y SUÁREZ 140.310,84 47,65

Terceiro.- Declarar que as características esenciais da referida contratación para o clasificado
en  primeiro  lugar,  SYR-AMG SL con  CIF  B-15938780  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 noventa mil setecentos cincuenta euros e dezaoito
céntimos (90.750,18.- €).

B.- IVE repercutible: A contía do IVE repercutible ao tipo do 21% ascende á contía de dezanove mil cincuenta e sete
euros e cincuenta e catro céntimos (19.057,54.- €).

Quinto.- Duración do contrato

A duración inicial do contrato será de 6 meses, a partir do día seguinte ao da sinatura da acta de comprobación do
replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comenzo. O contrato só se prorrogará cando concorran
as circunstancias e requisitos esixidos pola lexislación vixente.

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) Índice de documentos presentados

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

c) Xustificación da solvencia Económica e Financeira

Debera acreditar a solvencia económica mediante os requisitos específicos de solvencia económica e financeira que
se indican no PCAP.

d) Solvencia Técnica.

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

e) Garantía.

Documento acreditativo de ter constituída en calquera das formas establecidas no artigo 108 da LCSP unha garantía
definitiva  por  un  importe  de  4.537,51  €  segundo  se  especifica  nos  pregos  que  rexeron  para  a  licitación
correspondentes ao 5% do prezo de adxudicación excluído o imposto sobre o valor engadido.

f)  Documento  xustificativo,  de  ser  o  caso,  de  reembolso  ao  concello  do  importe  dos  anuncios  de  licitación.  O
adxudicatario deberá aboar ao concello en concepto de reembolso dos gastos de publicacións dos anuncios de
licitación de acordo co estipulado no artigo 75 do Real Decreto 1098/2001 de 12 de outubro polo que se aproba o
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Regulamento Xeral da Lei de Contratos do Sector Público. 

g) Acreditación de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometera a dedicar ou adscribir
á execución do contrato segundo o establecido no PCAP.

A acreditación poderá realizarse:

Medios persoais:

Títulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou responsables das obras
Numero de traballadores que especifique se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade, acreditándose
mediante os correspondentes contratos ou os TC

Medios materiais:
Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisición, arrendamento con ou sen opción de
compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as
subcontratacións.

De igual modo poderá acreditarse mediante certificación de que os citados medios (que deberan describirse de forma
individual  indicando marca,  modelo  e data  de  adquisición)  forman parte  do  inventario  da empresa ou  entidade
adxudicataria.

Asi  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.

Non será necesario acreditar a efectiva disposición dos medios persoais e materiais establecidos no anexo V no caso
de que o contratista proposto como adxudicatario dispoña da clasificación establecida no apartado 8 do anexo I do
presente prego.

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

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

PUNTO  SÉTIMO- ADXUDICACIÓN  DO  CONTRATO  DE  OBRA DO  LOTE  2:  CAMIÑO  A
ÍNSUA (PRAIA FLUVIAL DE TAPIA), DO PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO CUN
ÚNICO CRITERIO DE VALORACIÓN (FACTOR PREZO) MEDIANTE LOTES DAS OBRAS
INCLUÍDAS NO PROXECTO  DE CAMIÑO  DE FIRMISTÁNS Á  ESTRADA DE TARRÍO E
CAMIÑO A ÍNSUA (PRAIA FLUVIAL DE TAPIA). 

PLAN DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS 2019-2010 .

LOTE 2: CAMIÑO A ÍNSUA (PRAIA FLUVIAL DE TAPIA). 

Expediente: 2019/C003/000004

A Xunta de Goberno Local na súa sesión do 04.07.2019, aprobou o expediente de licitación,
mediante procedemento aberto simplificado, cun único criterio de valoración (factor prezo), das
obras incluídas dentro Plan de mellora de camiños municipais 2019-2010, mediante dous lotes:
Lote 1  Camiño de Firmistáns á Estrada de Tarrío e Lote 2 Camiño a Ínsua (Praia fluvial de
Tapia).

Tramitada a licitación do Lote 2, Camiño a Ínsua (Praia fluvial de Tapia), con data do 05.08.2019
reúnese  a  Mesa  de  Contratación  para  apertura  das  ofertas  presentadas  polos  licitadores,
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resultando  incursa  en  baixa  temeraria  a  empresa  SYR-AMG SL,  que  foi  requirida  para
xustificación da mesma. 

A empresa presenta en prazo a documentación solicitada e a arquitecta municipal, con data 10
de setembro de 2019, informa que a baixa está xustificada.

Con data 30.09.2019 reúnese novamente a Mesa de Contratación formulando lista por orde
decrecente de puntuación dos licitadores admitidos no procedemento, resultando clasificada en
primeiro lugar, a empresa SYR-AMG SL. 

A Xunta de Goberno local de data 10.10.2019, aprobou a clasificación de ofertas e requirimento
de presentación de documentación para adxudicación á primeira empresa clasificada,  SYR-
AMG SL con NIF B-15938780.

A documentación  foi  presentada  en  prazo  ao  través  da  plataforma de  contratos  do  sector
público.

Reunida  a  Mesa  de  Contratación  na  data  do  04.11.2019,  aos  efectos  da  valoración  da
documentación presentada, a considera conforme e propón a adxudicación á dita empresa.     

Figura  no  expediente  informe  de  fiscalización  favorable  da  Intervención  Municipal  (informe
495/2019). 

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

Primeiro.- Adxudicar a realización da obra do expediente de licitación mediante procedemento
aberto simplificado, factor prezo, tramitación ordinaria, do contrato de obras do lote 2 do Plan de
mellora de camiños municipais 2019-2020, Camiño a Insua ( praia fluvial de Tapia) á empresa
SYR-AMG SL, con CIF B-15938780, e nas seguintes condicións:

A.- Prezo: O importe da oferta do dito licitador ascende á contía de sete mil douscentos corenta e oito euros e
dezaoito céntimos (7.248,18- euros), máis o IVE que ascende á cantidade de mil cincocentos vinte e dous euros e
doce céntimos (1.522,12.- euros) o que ofrece un total de 8.770,30 euros co seguinte desglose por anualidades:

Lote 2 Base IVE Total 

2.019 3.624,09 761,06 4.385,15 euros

2.020 3.624,09 761,06 4.385,15 euros

Total 7.248,18 1.522,12 8.770,30 euros

B. Prazo de execución: O prazo total 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.
Tratándose dun contrato plurianual dentro dos 15 días naturais seguintes ó da sinatura do contrato, o contratista
presentará o programa de traballo adecuado ás anualidades previstas.

C.-  Nomear  como director  de obra a Director  facultativo da obra  e coordinador  de  seguridade e saúde:  O
enxeñeiro de camiños Pablo Blanco Ferreiro, de Estudio Técnico Gallego SA.

D.-  Representante  do  órgano  xestor: María  Gamundi  Fernández,  arquitecta  técnica  do  departamento  de
Urbanismo do Concello, 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 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 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.- Notificar aos interesados e dar traslado aos departamentos municipais afectados.

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

PUNTO OITAVO.-  ADXUDICACIÓN  DO  PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO  DAS
OBRAS DO LOTE 1 DO POS 2019: CAMIÑO DE QUISTILÁNS A COSTOIA

Expediente: 2019/C003/000006

A Xunta de Goberno Local  na súa sesión do 01.08.2019, aprobou o expediente de contratación
mediante  procedemento  aberto  simplificado,  tramitación  ordinaria,  cun  único  criterio  de
adxudicación ( prezo), dos contratos de obras de pavimentación de camiños e viais municipais,
incluídas no POS 2019, 8 lotes, convocando a súa licitación:

Lote 1 Camiño Quistiláns-Costoia
Lote 2 Pavimentación accesos en Costoia
Lote 3 Pavimentación viais en Outeiro
Lote 4 Pavimentación acceso a cemiterio municipal
Lote 5 Pavimentación vial estrada Deputación- Framán-Eirapedriña
Lote 6 Pavimentación de viais no núcleo de O Pedregal
Lote 7 Pavimentación vial no Casaliño
Lote 8 Reparación camiño Castelo a Vilar

A Xunta  de Goberno Local  na súa sesión do 26.09.2019 acordou a clasificación,  por  orde
decrecente de puntuación, das empresas participantes na licitación e declaradas admitidas no
procedemento de licitación do Lote 1, Camiño de Quistiláns a Costoia,  resultando  clasificada
en primeiro lugar a licitadora, SYR-AMG SL, con CIF B15938780, que foi requirida para achegar
a documentación necesaria para a adxudicación.

A  licitadora  achega  a  documentación  requirida  que  resulta  examinada  pola  Mesa  de
Contratación  na  súa  reunión  do  28.10.2019;  a  Mesa  considera  axeitada  a  documentación
presentada e formula proposta de adxudicación.

Figura  no  expediente  informe  de  fiscalización  favorable  da  Intervención  Municipal  (informe
496/2019   ).

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

Primeiro.-  Adxudicar a realización das obras do Lote 1 Camiño de Quistiláns a Costoia do
expediente de licitación, mediante procedemento aberto simplificado, tramitación ordinaria, cun
único criterio de adxudicación ( prezo), dos contratos de obras de pavimentación de camiños e
viais municipais, POS 2019,  á empresa SYR-AMG SL, con CIF B-15938780, e nas seguintes
condicións:

 A.- O importe da oferta do dito licitador ascende á contía de trinta e seis mil cento trinta e oito euros e noventa e tres
céntimos  (36.138,93 euros)B.- IVE repercutible: A contía do IVE repercutible ao tipo do 21% ascende á contía de sete
mil cincocentos oitenta e seis euros e dezaoito céntimos (7.586,18.- euros)

C.- Duración do contrato: A duración inicial do contrato será de 6 Meses, a partir do día seguinte ó 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. 

D.- Nomear como director facultativo da obra ao arquitecto redactor do proxecto D. Pablo Blanco Ferreiro,  e como
coordinador de seguridade e saúde ao técnico superior en prevención de riscos laborais D. Ignacio José Alonso Díaz,
ambos de Estudio Técnico Gallego SA.

E.- Representante do órgano xestor: María Gamundi Fernández, arquitecta técnica do departamento de urbanismo do
Concello, 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  36 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 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
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básicos  do  contrato  adxudicado.  Tamén  será  publicado  na  Plataforma  de  contratación  do
Estado.

Terceiro.-  Notificar  o  presente  acordo  aos  interesados  e  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 NOVENO.- ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DO  SUBMINISTRO,  INSTALACIÓN,
CONEXIÓN,  MANTEMENTO  E  DESMONTAXE  DO  ALUMEADO  DE  NADAL E  OUTROS
ELEMENTOS DECORATIVOS DA CAMPAÑA DE NADAL, 2019/2020.

Expediente : 2019/C005/000003

A Xunta de Goberno Local na súa sesión do 20.09.2019, aprobou o expediente de contratación,
mediante  procedemento  aberto  simplificado  e  tramitación  ordinaria  do  contrato  mixto  de
subministro, instalación, conexión, mantemento, montaxe e desmontaxe do alumeado de nadal
e  outros  elementos  decorativos  da  campaña  de  nadal  2019/2020  do Concello  de Ames,
convocando a súa licitación.

A Xunta  de  Goberno  Local  en  sesión  do 31.10.2019  aprobou  a  clasificación  de  ofertas  e
requirimento  de  presentación  de  documentación  para  a  adxudicación,  sendo  a  empresa
clasificada en primeiro lugar, Iluminaciones Santiaguesas SL, CIF B-15279359. 

A empresa presentou a documentación requirida.  A Mesa de Contratación na súa reunión do
07.11.2019  examinou  a  documentación  que  foi  considerada  axeitada,  propoñendo  a
adxudicación. 

Figura informe favorable de fiscalización da Intervención Municipal (informe 494/2019).

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 1776/2019), adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Adxudicar o contrato mixto de  subministro,  instalación, conexión,  mantemento e
desmontaxe do alumeado de Nadal  e outros elementos decorativos da Campaña de Nadal
2019/2020, á empresa  Iluminaciones Santiaguesas SL, CIF B-15279359,  no procedemento
de licitación aberto simplificado e tramitación ordinaria e coas seguintes características:  

Oferta económica anual IVE Total oferta

39.050,00 € 8.200,50 € 47.250,50 €

Anualidades:

Ano Importe IVE Total

2019 15.620,00 € 3.280,20 € 18.900,20 €

2020 23.430,00 € 4.920,30 € 28.350,30 €

 Melloras

N.º de rúas/prazas/edificios municipais a maiores dos mínimos esixidos 10

N.º de elementos decorativos a maiores dos mínimos esixidos 30
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Árbore artificial alumeado de 15,5 metros de altura, na praza do Concello SI

Bola xigante de 5,5 m. de diámetro SI

Iluminación de todas as arbores da Praza de Chavián SI

Manta de luces que cubra a praza Manuel Murguia SI

Numeración 2020 de mínimo de 2 m. de alto na Praza da Maía SI

Así como no resto das condicións establecidas no prego e na oferta presentada pola empresa
licitadora e pregos que rexeron a licitación.

Respectaranse os prezos e demais condicións presentadas polas empresas adxudicatarias, así
como  o  resto  das  características  e  condicións  establecidas  nos pregos de  cláusulas
administrativas particulares e de prescricións técnicas.

Segundo.- Duración do contrato. 

A duración inicial será de UN ANO, podendo prorrogarse por un ano mais, de conformidade co
estipulado no artigo 29.4 da LCSP. 

A prorroga será obrigatoria para o contratista, establecendose un preaviso mínimo de 5 meses.

A prestación  do  servizo  iniciarase  ao  día  seguinte  da  formalización  do  contrato  que  será
aproximadamente de 40 días, desenvolvendose entre os meses de novembro 2019 a xaneiro
de 2020, datas que coincidirá coa campaña de nadal.

O 31 de xaneiro os elementos deberán estar totalmente desmontados e desinstalados.

Terceiro.- Resto de condicións

O  adxudicatario  deberá  cumprir  coas  condicións  fixadas  nos  pregos  de  cláusulas
administrativas  particulares  e  no  prego  de  prescricións  técnicas  polo  que  se  rexeu  o
procedemento, así como coa proposición formulada.

Cuarto.-  Notificar  o  presente  acordo  aos  interesados  e  dar  traslado  aos  departamentos
municipais afectados.

Quinto.-  Facultar ao 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 trece horas e trinta minutos
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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