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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO    DÍA   21 D  E NOVEMBRO DE  
2019.-

Na Casa Consistorial de Ames, sendo as once horas e trinta minutos (11:30 h) do día vinte e un
(21) 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, Ana Belén Paz García e Natividad González Rodríguez. 

Non asisten pero xustifican a súa ausencia, os concelleiros  José Blas García Piñeiro e Luísa
Feijóo Montero.

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 14 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.- LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.

PARA 10 VIVENDAS (50 A 59) CONSTRUÍDAS NAS SUBPARCELAS 4.1 A 4.10 DO SECTOR
DE SOLO URBANIZABLE S-03 “ALTO DO VENTO. 

Expediente : 2019/U007/000015 

Con data 11 de novembro de 2011, Encarnación Branco Illodo, con NIF 33283639V en calidade
de representante de Mahía Inmobiliaria SL, con CIF B15525983, solicita licenza de  primeira
ocupación das vivendas da parcela AR-4 do Sector de solo urbanizar S-03 “Alto do Vento”, para
22 vivendas.  

A licenza  de  obras  fora  concedida  pola  Xunta  de  Goberno  Local  na  data  do  28/02/2007
(expediente  384/2006),  para  construción  segundo  o  proxecto  inicial  de  61  vivendas
unifamiliares. 

A Xunta de Goberno Local de data 05 de decembro de 2012, concedeu licenza de primeira
ocupación para 12 das 22  vivendas da parcela AR-4 do sector S-03 Alto do Vento (subparcelas
4.11 a 4.22).

Con data 28 de xuño de 2017, Encarnación Branco Illodo, en calidade de representante de
Mahía Inmobiliaria SL, solicita licenza de  primeira ocupación das restantes 10 vivendas (50 a
59) da parcela AR-4 do Sector de solo urbanizable  S-03 “Alto do Vento”  (subparcelas 4.1 a
4.10).   

Figura no expediente certificado final de obra de data 14 de xullo de 2011 pola totalidade das
22 vivendas, asinado polo director de execución da obra, José Mª Brañas Rodríguez, arquitecto
técnico colexiado 970, e polo director da obra, José Ramón Pérez Lamas, arquitecto colexiado
2742.

Figura aboado polo concepto de ICIO ( imposto sobre construcións, instalacións e obras) en
concepto de autoliquidación provisional  145.924,18 euros,  para as 61 vivendas obxecto da
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licenza de obras, expediente 384/2006.

Figura aboada a taxa pola expedición de licenzas urbanísticas por  importe  total  de 968,50
euros.

Figuran no expediente informe favorable do arquitecto técnico municipal,  así como informe-
proposta da asesoría xurídica de Urbanismo, tamén favorable.

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  Mahía  Inmobiliaria  SL (CIF  B15525983),  representada  por
Encarnación Branco Illodo, (NIF 33283639V), a licenza de primeira ocupación para 10 vivendas
unifamiliares, situadas na parcela AR-4 (sub parcelas 4.1 a 4.10, ámbalas dúas incluídas), do
sector de solo urbanizable S-03 “Alto do Vento II”, sitas en Ventosa, Covas, Concello de Ames,
construción executada ao abeiro  do proxecto para o  cal  se  concedeu licenza en Xunta de
Goberno  Local  do  28.02.2007,  expediente  384/2006,  segundo  certifican  o  arquitecto  José
Ramón Pérez  Lamas  (colexiado  número  2742  do  COAG),  e  o  arquitecto  técnico,  José  Mª
Brañas Rodríguez (colexiado número 970 do COAATIEC).

Segundo.- Dar traslado aos servizos de Tesourería e Recadación aos efectos de eventuais
actuacións de inspección ou comprobación co fin de practicar liquidación definitiva (art. 103.1
TRHL).  E  dar  traslado  á  empresa  concesionaria  dos  servizos  de  auga  e  saneamento  aos
efectos das posibles altas nos censos tributarios que correspondan.

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

Cuarto.- Notificar  á  AEAT en  cumprimento  do  “Convenio  de  colaboración  entre  a  Axencia
Estatal de Administración Tributaria e a Federación Española de Municipios e Provincias, en
materia de intercambio de información tributaria  e colaboración na xestión recadatoria  coas
Entidades Locais.

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

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

PUNTO TERCEIRO.-MODIFICACIÓN DE RESPONSABLE DE CONTRATO E MODIFICACIÓN
DO  REPRESENTANTE  DO  ÓRGANO  XESTOR,  DO  CONTRATO  MIXTO  DE
SUBMINISTRACIÓN,  INSTALACIÓN  E  MONTAXE  DOS  ELEMENTOS  DESCRITOS  NO
PROXECTO DE MELLORA DE EFICIENCIA ENERXÉTICA DA ILUMINACIÓN PÚBLICA NO
MILLADOIRO.  POS 2017.

Expediente: 2019/C005/000001

A Xunta de Goberno Local na sesión do 17.01.2019, 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 do 03.10.2019,  adxudicou o dito contrato á empresa
Instalaciones Eléctricas Coruñesas,  S.L.  con CIF B15025661. No mesmo acordo nomeouse
como responsable do contrato o encargado de obras do Concello, Juan Calvo Roo.
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Con data  do 07.11.2019 asinouse o  contrato  e  nomeábase como representante  do órgano
xestor á Juan Calvo Roo.

Por razóns de carga de traballo, especialmente nestas datas, da brigada municipal de obras
coordinada  polo  encargado  de  obras,  Juan  Calvo  Roo,  dende  a  Concellería  de  Obras  e
Servizos Básicos aconsellan modificar. tanto o responsable do contrato como o representante
do órgano xestor. Propoñen que a nova persoa encargada sexa a arquitecta municipal, Marta
Bellas Rodríguez.

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 nova responsable do contrato (en substitución de Juan Calvo Roo) mixto de
subministro, instalación e montaxe dos elementos descritos no proxecto de mellora de eficiencia
enerxética da iluminación pública no Milladoiro, á arquitecta municipal, Marta Bellas Rodríguez.

Segundo.- Nomear como nova representante do órgano xestor (en substitución de Juan Calvo
Roo)  do  contrato  mixto  de  subministro,  instalación  e  montaxe  dos  elementos  descritos  no
proxecto de mellora de eficiencia enerxética da iluminación pública no Milladoiro, á arquitecta
municipal, Marta Bellas Rodríguez. A nova representante do órgano xestor dará conformidade
ás certificacións dos traballos realizados e acudirá ás recepcións do subministro, actuando por
delegación expresa da Intervención municipal (base 36 de execución do orzamento municipal e
Acordo do Consello de Ministros de 20.07.2018). 

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
precisas para a mellor execución do acordado.

PUNTO  CUARTO.-  PRÓRROGA  DE  EXECUCIÓN  DAS  OBRAS  DE  SANEAMENTO  EN
SUSAVILA DE CARBALLO. POS 2018 ADICIONAL 1/2018.

Expediente: 2018/C003/000014

A Xunta de Goberno Local na sesión do 15.11.2018, aprobou o expediente de licitación  das
obras de Saneamento no núcleo de Susavila (Carballo) , por procedemento aberto simplificado,
mediante aplicación de fórmulas, convocando a súa licitación.

A Xunta de  Goberno Local na sesión do 14.02.2019 procedeu á clasificación de ofertas no
expediente de licitación,  sendo excluídas as empresas Ceta Contratas S.L.;  Construcciones
Alejandro Martínez e Hijos S.L.; López y Leis S.A; Construcciones Mantido S.L.; e  Coviastec
SL, resultando clasificada en primeiro lugar a empresa Construcciones José Varela Iglesias
SL., a cal foi requirida para a presentación da documentación necesaria para a adxudicación do
contrato. 

A documentación requirida foi achegada e a Xunta de Goberno Local na sesión do 04.04.2019,
aprobou a adxudicación da realización das obras de Saneamento no núcleo de Susavila de
Carballo, á empresa Excavaciones José Varela Iglesias SL con NIF B-15510076. O contrato
foi asinado con data 11.04.2019, a acta de replanteo con data do 10.05.2019. 

A duración do contrato é de 6 meses e comprende dende o 11 de maio de 2019 ata o 10 de
novembro de 2019.

Con data do 06.11.2019 (rexistro de entrada:  201999900002605),  a empresa Excavaciones
José Varela Iglesias, SL, adxudicataria das obras de Saneamento no núcleo de Susavila de
Carballo, manifesta  que  durante  a  execución  da  obra  deuse  o  condicionante  de  que  se
encontraron  cun  nivel  freático  na  zona  de  obras  moi  alto,  o  cal  dificultou  a  execución  e
ralentizou os traballos; solicita unha prórroga para a finalización da obra de 60 días naturais.
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O enxeñeiro de camiños, Pablo Blanco Ferreiro, director das obras, informa favorablemente a
solicitude  de  prórroga  con  data  o  19  de  novembro  de  2019,  propoñendo  que  o  prazo  de
execución se prorrogue ata o día 10 de de xaneiro de 2020.

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:

Primeiro.  Conceder a empresa  Excavaciones José Varela Iglesias, SL , NIF B-15510076,
unha prórroga ata o vindeiro 10 de xaneiro de 2020, para a execución da obra de Saneamento
no núcleo de Susavila de Carballo, actuación incluída no POS Adicional 1/2018. 

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

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

PUNTO QUINTO.- SEGUNDA CLASIFICACIÓN DA LICITACIÓN DA OBRA DE INSTALACIÓN
DE CUBRICIÓN NA ÁREA DE XOGOS PARQUE INFANTIL AGRO DA VELLA.

Expediente: 2019/C003/000001

A Xunta de Goberno Local na súa sesión do 24.05.2019, aprobou o expediente de licitación, por
procedemento aberto simplificado e tramitación ordinaria, mediante aplicación de fórmulas , das
obras  de  instalación  de  cubrición  na  área  de  xogos  no  Parque  Infantil  Agro  da  Vella  no
Milladoiro, convocando a súa licitación.

A Xunta de Goberno Local, na súa sesión ordinaria do 03.10.2019, aprobou a  clasificación de
ofertas e requirimento de presentación de documentación para adxudicación do procedemento,
resultando clasificada en primeiro lugar a empresa Carpas Zaragoza SL,  CIF B-99304511. 

No  mesmo  acordo,  aprobouse  a  exclusión  da  empresa  BCNOR  Gestión  y  Soluciones
Analizadas  SL,  NIF:B15840861,  por  non  xustificar  a  súa  oferta  económica  que  estaba
considerada como temeraria., así como da empresa  Actividades de Construción Edificación y
Viales SL, NIF: B15840861, por presentarse á licitación fóra de prazo.

Achegada a documentación requirida á empresa clasificada en primeiro e examinada a mesma,
a Mesa de Contratación na súa reunión do 19.11.2019 propón a súa exclusión ó considerar que
non xustifica axeitadamente o obxecto social. A Mesa formula nova proposta de clasificación.

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 das obras de instalación de cubrición de área
de xogos no parque Infantil de Agro da Vella do Milladoiro, á empresa Carpas Zaragoza SL, por
non xustificar axeitadamente o obxecto social

Segundo. Realizar unha nova clasificación, por orden decrecente de puntuación, das empresas
participantes na licitación declaradas admitidas no procedemento, coa seguinte orde:

EMPRESA OFERTA ECONÓMICA
SEN IVE 

OFERTA ECONÓMICA
CON IVE 

PUNTOS INCREMENTO
PRAZO GARANTÍA

PUNTOS PUNTOS
TOTAIS

GROMA OBRAS SL 132.945,08 160.863,55 57,13 4 20 77,13

SPORT EQUIPALIA SLU 133.000,00 160.930,00 57,06 4 20 77,06

OBRAS Y VIALES DE GALICIA SL 136.710,74 165.420,00 48,98 4 20 68,98

SERGONSA SERVICIOS SL 148.037,00 179.124,77 22,10 4 20 42,10
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CONSTRUCCIONES Y VIALES KÚPULA 
SL

148.617,16 179.826,76 20,72 4 20 40,72

Terceiro.- Declarar que as características esenciais da referida contratación para o clasificado
en primeiro lugar, GROMA OBRAS SL, con CIF B-70484811, 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  cento trinta e dous mil 
novecentos corenta e cinco euros e oito céntimos (132.945,08 €).

B.- IVE repercutible: A contía do IVE repercutible ao tipo do 21% ascende á contía de vinte e 
sete mil novecentos dezaoito euros e corenta e sete céntimos (27.918,47.- €)

Quinto.- Duración do contrato.

A duración inicial do contrato será de 4 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) Certificación acreditativa de estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e coa
seguridade social.

b) 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.

c) Solvencia Técnica.

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

d) Garantía.

Documento acreditativo de ter constituída (en calquera das formas establecidas nos artigos 96 e
98 do TRLCSP, nas condicións previstas no artigo 97 do mesmo texto legal) unha  garantía
definitiva por un importe de 6.647,26 € 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. 

e)  Acreditación  de  dispor  efectivamente  dos  medios  persoais  e  materiais  que  se
comprometera a dedicar ou adscribir a execución do contrato segundo o establecido no PCAP.
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A acreditación poderá realizarse:

Medios persoais:

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

Medios materiais:

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

De  igual  modo  poderá  acreditarse  mediante  certificación  de  que  os  citados  medios  (que
deberan describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de adquisición) forman
parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.
Así mesmo poderase acreditar mediante certificación de inscrición no correspondente rexistro
de empresas acreditadas ou equivalente.
No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de maneira
irrefutable a titularidade ou dispoñibilidade destes medios materiais  para a obra obxecto do
presente contrato.

f) Índice de documentos presentados

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

Noveno.- Dado que a  empresa Carpas Zaragoza SL constituíu  unha garantía  definitiva  en
metálico  por  valor  de  6.412,00  €  na  conta  do  Concello  de  Ames  ES76  2080  0317  7031
10000116, acórdase a devolución de oficio do aval depositado

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

Décimo primeiro.-  Facultar  o señor  alcalde,  para cantas actuacións sexan precisas para a
mellor execución do acordado.

PUNTO SEXTO.-  ADXUDICACIÓN  DO  PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO,  CUN
ÚNICO CRITERIO DE VALORACIÓN (FACTOR PREZO), DAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN
DE CAMIÑOS E VIAIS MUNICIPAIS INCLUÍDAS NO POS 2019. LOTE 2:  PAVIMENTACIÓN
ACCESOS EN COSTOIA. 

Expediente: 2019/C003/000006

LOTE  2:  PAVIMENTACIÓN ACCESOS EN COSTOIA

A Xunta  de  Goberno  Local  na  sesión  do  01.08.2019  aprobou  o  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,
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
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A  Xunta  de  Goberno  Local  na  sesión  do  26.09.2019  acordou  a clasificación,  por  orde
decrecente de puntuación, das empresas participantes na licitación do Lote 2,  Pavimentación
accesos  en  Costoia, resultando   clasificada  no  primeiro  lugar  SYR-AMG  SL,  con  CIF
B15938780. 

Achegada a documentación requirida, a Mesa de Contratación na súa sesión do 28.10.2019 a
considera axeitada, formulando proposta de adxudicación definitiva á favor de SYR-AMG SL.

Figura  no  expediente  informe  de  fiscalización  favorable  da  Intervención  Municipal  (informe
527/2019 ).

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 2 do POS 2019, Pavimentación accesos
en Costoia, 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 vinte e sete mil trescentos setenta e seis euros e
dezanove céntimos  (27.376,19.- euros)

B.- IVE repercutible: A contía do IVE repercutible ao tipo do 21% ascende á contía de cinco mil setecentos corenta e
nove euros (5.749,00.- 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 o 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  o  presente  acordo  aos  interesados  e  dar  traslado  aos  departamentos
municipais afectados.

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

PUNTO SÉTIMO.- ADXUDICACIÓN DO LOTE 2 DAS OBRAS DE DEPORTES POS 2019 :
VESTIARIOS CAMPO DE FÚTBOL  BERTAMIRÁNS.

Expediente: 2019/C003/000016

A Xunta  de  Goberno  Local   na  sesión  do  29.08.2019,  aprobou  o  expediente  de  licitación,
mediante procedemento aberto simplificado cun único criterio de valoración (factor prezo), das
obras de deportes incluídas no POS 2019, mediante dous lotes:

Lote 1 .Rehabilitación área deportiva de Bertamiráns.

Lote 2. Vestiarios campo de fútbol de Bertamiráns.

En  relación  o  Lote  2,  a  Xunta  de  Goberno  Local  na  sesión  do  10.10.2019  aprobou  a
clasificación de ofertas e requirimento de documentación,  resultando clasificada en primeiro
lugar a empresa CYS Hispania SL, con CIF B-74282781.
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Achegada a documentación requirida, a Mesa de Contratación na súa reunión do 04.11.2019 a
considerada axeitada e formula proposta de adxudicación a favor de CYS Hispania SL.

Figura  no  expediente  informe  de  fiscalización  favorable  da  Intervención  Municipal  (informe
528/2019 ).

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 da obra de Vestiarios campo de fútbol de Bertamiráns, Lote
2 das obras de deportes POS 2019 á empresa CYS HISPANIA SL con CIF B-74282781, e nas
seguintes condicións:

A.- Prezo:  O importe da oferta do dito licitador ascende á contía de corenta e cinco mil catrocentos doce euros e
noventa céntimos (45.412,90), máis o IVE que ascende á cantidade de nove mil cincocentos trinta e seis euros e
setenta e un céntimos (9.536,71 €).

B. Prazo de execución: O prazo total de execución do contrato será de 2 meses, contados a partir do día seguinte ó
da sinatura da acta de comprobación do reformulo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

C.- Nomear como director de obra o arquitecto Paulino Sánchez Chao e coordinador de seguridade e saúde, ó
arquitecto técnico Marcos Pose Andrade .

D.- Nomear como responsable do contrato a arquitecta técnica do Concello de Ames, María Gamundi Fernández.

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

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

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

Expediente: 2019/C004/000013

A Xunta  de  Goberno  Local  en  sesión  do  03.10.2019  aprobou  o  expediente  de  licitación,
mediante  procedemento  negociado  sen  publicidade,  tramitación  ordinaria,  do  contrato
administrativo  de servizos  para  o  desenvolvemento  do festival  internacional  de  cine infantil
2019, nos auditorios da casas da cultura de Bertamiráns e Milladoiro do Concello de Ames,
convocando a súa licitación.

A Xunta de Goberno Local en sesión celebrada do 08.11.2019 acordou a clasificación de ofertas
e requirimento de presentación de documentación, resultando primeira clasificada a empresa
Patio De Luces S.C., CIF J-86039005 . 

O licitador clasificado en primeiro lugar foi  requirido para a presentación da documentación
precisa para á adxudicación, que foi achegada en prazo.

Examinada  a  documentación  achegada  pola  Mesa  de  Contratación  na  súa  reunión  do
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19.11.2019 e considerada axeitada, se formula proposta de adxudicación a favor de Patio De
Luces S.C.

Figura  no  expediente  informe  de  fiscalización  favorable  da  Intervención  Municipal  (informe
526/2019 ).

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 o contrato de servizos para o desenvolvemento do Festival Internacional
de  Cine  Infantil  2019  á  empresa  Patio  De  Luces  S.C.,  CIF  J-86039005 coas  seguintes
características: 

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 Mulleres. Tres Cantos 2018

Festival de cine realizado por Mulleres. Tres Cantos. En 2019 se celebrouse a XII
edición.

2017, 2016

Semana  del  Cortometraje  de  Arganzuela.  En  2018  se  celebrouse  a  novena
edición

2017, 2018

Festival Moralcine. En 2019 celebrarase a oitava edición 2016, 2017, 2018

Festival de curtametraxes de Paracuellos de Jarama. En 2018 se celebrouse a
sétima 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 cortometrajes de Torrelavega.

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

Festival Ano

Mostra de curtametraxes infantís 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 da curtametraxe de Arganzuela. Sesión infantil. 2018

V Festival de curtametraxes de Santa Margalida. Pase infantil

Semana Mundial dos Dereitos do neno. Piloña 2018

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

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
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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 Ano

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
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Realización de 50 bolsas de tela con el diseño del festival

7) Apoio ao sector audiovisual galego 

Nome Director

Bata por fóra (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 apóstolo 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 substituír 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 todos os 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 da Curtametraxe de Arganzuela. Madrid.

- VIII Festival de curtas de Paracuellos de Jarama

- Festival de curtas de Moralzarzal
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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:

Segundo.- 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)
Tres sesións para público familiar (dúas de mañá e unha de tarde)
Clausura do festival.

Non cabe prórroga contractual

Terceira.- 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.

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

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

O alcalde A secretaria  

José M. Miñones Conde Rosa Ana Prada Queipo
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