
                                                                 

                                                             

SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA 

2  1  .01.2021   

ÍNDICE     DE     PUNTOS  

PUNTO PRIMEIRO. ACTAS ANTERIORES................................................................................................3

PUNTO SEGUNDO. CORRECCIÓN DE TITULACIÓN ESIXIDA PROCESO SELECTIVO TÉCNICO DE 
CONTRATACIÓN VINCULADO A EDUSI. SUBGRUPO A2........................................................................3

PUNTO TERCEIRO. RESOLUCIÓN DA SEGUNDA REMESA DE AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE 
LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR ALUMNADO DO 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
DO CONCELLO DE AMES CURSO 2019-2020..........................................................................................5

PUNTO CUARTO. ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS INCLUÍDAS NO PROXECTO 
VESTIARIOS BAIXO GRADAS CUBERTAS. CAMPO DE FÚTBOL DO MILLADOIRO. POS 
COMPLEMENTARIO 1/2019........................................................................................................................ 6

PUNTO QUINTO. ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE SENDA PEONIL SISALDE A 
AGRO DO MUÍÑO. POS COMPLEMENTARIO 1/2019...............................................................................7

IMPOSICIÓN DE PENALIDADES POR INCUMPRIMENTO DO CONTRATISTA. OBRAS DE NOVO 
COMEDOR CEIP A MAÍA DE BERTAMIRÁNS (AMES)..............................................................................8

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

1/11



                                                                 

                                                             

SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA     21     D  E   XANEIRO   DE 20  21  .

Na Casa Consistorial de Ames, sendo as once horas e trinta minutos (11:30 h) do día vinte e un
(21) de xaneiro de dous mil vinte e un (2021), 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

A) ACTAS ANTERIORES

PUNTO PRIMEIRO. ACTAS ANTERIORES.

O señor presidente pregunta aos asistentes se teñen algunha alegación que formular á acta da
sesión anterior, ordinaria do 15.01.2021, 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.

B) EXPEDIENTES DE PERSOAL.

PUNTO  SEGUNDO.  CORRECCIÓN  DE  TITULACIÓN  ESIXIDA  PROCESO  SELECTIVO
TÉCNICO DE CONTRATACIÓN VINCULADO A EDUSI. SUBGRUPO A2.

EXPEDIENTE GESTDOC 2663/2020

A Xunta de Goberno Local do 03.12.2020 aprobou as bases para a selección e nomeamento
como funcionario/a interino/a por programa, dun/dunha técnico/a de contratación vinculado  á
EDUSI,  pertencente  a  escala  de  Administración  Xeral,  subescala  técnica,  clase  superior,
subgrupo A2.

A dita convocatoria publicouse no BOP nº 223 do 29.12.2020 sendo o prazo de presentación de
instancias de 15 días hábiles, que comprende dende o 30.01.2020 ata 21.01.2021.

Non obstante, por erro, na titulación esixida incluíse a propia dun funcionario subgrupo A1 e non
a  dun  funcionario subgrupo  A2.  Procede,  polo  tanto,  realizar  unha  corrección de  erros  e
proceder a ampliación do prazo de presentación de instancias, tal e como informa a secretaría
municipal.

Por todo 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. Corrixir  a  titulación esixida para o proceso selectivo de  técnico/a de contratación
vinculado  á EDUSI,  pertencente a escala de Administración Xeral,  subescala técnica,  clase
superior,  subgrupo  A2 funcionario  interino  por programa  sendo  a  titulación  correcta  a  de
diplomado universitario,  enxeñeiro técnico, arquitecto técnico ou título de grao. Figura como
anexo deste acordo as bases da convocatoria afectadas (bases 2 e 3) por esta corrección e que
se recollen ca súa redacción correcta.
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Segundo. Ampliar o prazo de presentación de instancias en 15 días hábiles a contar dende a
publicación da corrección de erros que se aproba no Boletín Oficial da Provincia.

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

Anexo.

2. Características do posto

Área de Adscrición: Departamento de Contratación

Denominación: Técnico/a de Contratación

Programa: Contratación vinculada á EDUSI.

Grupo de clasificación: Escala de Administración Xeral, subescala técnica, clase superior, subgrupo A2

Nivel: 22

Complemento Específico (ano 2020): 9.181,62 euros/anuais

Titulación: Estar en posesión da titulación de diplomado universitario, enxeñeiro técnico, arquitecto técnico, título de
grao ou equivalente. No caso de titulacións obtida no estranxeiro, deberase estar en posesión da credencial que
acredite a súa homologación.

Outros coñecementos: Coñecementos de galego.

Contido funcional:

Tramitación dos expedientes de contratación vinculados a EDUSI, programando a súa realización; supervisando o
seu  contido;  elaborando  os  pregos  de  licitación,  recabando  os  informes  preceptivos,  realizando  proposta  de
aprobación e seguimento da súa execución.

Xeira de traballo: Completa

Duración: Ata a finalización do prazo de xustificación das actuacións da estratexia EDUSI e como máximo tres anos.

3. Requisitos dos aspirantes.

Para poder tomar parte na presente convocatoria, os/as aspirantes deberán reunir,  antes do remate do prazo de
presentación de instancias, os seguintes requisitos: 

 Ter a nacionalidade española ou algunha outra que, con arranxo ao disposto no artigo 52 da Lei 2/2015, de
29 de abril, de Emprego Público de Galicia (LEPG), permita o acceso ao emprego público.

 Estar  en  posesión,  ou  en  condicións  de  obtelo  na  data  na  que  remate  o  prazo  de  presentación  de
solicitudes,  do título  de  diplomado universitario,  enxeñeiro  técnico,  arquitecto técnico,  título  de grao ou
equivalente. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberase estar en posesión da credencial que
acredite a súa homologación.

 Non haber sido separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha Administración Pública
ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas (CCAA), nin estar na situación
de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución
xudicial, cando se tratara de acceder ao corpo ou escala de persoal funcionario do que a persoa houbera
sido separada ou inhabilitada.

No caso de persoal laboral, non haber sido separado mediante expediente disciplinario de ningunha Administración
pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das CCAA, nin estar na situación de inhabilitación absoluta ou
especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se tratara de acceder á
mesma categoría profesional á que se pertencía.

No caso de nacionais doutros Estados, non estar inhabilitado ou en situación equivalente, nin haber sido sometido a
sanción disciplinaria ou equivalente que impida no Estado de procedencia o acceso ao emprego público nos termos
anteriores.

 Ter cumpridos os 16 anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.

 Estar en posesión das capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para o desempeño
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das correspondentes funcións ou tarefas.

 Estar en posesión do CELGA 4, ou equivalente, ou estar en condicións de obtelo antes do remate do prazo
de presentación de instancias

A dita acreditación do coñecemento de lingua galega realizarase de conformidade ao previsto na normativa
de aplicación; con arranxo ao Sistema de Certificación de Lingua galega (CELGA) actualmente vixente, ou
as  súas  certificacións  equivalentes,  debidamente  homologadas  polo  órgano competente  en  materia  de
política lingüística da Xunta de Galicia (nos termos do previsto na Orde de 16 de xullo de 2007, e Orde de
10 de febreiro  de 2014, que modifica a anterior,  ao respecto dos certificados oficiais  acreditativos dos
niveles de coñecemento de lingua galega).

En todo  caso,  e  con  arranxo ao previsto  no artigo 51.2 da  Lei  do Emprego Público  de Galicia,  os/as
aspirantes que non acrediten dito coñecemento da Lingua Galega  requirido (CELGA 4, ou equivalente), ou
estar en condicións de obtelo dentro do prazo de presentación de instancias, deberán realizar unha proba
específica de coñecemento de lingua galega, de conformidade co previsto na base sétima.

C) EXPEDIENTES DE SUBVENCIÓNS.

PUNTO  TERCEIRO.  RESOLUCIÓN  DA  SEGUNDA  REMESA  DE AXUDAS  PARA  A
ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR ALUMNADO DO 2º CICLO
DE EDUCACIÓN INFANTIL DO CONCELLO DE AMES CURSO 2019-2020.

EXPEDIENTE GESTDOC 3990/2020

A Xunta de Goberno Local do 13.03.2020, aprobou a convocatoria de subvencións destinadas á
adquisición de libros de texto e material escolar destinados a alumnado do 2º ciclo de educación
infantil do Concello de Ames, curso 2019-2020, dando aprobación as bases reguladoras.

As ditas bases foron publicadas no BOP número 76, do 29.05.2020 e na Base Nacional de
Subvencións (BDNS). 

Tramitado o expediente correspondente, a Xunta de Goberno Local do 23.12.2020 aprobou a
resolución dunha primeira remesa de axudas. Procedería agora aprobar a resolución dunha
segunda remesa.  Neste sentido figura no expediente  acta de data 12.01.2021 da Comisión
avaliadora e informe proposta do órgano xestor.

Por todo 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.  Resolver  a  segunda  remesa  de  axudas  para  a  adquisición  de libros  de  texto  e
material escolar destinados a alumnado do 2º ciclo de educación infantil do Concello de Ames,
curso 2019-2020, tendo a mesma carácter denegatorio na súa totalidade. Polo tanto, denegar
as axudas solicitadas ás persoas e polo motivos que a continuación se indican:

Por incumprimento da base 5.c) da convocatoria, dado que os ingresos da unidade familiar su-
peran o 100% do IPREM (valor do IPREM 7.519,59 euros):

Nº
REXISTRO

NOME APELIDO 1 APELIDO 2 DNI
SOLICITANTE

ESTUDANTES CENTRO
ESTUDOS

CURSO NIVEL RPC VALORACI
ÓN

IMPORTE
MÁXIMO
SEGUNDO
IPREM

PROPOSTA
COMISIÓN

202000000
005168

ANA ELENA ORTEGA TRUJILLO 75955516V CALATAYUD
ORTEGA, IAGO 

CEIP A MAÍA 4º E.I 8214,87 € >100%
IPREM

0,00 € Denegación  por
ter  un
RPC>100%
IPREM

202000000
004528

RAQUEL GONZÁLEZ FRANCO 34880648K CAMPOS
GONZÁLEZ,
MARTÍN 

CEIP A MAÍA 4º E.I 8.935,78 € >100%
IPREM

0,00 € Denegación  por
ter  un
RPC>100%
IPREM

202000000
004833

ALICIA
JOSEFA

GÓMEZ SALINAS 47366368F CARBALLEDO
GÓMEZ, LÍA 

CEIP A MAÍA 6º E.I 11.412,01 € >100%
IPREM

0,00 € Denegación  por
ter  un
RPC>100%
IPREM
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202000000
004835

ALICIA
JOSEFA

GÓMEZ SALINAS 47366368F CARBALLEDO
GÓMEZ, MARÉ

CEIP A MAÍA 4º E.I 11.412,01 € >100%
IPREM

0,00 € Denegación  por
ter  un
RPC>100%
IPREM

202000000
005357

SANDRA
FÁTIMA

RUFO GÓMEZ 53275084T CASTRO  RUFO,
MAEBA 

CEIP A MAÍA 5º E.I 8.938,17 € >100%
IPREM

0,00 € Denegación  por
ter  un
RPC>100%
IPREM

202000000
005004

PATRICIA OTERO FERREIRA 44805975C PAZOS  OTERO,
LOIS

CEIP
BAROUTA

6º E.I 9.515,99 € >100%
IPREM

0,00 € Denegación  por
ter  un
RPC>100%
IPREM

Por non atender o requirimento de achega de documentación realizada polo departamento de
Educación do Concello de Ames:

Nº REXISTRO NOME APELIDO 1 APELIDO 2 DNI 
SOLICITANTE

ESTUDANTES CENTRO 
ESTUDOS

CURSO NIVEL OBSERVACIÓNS PROPOSTA COMISIÓN

202000000005495 LAIS ROSANY FUENTES X4693997L MORARI
FUENTES,
HELOÍSA

CEIP 

A MAÍA

4º E.I Recibiu
requirimento
formal  o
10/12/2020.  Non
presentou nada

Denegación por non atender o requirimento de
documentación notificado o 10/12/2020. Falta
a memoria xustificativa que esta sen cubrir e
sen firmar e o  importe das facturas  e  a súa
xustificación.

Quinto. Comunicar o acordo que antecede o servizo municipal de Educación para que proceda
a notificación ás persoas interesadas.

Sexto. Facultar ao alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite sexan preci-
sas en orde á mellor execución do acordado.

D) EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN

PUNTO  CUARTO.  ADXUDICACIÓN  DO  CONTRATO  DAS  OBRAS  INCLUÍDAS  NO
PROXECTO  VESTIARIOS  BAIXO  GRADAS  CUBERTAS.  CAMPO  DE  FÚTBOL  DO
MILLADOIRO. POS COMPLEMENTARIO 1/2019.

EXPEDIENTE TEDEC: 2019/C003/000030. 

EXPEDIENTE GESTDOC: 912/2020

A Xunta de Goberno Local do 20.02.2020 aprobou o expediente de licitación das obras incluídas
no proxecto vestiarios baixo gradas cubertas, campo de fútbol do Milladoiro, actuación incluída
no Pos complementario 1/2019, mediante procedemento aberto simplificado e único criterio de
adxudicación (factor prezo).

Tramitado  o  expediente  de  licitación  a  Xunta  de  Goberno  Local  do  11.12.2020  realizou  a
clasificación  de  ofertas.  Cumpre  salientar  que  esta  foi  a  4ª  clasificación,  existindo  tres
clasificacións anteriores ( XGL do 27.08.2020; XGL 08.10.2020, XGL 20.11.2020).

Unha vez presentada polo clasificado en primeiro lugar, Obras Gallaecia SL, a documentación
establecida no artigo 150 da Lei de contratos do sector público, resulta procedente adxudicar a
devandita  obra,  en  concordancia  co  proposto  na  mesa de  contratación  na súa  reunión  do
29.12.2020.

Figura fiscalización favorable da Intervención municipal ( informe 6/2021).

Visto o que antecede e o conxunto de antecedentes que figuran no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seus membros presentes e previa delegación do alcalde
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( decreto 1776/2019) adopta os seguintes acordos:

Primeiro.-  Adxudicar a realización das obras  incluídas no proxecto  vestiarios baixo gradas
cubertas. Campo de fútbol do Milladoiro,  á empresa Obras Gallaecia SL con CIF B-70018981 ,
e nas seguintes condicións:

A.  O importe da oferta do dito licitador  ascende á contía de  sesenta e tres mil once euros e oitenta céntimos
(63.011,80 €).

B. IVE repercutible: A contía do IVE repercutible ao tipo do 21% ascende á contía de trece mil douscentos trinta e
dous euros e corenta e oito céntimos (13.232,48 €).

Total: 76.244,28 euros.

C. Duración do contrato: A duración inicial do contrato será de 4 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 Contratar a unha traballadora desempregada a xornada completa durante toda a execución da obra para cumprir
coa condición especial contemplada nos PCAP. O adxudicatario xustificara a súa contratación coa presentación da
primeira certificación de obra emitida. 

O incumprimento desta condición especial de execución considerarase incumprimento de obrigación esencial, e en
consecuencia o órgano de contratación poderá acordar a resolución do contrato e a inhabilitación da empresa para
contratar.

E. Nomear director facultativo da obra, así como coordinador de seguridade e saúde ó arquitecto técnico Marcos
Pose Andrade.

F. 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).

G.  Dentro dos 15 días naturais seguintes ó da sinatura do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o contratista
presentará o Programa de Traballo, o Plan de Seguridade e Saúde, o Plan de Residuos Específico e a relación de
subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se vai realizar

H.  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. Facultar o alcalde do Concello de Ames cantas actuacións de trámite sexan precisas
para a mellor exección do acordado.

PUNTO  QUINTO.  ADXUDICACIÓN  DO  CONTRATO  DAS  OBRAS  DE  SENDA  PEONIL
SISALDE A AGRO DO MUÍÑO. POS COMPLEMENTARIO 1/2019.

EXPEDIENTE TEDEC: 2020/C003/000011 

EXPEDIENTE GESTDOC: 1083/2020

A Xunta de Goberno Local  do 11.06.2020 aprobou o expediente de licitación das obras de
senda peonil  Sisalde a Agro do Muíño,  actuación incluída no POS complementario 1/2019,
mediante procedemento aberto simplificado cun único criterio de adxudicación (factor prezo)

A Xunta de Goberno Local do 06.11.2020 realiza o trámite de clasificación de ofertas, resultando
clasificada en primeiro lugar a empresa Mantido SL.

Achegada pola referida empresa a documentación necesaria para proceder  a adxudicación,
documentación  que  a  mesa  de  contratación  na  súa  reunión  do  24.11.2020  considerada
axeitada.

Visto o informe de fiscalización favorable da Intervención municipal ( informe 8/2021).
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A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seus membros presentes, previa delegación do
alcalde ( decreto 1776/2019), adopta os seguintes acordos

Primeiro. Adxudicar a realización das obras senda peonil Sisalde a Agro do Muíño á empresa
Mantido SL con CIF B-15819642, e nas seguintes condicións:

A. O importe da oferta do dito licitador ascende á contía de oitenta e dous mil trescentos quince euros e corenta e
nove céntimos (82.315,49 €).

B. IVE repercutible:  A contía do IVE repercutible ao tipo do 21% ascende á contía de  dezasete mil douscentos
oitenta e seis euros e vinte e cinco céntimos (17.286,25 €).

Total :99.601,74 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- Contratar a unha traballadora desempregada a xornada completa durante toda a execución da obra para cumprir
coa condición especial contemplada nos PCAP. O adxudicatario xustificara a súa contratación coa presentación da
primeira certificación de obra emitida.

E.  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.

F. Representante do órgano xestor: Marta Bellas Rodríguez, 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).

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

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

FORA DA ORDE DO DÍA E PREVIA RATIFICACIÓN DA URXENCIA, POR UNANIMIDADE
DOS  MEMBROS  PRESENTES  INCLÚENSE  OS  PUNTOS  QUE  A  CONTINUACIÓN  DE
INDICAN:

IMPOSICIÓN DE PENALIDADES POR INCUMPRIMENTO DO CONTRATISTA. OBRAS DE
NOVO COMEDOR CEIP A MAÍA DE BERTAMIRÁNS (AMES).

EXPEDIENTE GESTDOC 1419/2020

A Xunta de Goberno local do Concello de Ames en sesión do 24.05.2019 aprobou o expediente
de  licitación  das  obras  de  construción  do  novo  comedor  do  CEIP A Maía  Bertamiráns  do
Concello de Ames.

Tramitado o expediente de licitación a Xunta de Goberno Local do  12.09.2019 adxudicou o
contrato a licitadora Eulogio Viñal Obras y Construcciones por importe de 321.963 euros.

Con data do 23.09.2019 asínase o contrato que recolle como prazo de execución o de 4 meses
a contar dende a sinatura da acta de comprobación do replanteo.

Con data do 12.11.2019 asinouse acta de comprobación do replanteo da obra,  polo que a
finalización das obras estaba prevista para o 12.03.2020.

Con  data  do  10.03.2020  a  empresa  contratista  solicitou  unha  ampliación  do  prazo  de
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finalización da obra ata o 31.07.2020. As motivacións desta solicitude de ampliación eran as
circunstancias meteorolóxicas adversas e a situación de paralización como consecuencia da
Covid-19.

Con data do 31.07.2020 a contratista solicitou unha nova ampliación de prazo ata o 31.08.2020.
Sobre esta solicitude figura informe favorable da Dirección da Obra. En base a este informe a
Xunta  de  Goberno  Local  do  20.08.2020 autorizou  expresamente unha  prórroga  ata  o
31.08.2020.

Con data do 19.10.2020 a Dirección da Obra informa que a obra aínda non foi rematada. A vista
da situación, a Xunta de Goberno Local do 26.11.2020 adopta acordo de inicio de expediente de
imposición  de  penalidades;  acordando  a  notificación  á  empresa  contratista  e  o  avalista
concedendo un prazo de alegacións de 10 días.

Notificado  o  acordo  á  contratista,  esta  presenta  alegacións  con  data  do  07.12.2020.  As
alegacións son informadas desfavorablemente con data do 28.12.2020 pola Dirección de Obra.

A arquitecta técnica municipal, Margarita C. Iglesias Santomé, con data do 28.12.2020 informa,
na súa condición de representante do órgano xestor, que a data do 31.08.2020 a execución da
obra era tan so do 21,50%. 

Con data do 19.01.2021 a Dirección de Obra informa que serían precisos dous meses para o
remate das obras.

Figura  informe  conxunto  de  Secretaría  e  Intervención  municipal  no  que  propoñen  a
desestimación das alegacións e a imposición de penalidades por importe de 16.613,31 euros. O
informe figura como anexo deste acordo e serve como motivación do mesmo.

Para  o  cálculo  da  penalidade  tomouse  como día  de  inicio  o  de  vencemento  do  prazo  de
execución autorizado polo órgano de contratación (31.08.2020) e como dia de finalización o de
inicio do expediente de imposición de penalidades ( 26.11.2020). Este cálculo arroxa un atraso
de 86 días.

Prezo de adxudicación IVE excluído: 321,963,44 euros
O  calculo  da  penalidade  seria  a  razón  de  0,60  euros  por  cada  1000  euros  do  prezo  de
adxudicación (321,963,44 euros, IVE excluído), o que daría un total de 193,18 euros/día.
Días de atraso dende o 31.08.2020 serían 86 días.
Total: 193,18 euros/día x 86 días: 16.613,31 euros

Por  todo  o  que  antecede  a  Xunta  de  Goberno  Local,  na  súa  condición  de  órgano  de
contratación (decreto 1776/2019),  por unanimidade dos seus membros presentes adopta os
seguintes acordos:

Primeiro.  Desestimar  as  alegacións  presentadas  pola  contratista  Eulogio  Viñal  Obras  y
Construcciones, o acordo de inicio do expediente de imposición de penalidades do órgano de
contratación, Xunta de Goberno Local do 26.11.2020, en base o informe da Dirección de Obra
obrante no expediente.

Segundo. Impoñer o contratista da obra de Novo Comedor CEIP A Maía de Bertamiráns (Ames)
Eulogio Viñal Obras y Construcciones, unha penalidade por importe de 16.613,31 euros a razón
de 0,60 euros por cada 1.000 euros de  prezo del  contrato IVE excluído e por día  do atraso,
tomando como referencia o 31.08.2020 que foi  o ultimo prazo conferido para o remate das
obras  polo  órgano de contratación e  como día  de cálculo  final  o  do acordo do órgano de
contratación de inicio do expediente de imposición de penalidades.
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Prezo de adxudicación IVE excluído: 321,963,44 euros
O  calculo  da  penalidade  seria  a  razón  de  0,60  euros  por  cada  1000  euros  do  prezo  de
adxudicación (321,963,44 euros, IVE excluído), o que daría un total de 193,18 euros/día.
Días de atraso dende o 31.08.2020 serían 86 días.
Total: 193,18 euros/día x 86 días: 16.613,31 euros

As penalidades faranse efectivas  sobre as cantidades pendentes de abono ó contratista,  a
garantía definitiva constituída e, no caso de que non alcance, mediante execución sobre o seu
patrimonio.

Terceiro.  Conceder  un novo  prazo de  2 meses o  contratista  para a finalización das obras
pendentes coa advertencia de que a non finalización das obras no novo prazo conferido poderá
supoñer a resolución do contrato. O prazo contarase dende a notificación do acordo do novo
prazo de finalización das obras.

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

Anexo

Informe conxunto de Secretaria e Intervención

Asunto: Expediente de incumprimento de contrato das obras do novo comedor CEIP A Maía de Bertamiráns
(Ames) por demora imputable o contratista. Imposición de penalidades.

Expediente Gestdoc 1419/2020

Antecedentes

Primeiro.  A Xunta de Goberno Local  do Concello de Ames en sesión do 24.05.2019 aprobou o expediente de
licitación das obras de construción do novo comedor do CEIP A Maía Bertamiráns do Concello de Ames.

Tramitado o expediente de licitación a Xunta de Goberno Local do  12.09.2019 adxudicou o contrato  á licitadora
Eulogio Viñal Obras y Construcciones por importe de 321.963,44 euros.

Con data do 23.09.2020 asínase o contrato que recolle como prazo de execución o de 4 meses a contar dende a
sinatura da acta de comprobación do replanteo.

Con data do 12.11.2019 asinouse acta de comprobación do replanteo da obra, polo que a finalización das obras
estaba prevista para o 12.03.2020.

Segundo. Con data do 10.03.2020 a empresa contratista solicitou unha ampliación do prazo de finalización da obra
ata o 31.07.2020. As motivacións desta solicitude de ampliación eran as circunstancias meteorolóxicas adversas e a
situación de paralización como consecuencia da Covid-19.

Terceiro. Con data do 31.07.2020 a empresa contratista solicitou unha nova ampliación de prazo ata o 31.08.2020.
Sobre esta solicitude figura informe favorable da Dirección da Obra. En  base a este informe a Xunta de Goberno
Local do 20.08.2020 autorizou expresamente unha prórroga ata o 31.08.2020.

Cuarto.  Con data  do 19.10.2020 a Dirección da  Obra informa que a obra aínda non foi  rematada.  A vista  da
situación,  a  Xunta  de  Goberno  Local  do  26.11.2020  adopta  acordo  de  inicio  de  expediente  de  imposición  de
penalidades; acordando a notificación á empresa contratista e o avalista concedendo un prazo de alegacións de 10
días.

Quinto.  Notificado o acordo á contratista,  esta presenta alegacións con data do 07.12.2020.  No seu escrito de
alegacións xustifica o atraso no seguinte:

a) atraso no subministro dos materiais necesarios para a execución dos traballos como consecuencia da pandemia
da Covid-19.
b) modificacións no proxecto con cambios de partidas importantes.

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

9/11



                                                                 

                                                             

c) obras realizadas a maiores para a boa execución do proxecto.

Sexto.  Fronte  a  estas  alegacións  a  Dirección  de  Obra  emite  informe desfavorable  (28.12.2020)  nos  seguintes
términos:

a) atraso no subministro dos materiais necesarios para a execución dos traballos como consecuencia da pandemia
da COVID-19: observase o longo do transcurso da obra unha falla de coordinación nos procesos de subministración
de materiais que puideron repercutir  nos prazos de execución pero que son imputables en todo caso á falla de
planificación do contratista. Os problemas de subministración non son imputables tampouco ó estado de alarma
derivado da pandemia posto que comezaron a manifestarse antes deste suceso.

b) modificacións no proxecto con cambios de partidas importantes: as escasas modificacións que se levaron a cabo
non poden considerarse substanciais e foron solucionadas na maior parte dos casos mediante ordes de obra dadas
pola dirección facultativa. Tan so no caso das vigas da estrutura de cuberta foi necesario recalculo pero tal e como
quedou indicado, este non supuxo paralización dos traballos. No que respecta a fachada leváronse a cabo traballos
adicionais porque esta foi executada contravindo as ordes dadas pola dirección facultativa.

c) obras realizadas a maiores para a boa execución do proxecto: as obras reclamadas como executadas a maiores
estaban rematadas antes de executar a cimentación e polo tanto non tiveron repercusión sobre os prazos tendo en
conta que, con posterioridade a execución destas obras, concédense dúas prorrogas.

Sétimo. A arquitecta técnica municipal,  Margarita C. Iglesias Santomé, con data do 28.12.2020 informa, na súa
condición de representante do órgano xestor, que a data do 31.08.2020 a execución da obra era tan so do 21,50%. 

Con data do 19.01.2021 a Dirección de Obra informa que serían precisos dous meses para o remate das obras.

LEXISLACIÓN APLICABLE.

Lei  9/2017,  do 8 de novembro,  de contratos do sector  público,  pola que se traspoñen o ordenamento xurídico
español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE do 26 de febreiro de 2014
(LCSP).

CONSIDERACIÓNS LEGAIS

Primeira. A LCSP regula a demora na execución do contrato de obras no artigo 193. 

Demora na execución.

1. O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a realización do mesmo, así
como dos prazos parciais sinalados para a sua execución sucesiva.

2. A constitución en mora do contratista no precisará intimación previa por parte da Administración.

3. Cando o contratista, por causas imputables ao mesmo, incorra en demora respecto ao cumprimento do prazo total,
a Administración poderá optar, atendidas as circunstancias do caso, pola resolución do contrato o pola imposición
das penalidades diarias na proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato, IVE excluído.

4. Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo de 5 por 100 do prezo do contrato, IVE excluído, o
órgano de contratación estará facultado para proceder á resolución do mesmo ou acordar a continuidade da sua
execución con imposición de novas penalidades.

Segunda. Regulación da demora nos pregos de licitación 

Os pregos de licitación recollen a imposición de penalidades na cláusula 33 dos pregos de cláusulas administrativas
particulares, nos mesmo términos que o artigo 193 da LCSP

33) PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.

O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a súa realización, así como, dos
prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. 

A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da Administración. 

Cando o contratista por causas imputables a si mesmo, incorreria en demora respecto ao cumprimento do prazo
total, a Administración poderá optar indistintamente pola resolución do contrato ou pola imposición das penalidades
diarias na proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato. 
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No caso de que o adxudicatario ofertara a redución de prazo de execución e a demora fose imputable ao contratista
as penalidades diarias indicadas no parágrafo anterior serán as seguintes: (.....)

Terceira. Posibilidade de resolución do contrato.

Conforme o artigo 195 LCSP, no suposto a que se refire o artigo 193, se a Administración optase pola resolución esta
deberá acordarse polo órgano de contratación ou por aquel que teña atribuída esta competencia nas Comunidades
Autónomas, sen outro trámite preceptivo que a audiencia do contratista e, cando se formule oposición por parte de
este, o ditame do Consello de Estado ou órgano consultivo equivalente da Comunidad Autónoma respectiva.

Cuarta. Cálculo da penalidade.

Para o cálculo da penalidade tomase como día de inicio o de vencemento do prazo de execución autorizado polo
órgano  de  contratación  (31.08.2020)  e  como  día  de  finalización  o  de  inicio  do  expediente  de  imposición  de
penalidades (26.11.2020). Este cálculo arroxa un atraso de 86 días.

Prezo de adxudicación IVE excluído: 321,963,44 euros
O calculo da penalidade seria a razón de 0,60 euros por cada 1.000 euros do prezo de adxudicación (321,963,44
euros, IVE excluído), o que daría un total de 193,18 euros/día.
Días de atraso dende o 31.08.2020 serían 86 días.
Total: 193,18 euros/día x 86 días: 16.613,31 euros

Por todo o que antecede proponse a Xunta de Goberno Local, na súa condición de órgano de contratación ( decreto
1776/2019) a adopción dos seguintes acordos:

Primeiro. Desestimar as alegacións presentadas pola contratista Eulogio Viñal Obras y Construcciones, o acordo de
inicio  do  expediente  de  imposición  de  penalidades  do  órgano  de  contratación,  Xunta  de  Goberno  Local  do
26.11.2020, en base o informe da Dirección de Obra obrante no expediente.

Segundo. Impoñer o contratista da obra de Novo Comedor CEIP A Maía de Bertamiráns (Ames) Eulogio Viñal Obras
y Construcciones, unha penalidade por importe de 16.613,31 euros a razón de 0,60 euros por cada 1.000 euros de
prezo del contrato IVE excluído e por día do atraso, tomando como referencia o 31.08.2020 que foi o ultimo prazo
conferido para o remate das obras polo órgano de contratación e como día de cálculo final o do acordo do órgano de
contratación de inicio do expediente de imposición de penalidades.

Prezo de adxudicación IVE excluído: 321,963,44 euros
O calculo da penalidade seria a razón de 0,60 euros por cada 1000 euros do prezo de adxudicación (321,963,44
euros, IVE excluído), o que daría un total de 193,18 euros/día.
Días de atraso dende o 31.08.2020 serían 86 días.
Total: 193,18 euros/día x 86 días: 16.613,31 euros

As  penalidades  faranse  efectivas  sobre  as  cantidades  pendentes  de  abono  ó  contratista,  a  garantía  definitiva
constituída e,no caso non alcance, mediante execución sobre o seu patrimonio.

Terceiro. Conceder un novo prazo de 2 meses o contratista para a finalización das obras pendentes coa advertencia
de que a non finalización das obras no novo prazo conferido poderá supoñer a resolución do contrato. O prazo
contarase dende a notificación do acordo de novo prazo de finalización das obras.

Ames, 20 de xaneiro de 2021.
A secretaria A interventora

E non habendo máis asuntos que tratar levántase a sesión ás  once horas e  corenta e cinco
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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