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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA     22   D  E XULLO DE 2021  

Sendo as once horas e trinta minutos (11:30 h) do vinte e dous (22) de xullo 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 Blas García Piñeiro, e coa asistencia dos/as
tenentes de alcalde David Santomil Mosquera, Genma Otero Uhía, Luísa Feijóo Montero, Víctor
Manuel Fernández Prieto, Ana Belén Paz García e Natividad de Jesús González Rodríguez.

Actúa de secretaria a accidental da Corporación, Concepción Vilas Cantelar. 

A) APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 

PUNTO PRIMEIRO. ACTAS ANTERIORES.

O señor presidente pregunta aos asistentes se teñen algunha alegación que formular ás actas
das  sesións anteriores,  ordinaria do 15.07.2021  e  extraordinaria e urxente do 19.07.2021,
que  foron distribuídas  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 2568/1986, de 28 de novembro (ROF). 

Non formulándose alegacións polos asistentes, a Presidencia declara aprobadas as actas, por
unanimidade dos membros presentes da Xunta de Goberno Local.

B) EXPEDIENTES DE URBANISMO.

PUNTO SEGUNDO. LICENZAS DE OBRAS

2.1.  LICENZA  DE  OBRA  CONSTRUCIÓN  DE  VIVENDA  UNIFAMILIAR  NO  LUGAR  DE
PUNXEIRAS BAIXAS. PARROQUIA DE ORTOÑO (SAN XOAN). AMES.

EXPEDIENTE: 5109/2020

Dáse conta  da solicitude achegada con data  16.11.2020 (R.E.  núm.  16099/2020)  por  Juan
Manuel Suárez Lamela, co ****, de licenza de obras para construción de vivenda unifamiliar
illada,  referencia  catastral  9247413NH2494N0001GW,  na  parcela  finca  rexistral  42.875  de
Ames, situada no lugar de Punxeiras Baixas, parroquia de Ortoño (San Xoán), Ames.

Figura no expediente proxecto básico e de execución, asinado polo arquitecto Roberto García
Rey (COAG 4.002) datado en novembro do 2020, (visado o 06.11.2020).

Datos básicos da licenza a outorgar

Descrición das obras: Vivenda unifamiliar illada de planta baixa e primeira con garaxe. Non incorpora
peches.

Cualificación urbanística do solo polo PXOM: Solo de Núcleo Rural Disperso.

Finalidade da actuación e uso ó que se destinará: Vivenda unifamiliar con garaxe. Uso residencial.

Altura, volume e ocupación da parcela permitidos: Altura máxima 7 m; ocupación máxima 30%.

Situación  e  emprazamento  das  obras:  referencia  catastral  9247413NH2494N0001GW, no  lugar  de
Punxeiras baixas, parroquia de Ortoño (San Xoán), finca rexistral 42.875 de Ames.

Superficie construída total: 411,50 m2.

Orzamento das obras: 250.240,40 euros

Nome ou razón social do promotor: Juan Manuel Suárez Lamela, ***

Técnico autor do proxecto: Roberto García Rey (arquitecto colexiado 4002). 
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Taxas  aboadas  en  aplicación  da  Ordenanza  fiscal  reguladora  da  taxa  pola  expedición  de  licenzas
urbanísticas, por importe de 535,66 euros.

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 1376/2021), adopta os seguintes acordos:

Primeiro. Conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo do de terceiro, licenza de
obra a  Juan Manuel Suárez Lamela, ***  para construción de vivenda unifamiliar  na parcela
coa referencia catastral 9247413NH2494N0001GW, finca rexistral 42.875 de Ames, situada no
lugar de Punxeiras Baixas, parroquia de Ortoño (San Xoán), Ames,  segundo o proxecto
redactado polo arquitecto Roberto García Rey (arquitecto colexiado núm. 4002 do COAG).

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

Condicións exixidas pola arquitecta municipal:

1ª. Conectará cos servizos existentes no entorno da parcela en cumprimento do establecido ao respecto pola lei do solo vixente; ao
municipal de saneamento sen conectar pluviais coas fecais, electricidade e telefonía sen novos tendidos aéreos, acondicionará a
ampliación de vía para uso público chegando á cota da calzada preexistente, canalizando a cuneta no fronte e dispoñendo canle
para paso das augas de escorrenta da cuneta baixo firme. O pavimento contará cunha solución resistente no tempo, que non dificul-
te o mantemento evitando grava solta ao tránsito de vehículos, preferiblemente formigón. Recuarán postes e reporán pavimentos e
elementos deteriorados.  Non se autoriza execución de fosa séptica de fecais. 

2º Presentará aval, antes do comezo das obras, por importe de 3.600,00 euros, aos efectos de responder da correcta execución da
obra de urbanización complementaria, garantir a reposición de eventuais danos na vía pública, conexión a servizos e execución do
fronte.

3ª. A ubicación e ocultación das unidades exteriores de instalacións para cumprimento da % de auga quente sanitaria establecida
no DB-HE coma renovable, garantirán a súa integración ambiental.

4ª. Non se alterará a rasante natural do terreo nos lindes da parcela que condicionen o peche do lindante.

5ª. Se o director da obra deixa 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.

6ª. En todos os casos disporase, a pé de obra, de copia autorizada da licenza municipal e do proxecto.

7ª. 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.

8ª.  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.

9ª. Colocarase o cartel indicador de obra nun lugar visible dende o exterior.

Condicións esixidas pola asesoría xurídica de Urbanismo.

10ª. Non poderá ocuparse a edificación sen a previa obtención de licenza de primeira ocupación (art.351.1g) RLSG)

11ª.Os condutores de camións e os responsables das obras deberán coidar de que as rodas dos mesmos estean limpas de barro
antes de acceder a vía pública, así como que a citada vía quede limpa.

12ª.  Instarase no Catastro Inmobiliario o procedemento de incorporación que corresponda pola modificación do inmoble derivada
da actuación para a que se concede a licenza de obras.

Cuarto. 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.

Quinto.  Aprobar a liquidación provisional do imposto sobre construcións, instalacións e obras
(ICIO), que ascende á cantidade de tres mil setecentos trinta e oito euros con cincuenta e nove
céntimos de euro (3.738,59 euros), de acordo co seguinte detalle: 
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Orzamento da execución material (EM) segundo o proxecto: 250.240,40 euros.

Liquidación provisoria ICIO (2,5%): 6.256,01 euros.

Sexto. Notificar aos interesados este acordo así como o réxime de recursos que procede, tal e
como esixe o artigo 88 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común
das administracións públicas.

O acordo pon fin á vía administrativa e pode ser recorrido:

1 Potestativamente en reposición ante o mesmo órgano, no prazo de 1 mes dende a notificación do acordo, nos termos previstos
nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas. 

Se se opta pola interposición do recurso potestativo de reposición deberá ser resolto e notificado no prazo dun mes. Transcorrido un
mes desde a interposición do recurso de reposición sen que teña recaída resolución en dito prazo entenderase desestimado, e
poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo. Contra a resolución expresa do recurso de reposición poderá interpoñer
recurso  contencioso-administrativo  de  conformidade  co  disposto  na  Lei  29/1998,  do  13  de  xullo,  reguladora  da  xurisdición
contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ó da notificación de dita resolución. Se a
resolución non fora expresa o prazo de interposición do recurso contencioso-administrativo será de seis meses, e contarase a partir
do día seguinte a aquel en que deba entenderse desestimado o recurso potestativo de reposición interposto.

2 Directamente ante a vía contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ó da notificación do
presente acordo, na forma prevista na lexislación reguladora de dita xurisdición contencioso-administrativa ( Lei 29/1998, do 13 de
xullo).

3 Interpoñer calquera outro recurso que estime pertinente. 

Sétimo. Dar  traslado  deste  acordo  aos  departamentos  municipais  afectados  aos  efectos
oportunos.

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

PUNTO TERCEIRO. LICENZAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.

3.1.  LICENZA DE  PRIMEIRA OCUPACIÓN  DE  VIVENDA UNIFAMILIAR  NO  LUGAR  DE
LAPIDO. PARROQUIA DE ORTOÑO (SAN XOÁN). AMES.

EXPEDIENTE 3101/2020

Dáse conta da solicitude achegada con data 02.10.2020 (R.E. núm. 13642/2020) por  Henrique
Mella Otero,  con **  na representación de Manuel  Freire Ferro,  co ***,  licenza de primeira
ocupación dunha  vivenda  unifamiliar construída  na  parcela  coa  referencia  catastral
0351807NH3405S0001XE, finca  rexistral  14.428, situada  no  lugar  de  Lapido,  parroquia  de
Ortoño (San Xoán), Ames.

Achegase certificado final de obra, de 09.09.2020, asinado polos técnicos directores das obras
e visado polos colexios correspondentes.

A vivenda conta con licenza de obras autorizada en Xunta de Goberno Local do 31.05.2018  e
posteriores modificacións do proxecto para o que se concedeu a dita licencia aprobada en
Xunta  de  Goberno  Local  do  20.12.2018  e  05.06.2020  (expediente  2017/U022/000051).  A
modificación afectou á superficie de cesión para viais ao Concello que pasou de 95,50 m2  a
76,00 m2. No acordo de concesión desta licenza contemplábase a condición legal da cesión de
terreos para regularización do viario  público,  que debía formalizarse en documento público,
cunha superficie de 76,00 m2.

A cesión formalizouse en escritura outorgada o 12.11.2018,  perante o notario Hector Ramiro
Pardo García (protocolo 1871), e posterior dilixencia de subsanación da superficie de cesión
(17.01.2019).  Mediante decreto da Alcaldía 392/2019 do 14.02.2019 aceptouse a cesión da
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franxa de terreo de 76,00 m2 destinada a regularización do viario.

Figuran aboadas taxas por  licenza de primeira ocupación polo importe de  96,85 euros, en
aplicación do artigo 6.2.b. da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de licenzas
urbanísticas.(BOP núm. 246 de 27.12.2013). 

Figuran 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 1376/2021), adopta os seguintes acordos:

Primeiro.  Conceder  a  Manuel  Freire  Ferro,  co***, licenza  de  primeira  ocupación  dunha
vivenda unifamiliar  construída na parcela coa referencia catastral  0351807NH3405S0001XE,
finca  rexistral  14.428,  situada no  lugar  de  Lapido,  parroquia  de  Ortoño  (San  Xoán), obra
executada ao abeiro do proxecto para o cal se concedeu licenza segundo certifica o director de
obra Alberto Blanco Rodríguez (2495 COAG) e o Director de execución Henrique Mella Otero
(colexiado 527).

Segundo. Dar traslado deste acordo aos servizos de Tesouraría e Recadación aos efectos de
eventuais actuacións de inspección ou comprobación co fin de practicar liquidación definitiva
(art. 103.1 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais (TRLRFL). Dar traslado á
empresa concesionaria dos servizos de auga e saneamento aos efectos das posibles altas nos
censos tributarios que correspondan. Dar traslado á Xerencia do Catastro ao non constar o
cumprimento da obriga de formalización da obra construída na parcela coa referencia catastral
0351807NH3405S0001XE, así como ós departamentos afectados aos efectos oportunos.

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

1 Potestativamente en reposición ante o mesmo órgano, no prazo de 1 mes dende a notificación do acordo, nos termos previstos
nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas. 

Se se opta pola interposición do recurso potestativo de reposición deberá ser resolto e notificado no prazo dun mes. Transcorrido un
mes desde a interposición do recurso de reposición sen que teña recaída resolución en dito prazo entenderase desestimado, e
poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo. Contra a resolución expresa do recurso de reposición poderá interpoñer
recurso  contencioso-administrativo  de  conformidade  co  disposto  na  Lei  29/1998,  do  13  de  xullo,  reguladora  da  xurisdición
contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ó da notificación de dita resolución. Se a
resolución non fora expresa o prazo de interposición do recurso contencioso-administrativo será de seis meses, e contarase a partir
do día seguinte a aquel en que deba entenderse desestimado o recurso potestativo de reposición interposto.

2 Directamente ante a vía contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ó da notificación do
presente acordo, na forma prevista na lexislación reguladora de dita xurisdición contencioso-administrativa ( Lei 29/1998, do 13 de
xullo).

3 Interpoñer calquera outro recurso que estime pertinente. 

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

C) EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN

PUNTO CUARTO. CLASIFICACIÓN DE OFERTAS E REQUIRIMENTO DE PRESENTACIÓN DA
DOCUMENTACIÓN  PARA  A  ADXUDICACIÓN  DO  CONTRATO  DO  SERVIZO  DE  ESCOLA
CULTURAL DE TEATRO DO CONCELLO DE AMES.

EXPEDIENTE 3656/2021

A Xunta  de  Goberno  Local  do  10.06.2021  aprobou  o  expediente  de  licitación mediante
procedemento aberto con varios criterios de adxudicación da licitación do servizo de escola
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cultural de teatro do Concello de Ames.

A Mesa de Contratación constituída o 9 de xullo de 2021 para a licitación do contrato de Servizos de
Escola  Cultural  de  Teatro do Concello  de  Ames formulou  proposta  de  clasificación  por  orden
decrecente de puntuación das empresas admitidas á licitación, de acordo todo elo co previsto no
artigo 83 do Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da
Lei de contratos do sector público.

En base ao anterior, e ao conxunto de antecedentes que figuran no expediente, a Xunta de Goberno
Local,  por  unanimidade  dos  seus  membros  presentes,  previa  delegación  da  Alcaldía  (decreto
1376/2021), adopta os seguintes acordos:

Primeiro. Clasificar,  por orde decrecente de puntuación, á/s empresa/s participante/s na licitación
do Servizo de Escola de Teatro, do seguinte xeito:

Empresa CIF Puntuación criterios
valorables

automáticamente

Puntuación Oferta
económica

Total

Producións Teatrais Talía SL B-70123567 7,5 30 37,5

Segundo.  Declarar que as características esenciais da contratación coa empresa clasificada en
primeiro  lugar, Producións  Teatrais  Talía  SL,  con  CIF:  B-70123567, son  as  que  figuran  na
proposición formulada,  e nos pregos de Cláusulas Administrativas Particulares e nos Pregos de
Prescricións Técnicas.

Terceiro. A oferta formulada pola empresa resultou a seguinte: 

Oferta económica

Prezo/hora/Servizo IVE Importe total Prezo/hora

30,07 6,31 36,38

Experiencia do coordinador/director da escola

Título do espectáculo Ano

O servidor de dous amos 2018

Experiencia da persoa que vai impartir a docencia

Actividades de docencia Tempo en meses

Escola de teatro de Rois : períodos de outubro a xuño dos curso de 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-
2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, de outubro de 2019 a marzo de 2020, 2020-
2021

96 meses

Escola de teatro de Ames (períodos de outubro do 2017 a maio do 2018, de outubro do 2018 a maio do 2019, de
outubro do 2019 a marzo do 2020

22 meses

Escola de teatro ANPA APÓSTOLO SANTIAGO: períodos de outubro a xuño dos cursos, 2018-2019, de outubro
2019 a marzo de 2020

15 meses

Cuarto. Duración do contrato. 

A duración do contrato será de DOUS ANOS, a partir do día seguinte da súa formalización, podendo
prorrogarse anualmente hasta un máximo de CATRO ANOS, cumprindo asi co establecido no artigo
29.4 de la LCSP.

A prestación  do  servizo  será  por  tempadas,  desenvolvéndose  a  tempada  entre  os  meses  de
setembro a xuño (ambos inclusive)

As prórrogas serán obrigatorias para o contratista.

Aos efectos de prórrogas terase en conta a data da sinatura do contrato, non a de finalización da
tempada.

Ao abeiro do artigo 29.4 da LCSP cando ao vencemento dun contrato non se formalizara un novo
contrato que garanta a continuidade da prestación a desenvolver polo contratista, a consecuencia de
incidentes resultantes de acontecementos imprevisibles para o órgano de contratación producidas
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no procedemento de adxudicación, e existan razóns de interese público para non interromper a
prestación,  poderase  prorrogar  o  contrato  orixinario  hasta  que  comence  a  execución  do  novo
contrato  e,  en  todo  caso,  por  un  período  máximo  de  nove  meses  sin  modificar  as  restantes
condicións do contrato.

Quinto. Pagos ao contratista

Os traballos abonaranse con periodicidade mensual e por meses vencidos, previa presentación polo
contratista da correspondente factura detallada que deberá estar conformada polo responsable ao
respecto e, de acordo co establecido no artigo 198 da  LCSP.

Ditas facturas deberán contemplar o importe da prestación mais o IVE na porcentaxe daquel que se
corresponda en cada momento, segundo a lexislación vixente. 

A factura reunirá os requisitos establecidos no Real decreto 1619/2012, do 30 de novembro, polo
que se aproba o Regulamento polo que se regulan as obrigacións da facturación.

As facturas deberán especificar de maneira separada o número de asistentes, as horas de cada
actividade e o mes ao que se refire.

A facturación soamente reflectirá as horas efectivamente prestadas.

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.  Documentación  a  achegar,  previa  a  adxudicación,  pola  entidade  aseguradora  que
presentou a mellor oferta. 

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

0.- Índice de documentos.

1º.-  Dado que o licitador se atopa inscrito no Rexistro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, deberá
presentar unha declaración xurada de que non variaron as circunstancias que figuran inscritas no mesmo.

2º. Solvencia económica e financeira (segundo establecido no Anexo III do PCAP) 

Dado que no Rexistro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) non figuran datos económicos e
financeiros deberá de acreditar a solvencia económica e financeira tal e como se indica aportando os seguintes documentos que o
acrediten:

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

Criterios: Al menos unha vez e media o valor anual medio do contrato

Valor anual medio 1,5 valor anual

13.230,80 euros 19.846,20 €

Acreditarase: mediante Contas Anuais aprobadas e depositadas no Rexistro Mercantil. Os empresarios individuais non inscritos no
Rexistro Mercantil acreditarán o seu volume anual de negocios mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados
polo Rexistro Mercantil. 

3º.- Solvencia técnica ou profesional,

Deberá acreditar a solvencia técnica ou profesional mediante a achega dos documentos que acrediten.

Relación dos principais servizos ou traballos realizados nos últimos tres anos do mesmo tipo ou natureza ao que corresponde o
obxecto do contrato, avalados por certificados de boa execución, nos que se indique importe, fecha, administración destinataria dos
mesmos e obxecto do contrato.

Criterios:

Valor anual medio  70% Anualidade Media

13.230,80 euros 9.261,56 euros

Acreditarase:

Mediante certificacións de boa execución expedidas polo órgano competente dos principais servizos efectuados nos tres últimos
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anos, de igual ou similar natureza que os que constitúen o obxecto do contrato, cuxo importe anual acumulado no ano de maior
execución  sexa  igual  ou  superior  ao  70  por  cento  da  anualidade  media  do  contrato.  En  ditos  certificados  deberá  constar:
administración contratante, importe dos contratos, data de finalización da execución do contrato.

A efectos de determinar que un servizo é de igual ou similar natureza al que constitúe obxecto do contrato atenderase á pertenza do
mesmo subgrupo de clasificación  de uns  e  de outros,  e  nos  demais  casos  a  igualdade entre  os  dous  primeiros  díxitos  dos
respectivos códigos CPV. 

Entendese polos tres últimos anos o período de tres anos anteriores á data de finalización do prazo de presentación de ofertas,
incluíndo o día de finalización.

4º.-  Imposto  sobre Actividades Económicas:  O  licitador  deberá  acreditar  que se  atopa de alta  no  Imposto  de Actividades
Económicas, así como aportar o último recibo de pago.

5º.- Documentación acreditativa da efectiva disposición dos medios (segundo o Anexo VI do PCAP)

Deberá achegar a seguinte documentación xustificativa.

1.- MEDIOS PERSOAIS

NOME CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (mínima) Acreditación

Coordinador/-a /director,-a da escola de teatro 
Grupo IV do convenio

Titulación grao equivalente. Experiencia na
organización, coordinación, dirección ou

docente, en escolas, aulas, ou obradoiros de
teatro.

Titulación oficial.
Contratos de traballo, vida laboral, certificados

que acrediten a experiencia
realizada.

Docente da escola de teatro 
Grupo I do convenio

Titulación de Grado o equivalente.
Experiencia docente mínima de 12

meses, en escolas, aulas ou obradoiros
de teatro relacionada co teatro.

Titulación oficial.
Contratos de traballo, vida laboral,

certificados que acrediten a experiencia
realizada mínima de 12 meses en

escolas, aulas ou obradoiros.

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

IV do convenio

Técnico superior, Grao ou certificado de
profesionalidade.

Experiencia no montaxe e manexo de equipos
en artes escénicas ao vivo. A lo menos de 5

espectáculos nos tres últimos anos.

Titulación oficial.
Contratos de traballo, vida laboral,

certificados que acrediten a experiencia
realizada alo menos de 5 espectáculos

nos tres últimos anos.

2.- MEDIOS MATERIAIS

MEDIOS MATERIAIS

Ordenador

Equipo de son

Materiais didácticos para impartir a docencia

Vestiario e atrezzo para a docencia.

Calquera outro que sexa imprescindible para desenvolver o servizo de maneira óptima.

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

Importe adxudicación 
sen IVE

Importe Garantía
(5%)

26.461,60 € 1.323,08 €

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

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

Oitavo.  Facultar ao alcalde do Concello de Ames, para cantas actuacións de tramite 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 accidental
José Blas García Piñeiro Concepción Vilas Cantelar
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