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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO   DÍA   2  7   D  E AGOSTO D  E 2020  .

Sendo as once horas e trinta minutos (11:30 h) do día vinte e sete (27) de agosto de dous mil
vinte (2020), 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 e Ana Belén Paz García. 

Non asiste pero xustifica a súa ausencia a tenente de alcalde,  Natividad González Rodríguez. 

Asiste como interventor accidental o funcionario Emilio Garrido Moreira.

Actúa de secretaria a titular da corporación, Rosa Ana Prada Queipo. 

A) APROBACIÓN DE 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 20.08.2020, 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  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   URBANISMO   :

PUNTO SEGUNDO. LICENZA DE PARCELACIÓN. 

Expediente: TEDEC 2018/U018/000025 .  GESTDOC 1633/2020 .

Dáse conta da solicitude achegada por Carmen Framil Mirás e María Mercedes Framil Mirás,
NIF 33250506-G e 33220181-Q,   (R.E. núm. 201800400001074, de 21.12.2018), con enderezo
a efectos  de  notificacións  no Lugar  de  Proupín  núm.  8,  Parroquia  de  Ames,  en Ames,  (A
Coruña),  para  licenza  de  parcelación da  finca coa  referencia  catastral
9297104NH2499N0001OK, Nº 1113 do plano xeral de Concentración Parcelaria de Santo Tomé
de Ames e Santo Estevo de Covas, rexistral 10.543 de Ames, localizada no mencionado lugar.

Figura no expediente proxecto subscrito  polo enxeñeiro técnico agrícola Benigno Rodríguez
Caamaño  (colexiado  1009).  O  exemplar  de  proxecto  obxecto  de  informe  é  o  derradeiro
documento achegado, datado en outubro do 2019 nomeado modificado de proxecto de división.

Figuran achegas posteriores de documentación complementaria á solicitude.

Clasificación do solo   polo PXOM  : solo de núcleo rural e solo rústico apto para urbanizar.

Descrición e estado actual da parcela:

“Finca número 1113 da Concentración Parcelaria de San Esteban de Covas e Santo Tomás de
Ames,  terreo  dedicado  a  labradío  secano  dunha  superficie  de  corenta  e  un  áreas  e  once
centiáreas  (4111  m2),  que  linda:  Norte,  camiño  construído  polo  servizo  de  concentración
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parcelaria.  Sur,  José  Framil  Bascuas  (1114),  Leste,  casco  urbano  de  Padrón  e  Oeste  de
Consuelo Gómez Enjo (1112).
Inscrita no Rexistro da Propiedade de Negreira, Tomo  431, Libro 115, Folio 4, Finca 10543,
Inscrición 1ª
Título: Lle pertence a dona Carmen Framil Mirás e a dona María de las Mercedes Framil Mirás
en  virtude  de  escritura  pública  de  aprobación,  ratificación  e  protocolización  de  operacións
particionais e poder ante o Notario de Ames don Manuel María Romero Neira, o dezaseis de
decembro de 2016, protocolo 1132.”

Parcelación proposta:

A finca matriz segrégase en dúas parcelas de resultado denominadas Parcela 1113-A e Parcela
1113-B, de mais de 500 m2 de superficie cada unha 

O  proxecto  presentado  prevé  recuamentos  aos  camiños  que  presentan  fronte  á  parcela,
segundo establece o PXOM, e a cesión ao concello en coherencia coa Lei do Solo vixente.

En aplicación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedición de licenzas urbanísticas,
efectuouse un ingreso por importe de 129,14 euros segundo se detalla:

2 parcelas resultantes x 64,57 €/parcela resultante 129,14 €

TAXAS ABOADAS (21/12/2018) 129,14 €

Parcelación finca referencia catastral 9297104NH2499N0001OK, 

rexistral 10543

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

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

Primeiro. Conceder salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo do de terceiro, a  Carmen
Framil  Mirás  e  María  Mercedes  Framil  Mirás, NIF  33250506-G e  33220181-Q,
respectivamente,   licenza  de  parcelación da  finca coa  referencia  catastral
9297104NH2499N0001OK, nº 1113 do Plano Xeral de Concentración Parcelaria de Santo Tomé
de Ames e Santo Estevo de Covas, rexistral 10.543 de Ames, sita no Lugar de Proupín núm.
8, Parroquia de Ames,  en  Ames, (A Coruña),  segundo o proxecto subscrito polo enxeñeiro
técnico agrícola Benigno Rodríguez Caamaño (colexiado 1009)  datado en outubro do 2019 e
nomeado modificado de proxecto de división e o informe subscrito pola arquitecta municipal
(validación gráfica alternativa co CSV RCD498YRP9S1HTSR).

As  parcelas de resultado son as seguintes:

Parcelas de resultado Superficie bruta Cesión viais Superficie Neta

Parcela 1113-A 2.054,00m2
54,00 m2 2.000,00 m2 

Parcela 1113-B 2.057,00m2
57,00 m2 2.000,00 m2 

TOTAL 4.111,00 m2
111,00 m2 *4.000,00 m2

*Dos cales 1.498,00 m2 encóntranse en Solo de Núcleo Rural Tradicional e 502,00 m2 en Solo Rústico Apto para
Urbanizar
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A descrición gráfica da parcelación que se autoriza, é a seguinte:

Segundo. Autorizar a  división  dos  terreos  destinados  a  regularización  do  viario,  cunha
superficie  total  de  111,00  m2 (54,00  m2 correspondentes  á  parcela  1113-A e  57,00  m2

correspondentes á parcela 1113-B) a efectos do cumprimento da obriga de cesión ao Concello
do  artigo  24  LSG,  cesión  que  condiciona  a  presente  licenza  de  parcelación,  que  deberá
formalizarse en documento público e aceptarse polo Concello.

A efectos de realizar á devandita cesión, a franxa de cesión deberá atoparse libre de cargas e
gravames.  Así  mesmo  deberase  atoparse  libre  de  calquera  instalación,  construción  ou
elementos que impidan o destino efectivo para viario, non procedendo a aceptación da cesión
polo Concello namentres non se cumpra o anterior.

Terceiro.  Lémbrase a obriga legal de formalizarse ante o Catastro Inmobiliario a declaración
conducente á incorporación no mesmo da modificación do inmoble derivada da actuación para
a que se outorga a presente licenza.

Cuarto. Notificar  o presente acordo aos interesados no procedemento co réxime de recursos
que proceda ao tratarse dun acto que pon fin á vía administrativa

Quinto.  Dar traslado aos departamentos municipais afectados aos efectos oportunos.
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Sexto. Facultar  ao alcalde do Concello  de  Ames para  cantas  actuacións de trámite  sexan
precisas para a mellor execución do acordado. 

PUNTO TERCEIRO. LICENZA DE OBRA.

Expediente :  TEDEC  2019/U022/000037 ; GESTDOC  1542/2020.

Dáse  conta  da  solicitude  de  licenza  de  obras (R.E.  TEDEC  núm.  201999900002317,
201999900002319 e 201999900002320, de data 10.10. 2019) , achegada por Ana María García
Gerpe co NIF:  33299410-X , en nome de  Ana María Nieto Beiroa co  NIF:  44839802-Z, con
enderezo na rúa  Xosé Manuel López Ardeiro núm. 8, 3º A,  en Negreira (A Coruña), para a
construción  dunha  vivenda  unifamiliar  e  peche  de  parcela,  a  executar  na  finca  rexistral
17.587 de Ames, referencia catastral número 8605804NH2580N0001SR, situada no Lugar de
Lamas, Parroquia de Ames (Santo Tomé),en Ames.

Figura  no  expediente  proxecto  básico  e de  execución  de  vivenda  unifamiliar  illada,  visado
(03.10.2019)  redactado pola arquitecta Ana María García Gerpe (colexiada 2638).

Constan achegas posteriores de documentación complementarias á solicitude.

Datos básicos da licenza a outorgar:

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

Finalidade da actuación e uso ó que se destinará:  Vivenda unifamiliar illada e peche de parcela.

Situación e emprazamento das obras:  Lugar de Lamas, Parroquia de Ames (Santo Tomé), en
Ames, Finca rexistral 17.587  referencia catastral número 8605804NH2580N0001SR.

Altura, volumes e ocupación permitidos: altura máxima 7 m. Ocupación  máxima 30 %.

Contía na que se orzan as obras: 145.738,44 euros. 

Superficie construída : 365,04 m2.

Nome ou razón social dos promotores: Ana María Nieto Beiroa (NIF 44839802 Z) e Pablo Pazos
Lois (NIF 44837456 Z)

Técnic  a   autor  a   do proxecto e director  a   de obra  :  Ana María García Gerpe (colexiada 2638). 

Cesión: Pendente. Cesións previstas para ampliación de viais :

Parcela  Bruta
(verdadeira medición)

Cesións exterior aliñación Sup. Neta 

3.169,00m2 leste 39,52m2+oeste 115,58m2= total 155,10m2 3.013,90m2

Figuran taxas abonadas en aplicación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición
de licenzas urbanísticas, por importe de 525,42 € euros segundo se detalla:

66,00 €

265,71 €

Expedición e subministro do cartel de obra 129,14 €

Peche finca (tarifa 12) 64,57 €

TOTAL TAXAS 525,42 €

TAXAS ABOADAS (07/10/2019 e 20/08/2020)) 525,42 €

Vivenda. Tarifa 9: superficie construída (365,04 m2)

200,00 m2 0,33 €/m2

165,04 m2 1,61 €/m2

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
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concesión da licenza solicitada, a Xunta de Goberno local, por unanimidade dos seus membros
presentes, e previa delegación da Alcaldía (decreto 1776/2019), adopta os seguintes acordos:

Primeiro. Conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo do de terceiro, licenza de
obra a Ana María Nieto Beiroa, NIF 44839802 Z para a construción de vivenda unifamiliar e
peche de parcela, a executar na finca rexistral  17587 de Ames, referencia catastral número
8605804NH2580N0001SR,  situada  no  Lugar  de  Lamas,  Parroquia  de Ames (Santo  Tomé)
Ames, segundo o proxecto redactado pola arquitecta Ana María García Gerpe (colexiada 2638).

Segundo.  Autorizar  a segregación a efectos do cumprimento da obriga de cesión do artigo
24.2 LSG, dunha superficie total de 155,10 m2 (39,52 m2 polo leste e 115,58 m2) cesión que
deberá formalizarse en documento público que se achegará, cando mais, con carácter previo á
obtención da licenza de primeira ocupación. 

No momento de efectuar a devandita cesión para a regularización do viario público, a parcela
deberá atoparse libre de cargas e gravames incompatibles co referido destino do espazo de
cesión,  non  procedendo  a  aceptación  da  cesión  polo  Concello  mentres  non  se  cumpra  o
anterior.

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

As sinaladas pola arquitecta municipal: 

1. -Establécese un aval  a achegar antes do inicio das obras, como garante da reposición de danos na vía por
importe de 3.400 euros. 

2. -Os peches cumprirán coas dimensións previstas no PXOM, particularmente sinalar que a parte maciza (non
diáfana) do  peche frontal terá una altura máxima de 1,50 metros.
3. -Conectará cos servizos existentes, coidando no saneamento non acometer coas augas pluviais á rede de
fecais, e do vertido de pluviais pola disposición dunha correcta drenaxe na propia finca, xunto coa previsión de sote-
rramento e entubado, coa canle suficiente para permitir o paso da auga de escorrenta na superficie de cesión (en-
tubado de cuneta). 
4. -Reporán todos os elementos que se deterioren polas obras e acondicionarán as conexións e ampliacións
de vías eliminando todos os elementos distintos do solo; no seu caso, tamén postes deixando a superficie de cesión
á rasante da vía, cun pavimento de remate o suficientemente estable e de baixo mantemento (formigón sobre cuneta
entubada ou similar) na fronte de acceso e na traseira libre de outros elementos distintos do solo e en relación o en-
torno. O  importe previsto para urbanización exterior é baixo.  
5. -O movemento de terra previsto en proxecto para a rampla ao garaxe será executado de xeito que garanta
que non haxa derrubes do predio ao linde (bataches ou similar); outros eventuais perfilados na parcela non modifica-
rán o terreo nos lindes con outros titulares.
6. -Se o director da obra deixase de actuar nela, poñerao en coñecemento do Concello  O propietario/a está
obrigado a nomear e comunicar por escrito ao Concello novo facultativo director da obra.
7. -Disporase, a pé de obra, de copia autorizada da licenza municipal e do proxecto.
8. -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.
9. -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.
10. -Colocarase o cartel indicador de obra nun lugar visible dende o exterior.

As sinaladas pola asesora xurídica de urbanismo:

11. -Os condutores de camións e os responsables das obras deberán coidar de que as rodas dos mesmos
estean limpas de barro antes de acceder á vía pública, así como que a citada vía quede limpa.
12. -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 obra 2019/U022/000037.

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,
que  ascende  á  cantidade  de  tres  mil  seiscentos  corenta  e  tres  euros  con  corenta  e  seis
céntimos de euro (3.643,46 €), de acordo co seguinte detalle:
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Orzamento EM segundo o proxecto: 145.738,44 euros.

Liquidación provisoria (2,5%): 3.643,46 euros.

Sexto. Notificar o presente acordo aos interesados con indicación do réxime de recursos que
proceda.

Sétimo. Dar traslado 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.

C  ) EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN   :

PUNTO CUARTO. CLASIFICACIÓN DE OFERTAS E REQUIRIMENTO DE PRESENTACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN  PARA  A  ADXUDICACIÓN  DO  CONTRATO  DOS  SERVIZOS
COMPLEMENTARIOS  E  DE  COLABORACIÓN  E  ASISTENCIA  EN  MATERIA  DE  XESTIÓN,
RECADACIÓN E INSPECCIÓN DOS TRIBUTOS E DOS INGRESOS DE DEREITO PÚBLICO E
PRIVADO DO CONCELLO DE AMES. 

Expediente: TEDEC 2020/C004/000008. GESTDOC: 288/2020

A Xunta de Goberno Local  do 02.07.2020,   aprobou o expediente de contratación  mediante
procedemento  aberto  varios  criterios  de  adxudicación  e  tramitación  urxente  dos  Servizos
complementarios e de colaboración e Asistencia en materia de xestión, recadación e inspección dos
tributos e dos ingresos de dereito público e privado do Concello de Ames.

Tramitado o expediente unicamente presenta oferta e licitadora Gestión Tributaria Territorial SA.

Durante  a  tramitación  do  expediente,  con  data  do  27.07.2020,  presentase  recurso  especial  de
contratación  por  parte  da  Asociación  Nacional  de  Inspectores  de  la  Hacienda Pública  Local.  O
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia inadmite o recurso mediante resolución
do 03.08.2020 (Resolución 114/2020).

A Mesa de Contratación reúnese o 22.07.2020 os efectos de apertura e valoración do sobre A,
documentación administrativa,  da única empresa licitadora no procedemento,  Gestión Tributaria
Territorial S.A. 

O 28.07.2020 reúnese novamente a Mesa de Contratación que procede a apertura do sobre B
que contén os criterios subxectivos  non valorables de forma automática,  acordando solicitar
informe de valoración.

O 18.08.2020 reúnese novamente a Mesa de Contratación os efectos de apertura do sobre C,
denominado proposición económica e criterios avaliables de forma automática.

A  Mesa de Contratación formula proposta de clasificación por orde decrecente de puntuación
das empresas admitidas na licitación, resultando como primeira e única clasificada a empresa
Gestión Tributaria Territorial S.A., con CIF A-81957367.

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.-  Clasificar, por orde decrecente de puntuación, ás empresas admitidas na licitación
dos  Servizos  complementarios  e  de  colaboración  e  asistencia  en  materia  de  Xestión,
Recadación e Inspección dos Tributos e dos Ingresos de Dereito Público e Privado do seguinte
xeito:
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EMPRESA CIF

PUNTUACIÓN
CRITERIOS

SUBXECTIVOS

PUNTUACIÓN
CRITERIOS

OBXECTIVOS

TOTAL

GESTION
TRIBUTARIA

TERRITORIAL, S.A. A-81957367 25 68 93

Segundo.- Declarar que as características esenciais da contratación para o licitador clasificado
en primeiro lugar son as que figuran na proposición formulada, e nos Pregos de Cláusulas
Administrativas Particulares e nos Pregos de Prescricións Técnicas.

A oferta da empresa clasificada en primeiro lugar  Gestión Tributaria Territorial, S.A. CIF  A-
81957367 é a seguinte:

PREZO

ITEM 1 % ofrecido

a) Servizo de colaboración na inspección 21%

ITEM 1 IMPORTE estimado IMPORTE total ofertado % IVE IMPORTE TOTAL

a) Servizo de colaboración na inspección 24.787,69 5.205,41 1.093,13 € 6.298,55 €

ITEM 2 IMPORTE % IVE IMPORTE TOTAL

b) Servizos complementarios e de colaboración e asistencia no resto de materias 141.979,82 € 29.815,76 € 171.795,58 €

TOTAL 147.182,23 € 30.908,89 178.094,13 €

PROXIMIDADE LOCAL EN BERTAMIRÁNS Á CASA CONSISTORIAL

Compromiso de por a disposición do servizo un local que dista entre 101 metros e 300 metros da Casa Consistorial

MELLORAS OFERTADAS

Prestar asistencia na preparación dos expedientes de modificación de ordenanzas fiscais e acordos de modificación de prezos públicos. Dito apoio referirase a aspectos de
carácter xurídico, así como á colaboración na confección dos informes técnicos económicos esixidos para o establecemento ou para a modificación das tasas, cas directrices
indicadas pola Tesourería ou polo departamento correspondente.

Prestar asistencia letrada en xuizo, mediante defensa e representación do Concello, por recursos derivados de expedientes tramitados con motivo da execución do contrato,
con independencia de que a duración da execución do contrato rematara, sempre e cando o recurso contencioso-administrativo se interpoña antes de rematar o contrato

Asume un coste de entre 300,01 e 400,00 €/ano durante a duración inicial do contrato na matrícula de cursos de formación convocados por organismos públicos en materias
relacionadas ca xestión, recadación e inspección tributaria, para empregados públicos municipais adscritos ao Departamento de Tesourería.

Terceiro.- Duración do contrato. 

A duración do contrato será de UN (1) ANO, podendo prorrogarse anualmente ata un máximo de TRES (3) ANOS,
incluído período inicial e prorrogas, dando por cumprido asi o prazo máximo establecido no artigo 29.4 da LCSP.

Se ao vencemento do contrato non se formalizou o novo contrato que garanta a continuidade da prestación para
realizar  polo  contratista  como consecuencia  de  incidencias resultantes  de  acontecementos  imprevisibles  para o
órgano de contratación producidas no procedemento de adxudicación, e existisen razóns de interese público para
non interromper a prestación, prorrogarase o contrato orixinario ata que comece a execución do novo contrato, e en
todo caso por un período máximo de nove meses, sen modificar as restantes condicións do contrato, sempre que o
anuncio de licitación do novo contrato publicouse cunha antelación mínima de tres meses respecto da data de
finalización do contrato orixinario.

Cuarto.- Condicións especiais de execución do contrato. 

O adxudicatario deberá cumprir coas seguintes condicións especiais de execución do contrato:

1) Que a plantilla de persoal adscrita ao contrato con presencia permanente nas oficinas de Recadación estea
composta alomenos por un 50% de mulleres.

2) Ao cumprimento da normativa laboral e da Unión Europea en materia de protección de datos. 
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Quinto.-  Documentación  a  aportar. A empresa  clasificada  en  primeiro  lugar presentará a  través  da
Plataforma de Contratación do Sector Público, con carácter previo á adxudicación no prazo de  dez días hábiles,
contados a partir do día seguinte ao da notificación do presente acordo a seguinte documentación:

0.- Índice de documentos

1º.- Ao figurar a empresa clasificada en primeiro lugar inscrita no Rexistro oficial de  Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público (ROLECE), deberá achegar única e
exclusivamente unha declaración xurada de que non variaron as circunstancias que nel se acreditan. 

2º.- Solvencia económica e financeira, técnica e profesional

Queda exenta de acreditar a solvencia ao estar clasificada dentro do seguintes grupos relacionados co obxecto do contrato:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA

L.- Servizos administrativos

01.- Servizos auxiliares para traballos administrativos de arquivo e similares

D- Cando a contía sexa igual ou superior a
600.000 €03.- Enquisas, toma de datos e servizos analóxicos

06.- Servizos de portería, control de accesos e información ao público

V.- Servizos de Tecnoloxías da información
e das comunicacións

05.- Servizos de explotación e control de sistemas informáticos e infraestruturas
telemáticas

D- Cando a contía sexa igual ou superior a
600.000 €

3º Documentación acreditativa da efectiva disposición de medios que, no seu caso, se comprometese a adscribir á execución do contrato. 

X MEDIOS PERSONAIS -Oficinas de Recadación: 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL ACREDITACIÓN
(con carácter previo á adxudicación)

1 técnico superior licenciado en Dereito, Ciencias Económicas, CC Empresariais ou
titulado en Grao equivalente aos anteriores e ter unha experiencia mínima de cinco
anos en postos similares 

Acreditarase  mediante:  títulos  académicos  do  persoal,  vida  laboral  así  como  CV
descritivo da experiencia profesional e certificado expedido polas empresas no que
acrediten  a  experiencia  esixida  na  realización  dos  traballos  de  asistencia  e
colaboración en materia de xestión tributaria e recadación.

2 administrativo/ as, con experiencia de polo menos 5 anos en tarefas administrativas
necesarias para a execución da colaboración en materia de xestión tributaria, censual
e de recadación que constitúen o obxecto do contrato 

X MEDIOS PERSONAIS- Servizos de colaboración e apoio na inspección

COMPROMISO ACREDITACIÓN
(con carácter previo á adxudicación)

1 técnico superior licenciado en Dereito, Ciencias Económicas, CC Empresariais ou
titulado en Grao equivalente aos anteriores e ter unha experiencia mínima de cinco
anos en postos similares

Acreditarase  mediante:  títulos  académicos  do  persoal,  vida  laboral  así  como  CV
descritivo da experiencia profesional e certificado expedido polas empresas no que
acrediten  a  experiencia  esixida  na  realización  dos  traballos  de  asistencia  e
colaboración en materia de xestión tributaria e recadación.

1 Enxeñeiro Industrial,  no seu caso,  para a realización de visitas de inspección e
emisión de informes de tipo técnico.

1 auxiliar (si se considerarse oportuno)

A adscrición deste persoal ás tarefas de inspección, e o seu grao de dedicación, dependerá do ritmo de execución das tarefas de inspección (Plan de Inspección que se aprobe,
cronograma de execución anual, segundo carga de traballo a aquel vinculada).

X MEDIOS PERSONAIS- vinculados ao contrato

DESCRICIÓN ACREDITACIÓN
(con carácter previo á adxudicación)

Designación dun delegado/a responsable nomeado pola empresa
O/a delegado/a responsable dependerá do contratista e actuará como interlocutor/a
ante  o Concello  en  todos  os  aspectos  e  incidencias  que  expoña  a  execución  do
contrato.

Deberá reunir a condición de ser licenciado/a en Dereito, en Ciencias Económicas ou
Empresariais ou titulado en Grao equivalente aos anteriores, e ter unha experiencia
mínima de cinco anos en postos similares e ostentar competencia suficiente para o
desenvolvemento das funcións que figuran no  PPT (cláusula 6.A. c)

Acreditarase  mediante:  títulos  académicos  do  persoal,  vida  laboral  así  como  CV
descritivo da experiencia profesional e certificado expedido polas empresas no que
acrediten a experiencia esixida.

X MEDIOS MATERIAIS: 

Seguro de responsabilidad civil por un importe non inferior ao valor estimado do contrato, durante toda a vixencia do miemo. (Valor estimado contrato: 589.097,79 €)

Acreditarase mediante: Certificado expedido polo asegurador, no que consten os importes e riscos asegurados e a data de vencemento do seguro.
 
Con respecto aos Medios informáticos, Sistema de Información, Hardware, Software, de acordo coas especificacións do  PPT estes resultaron acreditados na DEMO previa
que levou a cabo con anterioridade á apertura do sobre  C, polo que quedan exentos da súa acreditación

5º. Constitución da garantía definitiva que, no seu caso, sexa procedente.
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Importe adxudicación 

(IVE excluído)

 Importe garantía definitiva 5%

147.182,23 € 7.359,11 €

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  de  10 días  outorgados para presentar a
documentación.

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

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

PUNTO QUINTO. CLASIFICACIÓN DE OFERTAS E REQUIRIMENTO DE PRESENTACIÓN
DE  DOCUMENTACIÓN.  LICITACIÓN  DAS  OBRAS  INCLUÍDAS  NO  PROXECTO
VESTIARIOS BAIXO GRADAS CUBERTAS. CAMPO DE FÚTBOL DO MILLADOIRO.  POS
ADICIONAL 1-2019.

Expediente:  TEDEC. 2019/C003/000023. GESTDOC 912/2020

A Xunta de Goberno Local  de data 20.02.2020 aprobou o   expediente de contratación por
procedemento  aberto  simplificado  cun  único  criterio  de  valoración  (factor  prezo)  das  obras
incluídas no proxecto vestiarios baixo gradas cubertas.  campo de fútbol do Milladoiro.  POS
Adicional 1-2019.

A Mesa de  Contratación  no procedemento, na  súa reunión do 18.06.2020, ante as elevadas
porcentaxes de baixa presentada polas licitadora Eulogio Viñal Obras  y Construcciones SA,
acordou solicitarlle documentación xustificativa da súa oferta económica. 

Achegada a documentación solicitada é informada desfavorablemente pola arquitecta municipal
con data 21.08.2020. 

A Mesa de Contratación, na súa reunión do 25.08.2020, visto o informe desfavorable emitido
pola arquitecta municipal, acordou trasladarlle ao órgano de contratación proposta de exclusión
da  empresa  Eulogio  Viñal  Obras  y  Construcciones  SA,  por  non  xustificar  a  súa  oferta
económica,  que  estaba  considerada  como  anormalmente  baixa,  formulando  proposta  de
clasificación, por orde decrecente de puntuación, do resto das empresas declaradas admitidas
no procedemento.

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.  Excluír do  procedemento  de  licitación aberto  simplificado  cun  único  criterio  de
valoración das obras  incluídas no proxecto de vestiarios baixo  gradas cubertas.  Campo de
fútbol do Milladoiro, POS Adicional 1-2019, á empresa Eulogio Viñal Obras y Construcciones
SA,  NIF A15352735, por non xustificar a súa oferta económica que estaba considerada como
desproporcionada ou anormalmente baixa.

Segundo. Clasificar, por orde decrecente de puntuación, ás restantes empresas participantes
na licitación declaradas admitidas coa seguinte orde:

EMPRESA NIF OFERTA ECONÓMICA
CON IVE

PUNTOS
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SUNNE GALIZA SLU B27490424 72.587,90 euros 52,27

CONSTRUCCIONES D. OGANDO SL B15209794 74.149,50 euros 43,35

SAIDRES DE TRASDEZA SL B36584092 75.557,24 euros 35,33

OBRAS GALLAECIA SL B70018981 76.244,28 euros 31,41

SERVICIOS INTEGRALES DE GESTIÓN Y
MANTENIMIENTO SA

A74257437 77.226,65 euros 25,81

CYS HISPANIA SL B74282781 77.440,00 euros 24,55

HARKO TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS SL B70538095 79.853,95 euros 10,78

CALICANTO OBRAS Y PROYECTOS SL B70574397 81.334,40 euros 2,33

PRACE, SERVICIOS Y OBRAS SA A70319678 81.742,06 euros 0,00

Terceiro. Declarar  que  as  características  esenciais  da  contratación  para  o  clasificado  en
primeiro lugar,  SUNNE GALIZA SLU, co CIF B-27490424 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  cincuenta  e nove mil  novecentos  noventa  euros
(59.990,00 €).

B.- IVE repercutible: A contía do IVE repercutible ao tipo do 21% ascende á contía de doce mil cincocentos noventa e
sete euros e noventa céntimos (12.597,90 €).

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) Índice de documentos presentados

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

c) Xustificación da solvencia Económica e Financeira

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

d) Solvencia Técnica.

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

Documento acreditativo de ter constituída en calquera das formas establecidas no artigo 108 da LCSP unha garantía
definitiva  por  un  importe  de  2.999.50  €  segundo  se  especifica  nos  pregos  que  rexeron  para  a  licitación
correspondentes ao 5% do prezo de adxudicación excluído o imposto sobre o valor engadido.

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

A acreditación poderá realizarse:

Medios persoais:

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

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

 Medios materiais:

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

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

-  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.

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

De  non  presentarse  a  documentación  indicada  no  prazo  conferido  non  se  poderá
proceder  a  adxudicación  do  contrato  ao  licitador  clasificado  en  primeiro  lugar
iniciándose as actuacións co seguinte clasificado.

Noveno. Dar traslado do presente acordo aos departamentos municipais afectados.

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

PUNTO  SEXTO. DECISIÓN  DE  NON  ADXUDICAR  O SERVIZO  DE  PRODUCIÓN,
ORGANIZACIÓN E COMUNICACIÓN DO X FESTIVAL MILLAROCK 2020. 

Expediente TEDEC: 2020/C004/000005 GESTDOC: 80/2020.

A Xunta  de Goberno  local  do 23.07.2020  aprobou  o  expediente  de contratación,  mediante
procedemento aberto simplificado e tramitación ordinaria, do contrato de servizos de produción,
organización e comunicación do X Festival Millarock, do Concello de Ames, convocando a sua
licitación

Tramitado o expediente de licitación presentanse as ofertas polas licitadoras.

A Mesa de Contratación no procedemento, na súa reunión do 18.08.2020, procede a apertura
do  Sobre  Único  do  expediente  de  licitación,  documentación  administrativa  e  os  criterios
obxectivos  valorables  de forma automática.  A mesa acordou trasladar  ao departamento  de
Cultura a documentación relativa á experiencia acreditada como produtor no desenvolvemento
de festivais de música para cada un dos licitadores declarados admitidos no procedemento,

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

12/13



                                                                 

                                                             

para que  emitan informe acerca da idoneidade da documentación achegada para proceder a
súa valoración.

Con data do 24.08.2020 a concelleira delegada de Cultura formula proposta de renuncia a
continuar coa tramitación do expediente de licitación, fundamentada na incerteza que xenera
nestes momentos a evolución do COVID-19. A súa proposta di:

“Desde esta concellería, antes de que a técnica informe sobre a valoración de puntuacións dos
3 licitadores, e antes de que remate o prazo dos días hábiles  para a emisión de dito informe,
como  concelleira de Cultura, Natividade González Rodríguez, propón renunciar a que se siga
levando a cabo dito expediente, 2020/C004/000007 (GD80/2020) motivada pola incerteza que
xenera  nestes  momentos  a  evolución  do  coronavirus,  e  a  imposibilidade  de  dar
cumprimento ás  normas que se van sucedendo tanto a nivel autonómico como Estatal, asi nos
referimos as últimas limitacións e prohibicións do ocio nocturno, reflectida na Orde do 15 de
agosto de 2020 pola que se modifican determinadas medidas de prevención necesarias para
levar a fronte da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Ante a incerteza, e actual situación sanitaria, que son maiores cada día, para causar os menos
danos posibles as empresas que formen parte do proceso, e a propia administración, desde a
Concellaría de cultura existe a necesidade de facelo con tempo suficiente polas características
do evento”.

Figura no expediente informe favorable da Secretaría municipal.

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

Primeiro. Non  adxudicar o  contrato  do  expediente  de  licitación,  mediante  procedemento
aberto  simplificado  e  tramitación  ordinaria,  do  Servizo  de  Produción,  Organización  e
Comunicación do X  Festival  Millarock ao  amparo do  artigo  152  da  Lei  9/2017  do  8  de
novembro de contratos do sector público (LCSP), non podendo iniciarse unha nova licitación
polo mesmo obxecto mentres subsistan as razóns alegadas pola concelleira na súa proposta do
24.08.2020.

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

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

E non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión ás  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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