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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA     28   D  E   XANEIRO   DE 202  1  .

Sendo as once horas e trinta minutos (11:30 h) do vinte e oito (28) 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,  Genma Otero Uhía,  Ana Belén Paz García,
Natividad González Rodríguez e José Blas García Piñeiro e María Luísa Feijóo Montero.

Asiste a interventora municipal, Margarita Fernández Sobrino.

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 21.01.2021, 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  2568/1986,  de 28 de novembro
(ROF). 

Non  formulándose  alegacións  polos  asistentes,  a  Presidencia  declara  aprobada  a  acta  do
21.01.2021, por unanimidade dos membros presentes da Xunta de Goberno Local.

B) EXPEDIENTES DE URBANISMO

PUNTO SEGUNDO. LICENZAS DE PARCELACIÓN

2.1. LICENZA DE PARCELACIÓN PREVIA AGRUPACIÓN, DAS  PARCELAS 66 E 67 DOS
PLANOS DA CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE SANTA MARÍA DE BIDUÍDO.

EXPEDIENTE GESTDOC 982/2021

Con data 16.12.2019 (R.E. núm.  201900400001034)  María  del  Carmen Otero Pazos,  NIF
33.231.906-B solicita  licenza de parcelación,  previa agrupación, das  parcelas 66 e 67 dos
planos  da  Concentración  Parcelaria  de  Santa  María  de  Biduído,  referencia  catastral
2225301NH3422N0001SZ, finca rexistral 12.837 de Ames; e 2225302NH3422N0001ZZ, finca
rexistral  12.839 de Ames,  respectivamente) localizadas no  Lugar de Raíces,  Parroquia de
Biduído (Santa  María)  Ames  ,  para  o  que  achega  proxecto  de  agrupación-segregación
subscrito polo enxeñeiro técnico agrícola  Pedro María Melero Cao (colexiado 1.889)  de data
09.12.2019.  Con  data  do  03.03.2020  (R.E.  202000000002220)  achegase  modificado  do
proxecto de agrupación - segregación subscrito por Pedro Maria Melero Cao (colexiado 1.889).
Figuran  aboadas  as  taxas  por  importe  de  193,71  euros  en  aplicación  da  ordenanza  fiscal
reguladora das taxas por expedición de licenzas urbanísticas.

Figuran informes favorables da arquitecta municipal e da asesora xurídica de urbanismo.

Á vista dos informes favorables, técnico e xurídico obrantes no expediente, a Xunta de Goberno
Local, por unanimidade dos seus membros presentes, previa delegación da Alcaldía (decreto
1776/2019), adopta os seguintes acordos:

Primeiro. Conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo do de terceiro, a María del
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Carmen  Otero  Pazos,  NIF 33.231.906-B,  licenza de parcelación,  previa  agrupación,  das
fincas 66 e 67 dos planos da Concentración Parcelaria de Santa María de Biduído - referencias
catastrais  2225301NH3422N0001SZ  (finca  rexistral  12837  de  Ames) e
2225302NH3422N0001ZZ  (finca  rexistral  12839  de  Ames)  respectivamente,  localizadas  no
Lugar  de  Raíces,  Parroquia  de  Biduído  (Santa  María)  Ames pola  que  resultarían  tres
parcelas  de resultado,  segundo  o  proxecto subscrito  polo  enxeñeiro  técnico  agrícola  Pedro
María  Melero  Cao  (colexiado  1889) o  03.03.2020, e  o  informe  subscrito  pola  arquitecta
municipal (validación gráfica alternativa co CSV S062NQCSMFAW5WJH), co seguinte detalle:

Parcelas de
resultado

Superficie
bruta

Cesión viais  Superficie Neta  Clasificación

Parcela A 1.001,00m2 210,00 m2 791,00 m2 Solo de núcleo rural

Parcela B 1.001,00 m2 76,00 m2 925,00 m2 Solo de núcleo rural

Parcela C 1.509,00 m2 112,00 m2 1397,00 m2 Solo rústico

TOTAL 3.511,00 m2 398,00 m2 3.113,00 m2

 

Segundo.  Autorizar a división dos terreos destinados a regularización do viario, cunha
superficie total de 398,00 m2,  a efectos do cumprimento da obriga de cesión ao Concello do
artigo  24  LSG,  cesión  que  condiciona  a  presente  licenza  de  parcelación  e  que  deberá
formalizarse en documento público que deberá achegarse,  cando mais,  coas solicitudes de
licenza de edificación.

A efectos de realizar á devandita cesión para regularización do viario público, 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
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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.

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

2.2- LICENZA DE PARCELACIÓN DA PARCELA 385 DOS PLANOS DA CONCENTRACIÓN
PARCELARIA DE SAN PEDRO DE BUGALLIDO

EXPEDIENTE GESTDOC 1049/2020

Con data 14.10.2019 (R.E. núm. 201900400000870)  María Dolores Maroño Quintáns,  NIF
33.219.836-Q, solicita  licenza  de  parcelación da  finca  385  dos  planos  da  Concentración
Parcelaria  de  San  Pedro  de  Bugallido,  referencia  catastral  1441602NH3414S0001ID,  finca
rexistral 11.930 de Ames, localizada no  Lugar de Buceleiras, Parroquia de Bugallido (San
Pedro) Ames, da que resultarían 3 parcelas de resultado, para o que achega o correspondente
proxecto subscrito  o 10.10.2019  polo enxeñeiro técnico agrícola Cándido Rodríguez Giráldez
(colexiado  869).  Con  data  05.03.2020  (R.E  núm.  202000000002440)  achegase memoria
subscrita polo enxeñeiro técnico agrícola Cándido Rodríguez Giráldez (colexiado 869), con data
04.03.2020. 

Figuran  aboadas  as  taxas  por  importe  de  193,71  euros  en  aplicación  da  ordenanza  fiscal
reguladora das taxas por expedición de licenzas urbanísticas.

Figuran informes favorables da arquitecta municipal e da asesora xurídica de urbanismo.

Á vista dos informes favorables, técnico e xurídico obrantes no expediente, a Xunta de Goberno
Local, por unanimidade dos seus membros presentes, previa delegación da Alcaldía (decreto
1776/2019), adopta os seguintes acordos:

Primeiro. Conceder,  salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo do de terceiro,  a  María
Dolores  Maroño  Quintáns, NIF 33.219.836-Q, licenza de  parcelación da  parcela  385 dos
planos  da  Concentración  Parcelaria  de  San  Pedro  de  Bugallido,  referencia  catastral
1441602NH3414S0001ID, finca rexistral 11.930 de Ames, localizada no Lugar de Buceleiras,
Parroquia de Bugallido (San Pedro)  Ames pola que resultarían tres parcelas de resultado,
segundo a documentación técnica (proxecto e memoria complementaria a este do 10/10/2019 e
04/03/2020,  respectivamente)  subscrita polo  enxeñeiro  técnico  agrícola Cándido  Rodríguez
Giráldez (colexiado 869) e o informe  emitido ao efecto pola arquitecta municipal (validación
gráfica alternativa co CSV T5TV25ZP7BFTNGZ5), co seguinte detalle:

Parcelas de resultado  Superficie bruta Cesión viais Superficie Neta

Parcela A 1.000,00 m²  62,00 m2 938,00 m2

Parcela B  1.000,00 m2  63,00 m2 937,00 m2

Parcela C  1.038,00 m2 169,00 m2 869,00 m2

TOTAL 3.038,00 m2  294,00 m2 2.744,00 m2
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Segundo. Autorizar a división dos terreos destinados a regularización do viario,  cunha
superficie  total  de  294,00  m2 (62,00  m2 correspondentes  á  Parcela  A;  63,00  m2

correspondentes  á  Parcela  B;  e  169,00  m2 correspondentes  á  Parcela  C)  a  efectos  do
cumprimento  da obriga de cesión ao Concello  do artigo  24 LSG,  cesión que condiciona a
presente licenza de parcelación e que deberá formalizarse en documento público que deberá
achegarse, cando mais, coas solicitudes de licenza de edificación.

A efectos de realizar á devandita cesión para regularización do viario público, 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.

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

2.3. MODIFICACIÓN DE LICENZA DE PARCELACIÓN.

EXPEDIENTE GESTDOC 988/2020

Con data 20.06.2013 a Xunta Goberno Local concede licenza de parcelación a María Dolores
Gutiérrez Mariño,  NIF 33.230.981-Y, da parcela 226 do Plano de concentración parcelaria de
Santo  Tomé  de  Ames  e  Santo  Estevo  de  Covas,  referencia  catastral,  número
9382403NH2498S0001DO, en  tres  novas  parcelas  de  resultado  (expediente  10/2013  de
parcelación urbanística).

As parcelas de resultado foron as seguintes:
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Superficie Superficie cesión Superficie resultante

Parcela I 2.676,86 m2 57,36 m2 2.619,50 m2

Parcela II 2.670,76 m2 46,52 m2 2.624,24 m2

Parcela III 1.508,84 m2 21,18 m2 1.487,66 m2

TOTAL:  6.856,46 m2 125,06 m2 6.731,40 m2

Achegase  proxecto  de  reordenación  subscrito  por  Diego  Bra  Carro,  arquitecto  técnico
colexiado  2206,  R.E.  núm.  202099900001456  do  20.05.2020.  O  dito  proxecto  ten  data  de
visado do 18.05.2020 e resulta complementado co anexo I datado o 21.07.2020 con data de
visado do 22.07.2020.

Figuran  aboadas  as  taxas  por  importe  de  193,71  euros  en  aplicación  da  ordenanza  fiscal
reguladora das taxas por expedición de licenzas urbanísticas.

Figuran informes favorables da arquitecta municipal e da asesora xurídica de urbanismo.

Á vista dos informes favorables, técnico e xurídico obrantes no expediente, a Xunta de Goberno
Local, por unanimidade dos seus membros presentes, previa delegación da Alcaldía (decreto
1776/2019), adopta os seguintes acordos:

Primeiro.   Conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo do de terceiro,  a  María
Dolores Gutierrez Mariño, modificación da licenza de parcelación autorizada o 20.06.2013. 

A nova parcelación que se autoriza da  parcela 226 do Plano de concentración parcelaria de
Santo Tomé de Ames e Santo Estevo de Covas xenera as seguintes parcelas de resultado,
identificadas na documentación técnica subscrita polo arquitecto técnico colexiado 2.206 Diego
Bra Carro (proxecto visado o  18.05.2020 e  complementado co anexo I datado o 21.07.2020
con  data  de  visado  do  22.07.2020)  validación  gráfica  alternativa co  CSV
FR2J7F79Y3WETKW8):

Parcelas de resultado Superficie bruta Cesión viais Superficie Neta

Parcela 1A 1.555,71 m2 (Contidos  nos 125,06 m2 do
acordo  da  XGL  do
20.06.2013).

1.555,71 m2 

Parcela 1B 1.568,55 m2 1.568,55 m2 

Parcela 2+parcela 230-231 3.239,81 m2 71,90 m2 3.167,91 m2 

TOTAL 6.364,07 m2 71,90 m2 6.292,17 m2 
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Segundo. Autorizar a división dos terreos destinados a regularización do viario, cunha
superficie  total de  71,90 m2, a efectos do cumprimento da obriga de cesión ao Concello do
artigo  24  LSG,  cesión  que  condiciona  a  presente  licenza  de  parcelación  e  que  deberá
formalizarse en documento público que deberá achegarse,  cando mais,  coas solicitudes de
licenza de edificación.

A efectos de realizar á devandita cesión para regularización do viario público, 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.

Sexto. Facultar  ao alcalde do Concello  de  Ames para  cantas  actuacións de trámite  sexan
precisas para a mellor execución do acordado.
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C) EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN

PUNTO TERCEIRO. PRIMEIRA PRÓRROGA DO LOTE Nº 1 DO CONTRATO DE SEGUROS.
SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E PATRIMONIAL DO CONCELLO DE AMES.

EXPEDIENTE TEDEC: 2019/C004/000001

EXPEDIENTE GESTDOC 4787/2020

Na Xunta de Goberno Local do 31.01.2019 aprobouse o expediente de licitación do servizo de
seguros de responsabilidade Civil e Patrimonial do Concello de Ames. 

Tramitado o correspondente expediente de licitación, a Xunta de Goberno Local do 28.03.2019
adxudicou o contrato ao Lote nº  1 de Seguro de     Responsabilidade Civil e Patrimonial   á entidade
aseguradora MAPFRE  ESPAÑA SA,  CIF  A-28141935,  por  unha  duración  inicial  de  DOUS
ANOS, podendo prorrogarse anualmente ata un máximo de CATRO ANOS (incluído período
inicial e prorroga conforme o artigo29 LCSP), sendo a prórroga obrigatoria para o contratista.

Con data 30.03.2019  procédese á formalización do contrato fixándose como data de inicio o
01.04.2019.

Con data  10.11.2020,  (r.e. nº  15579/2020), MAPFRE ESPAÑA SA, empresa adxudicataria do
Lote nº 1 do contrato de Seguros de Responsabilidade Civil e Patrimonial do Concello de Ames,
solicita a primeira prórroga.

O  18.01.2021 emítese  informe favorable da execución do contrato por parte da  responsable,
María Isabel Quintáns Ríos, funcionaria do servizo municipal de Contratación.

Visto o informe de 20.01.2021 emitido por Secretaría favorable á primeira prórroga, Lote nº 1 de
Seguros de Responsabilidade Civil e Patrimonial do Concello de Ames, e visto o informe de
fiscalización favorable da Intervención municipal ( informe 9/2021)

De conformidade co establecido na Disposición Adicional Segunda e os artigos 29 e 117 da Lei
de Contratos do Sector Público (LCSP), así como a delegación efectuada mediante decreto de
alcaldía 1776/2019, de 21 de xuño (BOP nº 122, de 1 de xullo de 2019, a Xunta de Goberno
Local, por unanimidade dos seus membros presentes, adopta os seguintes acordos:

Primeiro.  Prestar  aprobación  á  primeira  prórroga do  contrato  de  seguros  privados  do
Concello de Ames,  Lote nº    1     de Seguros de R  esponsabilidade    C  ivil    e     P  atrimonial    do  
Concello de Ames, asinado ca empresa  MAPFRE  ESPAÑA S.A.,  CIF A-28141935 por UN
ANO, en base á cláusula segunda do contrato formalizado o 30.03.2019.

Esta primeira prórroga, polo prazo de 1 ano, comprende dende o 01.04.2021 ata o 31.03.2022.

Segundo. Autorizar o gasto por un importe total de 28.984,06 euros con cargo á aplicación
orzamentaria 920.22400 coa seguinte anualidade:

Anualidade Importe

2021 28.984,06 euros

Total 28.984,06 euros

Terceiro.  Notificar á empresa MAPFRE ESPAÑA S.A. adxudicataria do contrato, o acordo de
prórroga e proceder a súa formalización.

Cuarto. Dar traslado aos departamentos municipais afectados aos efectos oportunos.

Quinto. Facultar  ao alcalde do Concello  de Ames para cantas actuacións e trámites sexan
precisas para a mellor execución do acordado
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PUNTO CUARTO.  PRIMEIRA PRORROGA DO LOTE Nº 2 DO CONTRATO DE SEGUROS.
SEGURO  DE  RESPONSABILIDADE  CIVIL  DERIVADA  DE  VEHÍCULOS  A  MOTOR  DO
CONCELLO DE AMES

EXPEDIENTE TEDEC 2019/C004/000001

EXPEDIENTE GESTDOC 6014/2020

Na Xunta de Goberno Local do 31.01.2019 aprobouse o expediente de licitación do servizo de
Seguro de Responsabilidade Civil derivada de vehículos a motor do Concello de Ames. 

Tramitado o correspondente expediente de licitación, a Xunta de Goberno Local do 28.03.2019
adxudicou o Lote nº  2 do Seguro de Responsabilidade Civil derivada de vehículos a motor á
entidade aseguradora HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA S.A.  DE SEGUROS Y REASEGUROS,
CIF A-41003864, por unha duración inicial de DOUS ANOS, podendo prorrogarse anualmente
ata  un máximo de CATRO ANOS (incluído período inicial  e  prorroga conforme o artigo  29
LCSP), sendo a prórroga obrigatoria para o contratista.

Con data 30.03.2019  procédese á formalización do contrato fixándose como data de inicio o
01.04.2019.

Con data 24.11.2020, (r.e. nº 16853/2020), HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS empresa adxudicataria do contrato ao Lote nº 2 de Seguro de responsabilidade
Civil derivada de vehículos a motor do Concello de Ames.

O  15.01.2021 emítese  informe favorable da execución do contrato por parte da  responsable,
María Isabel Quintáns Ríos, funcionaria do servizo municipal de Contratación.

Visto o informe de 15.01.2021 emitido por Secretaría favorable á primeira prórroga do Lote nº 2
do seguro de responsabilidade Civil derivada de vehículos a motor do Concello de Ames, e visto
o informe de fiscalización favorable da Intervención municipal (informe 10/2021)

De conformidade co establecido na Disposición Adicional Segunda e os artigos 29 e 117 da Lei
de Contratos do Sector Público (LCSP), así como a delegación efectuada mediante decreto de
alcaldía 1776/2019, de 21 de xuño (BOP nº 122, de 1 de xullo de 2019, a Xunta de Goberno
Local, por unanimidade dos seus membros presentes, adopta os seguintes acordos:

Primeiro. Prestar  aprobación  á  primeira  prórroga do  contrato  de  seguros  privados  do
Concello de Ames, Lote nº   2     de     S  eguro  s   de   R  esponsabilidade   C  ivil   derivada de Vehículos  
a Motor do Concello de Ames  ,   asinado ca empresa HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA S.A. DE
SEGUROS Y REASEGUROS ( CIF A-41003864) por UN ANO, en base á cláusula segunda do
contrato formalizado o 30.03.2019.

Esta primeira prórroga, polo prazo de 1 ano, comprende dende o 30.03.2021 ata o 29.03.2022.

Segundo. Autorizar  o  gasto  por  un importe  total  de  16.600,00  €  con cargo as  aplicacións
orzamentarias  920.22400,  3262.22400,  132.22400,  151.22400,  1539.22400,  453.22400,
3341.22400, 153.22400, 163.22400, 171.22400 coa seguinte anualidade:

Anualidade Importe

 2021 16.600 €

Total 16.600 €

Terceiro. Notificar  á  empresa   HELVETIA  COMPAÑÍA  SUIZA  S.A.  DE  SEGUROS  Y
REASEGUROS adxudicataria do contrato, o acordo de prórroga e proceder a súa formalización.

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

PUNTO QUINTO. ADXUDICACIÓN DO CONCURSO DE PROXECTOS PARA A REDACCIÓN
DO  PROXECTO  TÉCNICO  DE  CONSTRUCCIÓN  DE  EDIFICIO  PARA  CENTRO
MULTIFUNCIONAL  DE  OCIO,  CULTURA  E  PROMOCIÓN  ECONÓMICA  DIRIXIDO  A
XUVENTUDE E PERSOAS EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL NO CONCELLO DE AMES.
ACTUACIÓN EDUSI.

EXPEDIENTE GESTDOC 389/2020

A Xunta  de  Goberno  Local  en  sesión  do  13.03.2020  aprobou  as  bases  do  concurso  de
proxectos con intervención de xurado para a redacción do proxecto de construción do centro
multidisciplinar de ocio, cultura e promoción económica dirixida á xuventude e persoas en risco
de  exclusión  social  no  Concello  de  Ames,  actuación  EDUSI,  (expediente  TEDEC
2020/C006/000001)

Presentadas as propostas e constituído o xurado do concurso de ideas (sesión do 21.09.2020),
na sesión do 29.12.2020 procedese a outorgar puntuacións as proposta que están identificadas
mediante lema para garantir o seu anonimato. Conforme á acta do día 29.12.2020 o resultado
da valoración é o seguinte:

Gañador do Primero
Premio

Gañador do
Segundo premio

Gañador do

Terceiro premio

Primeiro 

Accésit

Segundo 

Accésit

Núm 51 

LEMA FAAHO206

Núm 103 

LEMA PRYSO001

 Núm 122 

LEMA TEITO 206

 Núm 101 

LEMA PLAZA440

Núm 6 

LEMA ACTIO002 

Na  reunión  do  20.01.2021  o  xurado  procede  en  acto  público  á  apertura  dos  sobres
identificativos da identidade dos concursantes, resultando gañadores os seguintes:

GAÑADORES DO CONCURSO DE IDEAS

Primeiro Premio 

D. Alberto Reques del Río

D. Diego Penche Pérez 

Segundo premio D. Iván Lozano Pereira

Terceiro premio Dª. Juana María Sánchez Gómez

D. Diego Jiménez López

D. Jorge Salguero Ropero

Primeiro Accésit D. Carlos A. Pita Abad

D. Xoan Manuel Pérez Lorenzo

Segundo Accésit Dª Pilar Cano-Lasso Carretero

Á vista do contido da base 7ª  do prego de cláusulas que rexeron o concurso,  a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seus membros presentes, previa delegación do alcalde
( decreto 1776/2019) adopta os seguintes acordos:

Primeiro. Declarar como gañadores do concurso de ideas do Concello de Ames convocado
para a redacción do proxecto técnico de construción de edificio para centro multifuncional de
ocio, cultura e promoción económica dirixido a xuventude e persoas en risco de exclusión social
no Concello de Ames, actuación EDUSI, ós seguintes concursantes:
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GAÑADORES DO CONCURSO DE IDEAS

Primeiro Premio D. Alberto Reques del Río

D. Diego Penche Pérez 

Segundo premio D. Iván Lozano Pereira

Terceiro premio Dª. Juana María Sánchez Gómez

D. Diego Jiménez López

D. Jorge Salguero Ropero

Primeiro Accésit D. Carlos A. Pita Abad

D. Xoan Manuel Pérez Lorenzo

Segundo Accésit Dª Pilar Cano-Lasso Carretero

Segundo.  Aos  efectos  de  proceder  á  adxudicación  dos  premios  aos  gañadores  deberan
achegar no prazo de 10 días hábiles a seguinte documentación:

a)  Documentación  acreditativa  da  personalidade  do  concursante  e,    no   seu  caso,  a  sua  
representación   na   forma seguinte:  

-  Documento nacional  de identidade,  cando se trate de empresarios individuais.  Se se trata de persoas
xurídicas deberán presentar escritura de constitución e de modificación, no seu caso, inscritas no Rexistro
Mercantil, cando este requisito fose exixible con arranxo á lexislación mercantil que lle sexa aplicable. Se non
fose, deberán presentar o documento de constitución, estatutos ou acto fundacional no que consten as normas
polas  que se  regula  a  sua  actividade,  inscritos,  no  seu caso,  no  correspondente  rexistro  oficial  que  fose
preceptivo. Acompañarase copia autenticada do CIF.

-  Poder.  Coa  finalidade  de  xustificar  adecuadamente  a  representación  ante  o  órgano  de  contratación,
aportarase o correspondente documento no que conste que o poder é declarado bastante polo letrado da
Asesoría Xurídica do Concello de Ames outorgado ao seu favor, no caso de que actuase en representación de
terceiro ou de persoa xurídica.

Os empresarios  non españois  de  Estados  membros  da  Unión  Europea  ou  signatarios  do  Acordo  sobre  o
Espacio  Económico  Europeo deberán  acreditar  a  sua  capacidade de  obrar  pola  sua  inscrición  no rexistro
procedente  do  acordo  coa  lexislación  do  Estado  onde  estean  establecidos  ou  mediante  presentación  de
certificación ou declaración xurada nos términos que se establezan regulamentariamente.

Os restantes empresarios estranxeiros deberán acreditar a sua capacidade de obrar mediante informe expedido
pola  representación  diplomática  española  no Estado  correspondente  no  que  se  faga  constar  que  figuran
inscritos no rexistro local, profesional, comercial ou análogo ou, no seu defecto, que actúan habitualmente no
tráfico local no ámbito das actividades que constitúen o obxecto do contrato.

Así mesmo, deberán aportar informe da Oficina Económica e Comercial de España no exterior relativo a que o
seu Estado de orixe admite, a vez, a participación de empresas españolas na contratación coa Administración,
na forma substancialmente análoga.

- Para o caso de concorrer conxuntamente varias persoas físicas ou xurídicas constituíndo unha unión temporal
(UTE), de conformidade co previsto no artigo 69 da LCSP, cada un de les deberá acreditar a sua personalidade
e capacidade, con indicación dos nomes e circunstancias dos concursantes que a subscriban, o porcentaxe de
participación de cada un deles,  así  como o compromiso de constituírse formalmente en unión temporal  de
empresas no caso de resultar beneficiario coa adxudicación de algún dos premios obxecto deste concurso, así
como a designación dun representante ou apoderado único da unión con poder  bastante para exercer  os
dereitos e cumprir as obrigas que se deriven do contrato ata a sua extinción.

Non será necesaria a formalización da unión en escritura pública ata que se efectúe a adxudicación do contrato ao
seu favor.

Se a presentación fose individual, presentando un equipo de colaboradores, deberá facerse constar o alcance do
compromiso e a aceptación de cada un dos membros que o compoñen.

b) Así mesmo, deberán incluír a seguinte documentación:
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Documento  que  acredite  estar  dado  de  alta  no imposto  sobre  actividades  económicas,  mediante
presentación da alta, referido ao exercicio corrente, ou do último recibo do IAE completado cunha declaración
responsable de non estar dado de baixa na matricula do citado imposto. 

Sen prexuízo de acreditar a alta no imposto, no suposto de encontrarse en algunha das exencións previstas no
artigo 82 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais, deberá acreditarse mediante unha certificación da exención, outorgada polo
órgano competente.

c) Solvencia económica e financeira. Os concursantes deberán acreditar a sua solvencia económica e financeira con
arranxo ao especificado a continuación, de conformidade co  disposto no artigo 87 da LCSP.

- Xustificante da existencia dun seguro de indemnización polos riscos profesionais, vixente como mínimo ata a
finalización do prazo de presentación de ofertas por importe non inferior a 24.793,40 €, xunto co compromiso da
sua renovación ou prórroga que garanta o mantemento da sua cobertura durante toda a execución do citado
contrato.

Ou ben:

- Compromiso vinculante asinado polo candidato ou representante da empresa, no caso de tratarse de persoa
xurídica, da subscrición, no caso de resultar adxudicatario, dun seguro de indemnización por riscos profesionais
por  importe  non  inferior  a  24.793,40€,  con  vivencia  durante  toda  a  execución  do  citado  contrato,
comprometéndose ádemas a facelo  efectivo dentro dun prazo de dez días hábiles a que se refire o artigo 150.2
da LCSP.

Nas unións temporais de empresas cada un dos que as compoñen deberan acreditar a sua capacidade e solvencia
e, aos efectos da determinación da solvencia da UTE, acumuláranse as características acreditadas para cada uno
dos seus integrantes.

d) Solvencia técnica ou profesional. Os concursantes deberán acreditar a súa solvencia técnica ou profesional con
arranxo ao especificado a continuación, de conformidade co disposto no artigo 90 da LCSP.

O candidato deberá xustificar que está en posesión do título de arquitectura superior ou titulación equivalente,
segundo os países,  o que,  no caso de tratarse dunha persoa xurídica,  os seus fins,  obxecto o ámbito  da sua
actividade, a teor do que dispoñan os seus estatutos ou regras fundacionais, son acordes cas prestacións que se
exixen neste concurso de ideas.

A titulación  exixida poderase  acreditar  acompañando copia compulsada do  título  académico  ou certificación  do
colexio profesional correspondente que acredite tal circunstancia.

Deberá acreditarse  a colexiación no Colexio de Arquitectos do responsable do traballo  (que leva implícita  a
acreditación da titulación académica) e nos colexios correspondentes de calquera outro técnico que forme parte da
equipa e para cuxo exercicio profesional se requira colexiación.

e) Certificación da entidade bancaria en que figure o titular e o número de conta bancaria para, no caso, o abono dos
correspondentes premios.

f)  Para as empresas estranxeiras, declaración de someterse á xurisdición dos xulgados e tribunais españois de
calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto podan xurdir do contrato, con renuncia, e
no seu caso, ó foro xurisdicional estranxeiro que poda corresponder ao licitante.

Se o candidato está inscrito no Rexistro de Contratistas da Comunidade Autónoma de Galicia ou no Rexistro Oficial
de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público, deberá indicar o número de inscrición e quedará exento
de aportar a documentación que se detalla:

• Personalidade e representación a que se refire a letra a), coa condición de que a representación sexa a
mesma  que  consta  no Rexistro.  Non  obstante,  o  órgano  de  contratación  poderá  requirir  a  achega  de  dita
documentación, de ser necesaria, para acreditar que o obxecto social da empresa é adecuado ao obxecto do
contrato.

• Documentación acreditativa da solvencia económica/financeira e técnica/profesional sempre que conste no
certificado expedido polo Rexistro de Contratistas da Comunidade Autónoma de Galicia ou no Rexistro Oficial de
Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público, no caso contrario deberá aportar dita documentación.

As certificacións correspondentes a licitadores inscritos no Rexistro Xeral de Contratistas da Xunta de Galicia ou no
Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público incorporaraas de oficio ao procedemento o
órgano de contratación. No suposto de licitadores que presenten un certificado comunitario de inscrición, deberán
indicar a forma de acceso electrónico a ditos certificados ou, no seu defecto, aportarán copia do mesmo.

En todo caso, os participantes que estean inscritos nos anteditos rexistros deberán presentar unha  declaración
responsable de que as circunstancias da entidade que figuran no rexistro correspondente son exactas e non
han experimentado variación.
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Cando se trate de empresas de Estados membros da Unión Europea e esta posibilidade estea prevista na lexislación
do Estado respectivo, poderase substituír por declaración responsable, outorgada ante unha autoridade xudicial.

Finalmente, é necesario ter presente que, segundo dispón o artigo 28 da Lei 39/2015, no seu  segundo parágrafo, os
licitadores non estarán obrigados a aportar documentos que xa se atopen en poder da Administración actuante ou
que  foran elaborados  por  calquera Administración.  A Administración  actuante  poderá  consultar  ou recadar  ditos
documentos, salvo que o interesado se opuxese a elo.

Si  como resultado  da  cualificación  desta  documentación  se  observasen  defectos  ou  omisións  rectificables,  se
comunicará por medio do sistema Notifica.gal ao licitador interesado, baixo apercibimento de exclusión definitiva si
no prazo concedido non procede á subsanación da documentación. Ao candidato concederáselle un prazo suficiente
(non superior a 3 días hábiles) para que corrixa ou subsane os defectos observados.

Terceiro. O gañador do concurso de ideas e do primeiro premio é tamén o adxudicatario do
contrato de servizos para a redacción do proxecto básico e de execución,  coordinación de
seguridade  e  saúde,  dirección  facultativa  da  obra  e  traballos  de  documentación  final;  esta
adxudicación terá lugar a través do procedemento negociado sen publicidade previa ao abeiro
do previsto no artigo 168.d LCSP.

Cuarto. Dar traslado aos departamentos municipais afectados aos efectos oportunos.

Quinto. Facultar  ó  alcalde  do Concello  de Ames  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:

RECURSO  ESPECIAL  EN  MATERIA  DE  CONTRATACIÓN  PRESENTADO  POLA
LICITADORA GESTAL Y LOPEZ SL NO EXPEDIENTE DE LICITACIÓN DAS OBRAS SENDA
OUTEIRO A COSTOIA, POS 2019.

EXPEDIENTE GESTDOC 2231/2020

A Xunta de Goberno Local do 08.12.2020 aprobou o expediente de contratación das obras de
Senda Outeiro a Costoia, POS 2019, por procedemento aberto simplificado con un único criterio
de adxudicación (factor prezo).

Tramitado o expediente de licitación e presentadas ofertas a  mesa de contratación na súa
reunión do 09.12.2020 procede a  apertura das ofertas económicas,  resultando incursas en
baixa  temeraria  un  total  de  4  propostas:  Excavaciones  José  Varela  Iglesias;  Excavaciones
Midón SL; Excavaciones Pose SL; e SYR-AMG SL.

A mesa de contratación na súa reunión do 12.01.2021 propón a clasificación de ofertas do
expediente de licitación así como a exclusión das empresas en baixa temeraria ben porque non
achegaron xustificación ou porque achegada é informada desfavorablemente polos servizos
técnicos municipais.

A Xunta de Goberno Local do 15.01.2021 realizou exclusión de licitadoras e clasificación de
ofertas no expediente de licitación, conforme á proposta da mesa de contratación, no sentido
seguinte:

Primeiro. Excluír do expediente de licitación de contrato de obras de Senda Outeiro a Costoia, ás empresas SYR-
AMG SL, Excavaciones José Varela Iglesias, Excavaciones Pose SL e Excavaciones Midón SL, por non xustificar a
súa oferta económica, que estaba considerada como anormalmente baixa.

Segundo.  Clasificar,  por  orden  decrecente  de  puntuación,  ás  restantes  empresas  participantes  na  licitación
declaradas admitidas no procedemento, coa seguinte orde:
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EMPRESA OFERTA ECONÓMICA PUNTOS

GR CONTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS SL 121.856,53 96,63

GESTAL Y LOPEZ SL 135.217,89 86,47

EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA 135.642,34 86,14

EXCAVACIONES SANTIÑOS SL 135.696,66 86,10

CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL 137.321,69 84,87

EXCAVACIONES Y OBRAS MARCOS SL 138.705,83 83,81

OBRAS Y VIALES DE GALICIA SL 139.420,00 83,27

COTOVERDE OBRAS Y SERVICIOS SL 141.215,68 81,90

ROCAS GRANITICAS DEL CONDADO SL 142.780,00 80,71

HORDESCON SL 142.821,24 80,68

CONSTRUCCIONES OREGA 144.998,90 79,03

CONSTRUCCIONES VALE SL 145.035,81 79,00

ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS SL 145.589,45 78,58

CONSTRUCCIONES GONZALEZ Y GONZALEZ SL 145.684,00 78,51

MARTINEZ MONTES E HIJOS SL 145.684,00 78,51

MANTIDO SL 147.231,92 77,33

VÍAS E SERVIZOS COMPOSTELA SL 147.582,56 77,06

BCNOR GESTIÓN Y SOLUCIONES AVANZADAS SL 149.142,02 75,87

CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO SL 149.686,40 75,46

VILARIÑO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS SLU 149.986,86 75,24

CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS SL 151.716,43 73,92

BARNACLE OBRAS Y SERVICIOS SL 151.845,61 73,82

OCISAT SL 152.048,60 73,66

DESMACO SLU 152.971,34 72,96

SONDEOS PORZUNA SL 153.561,90 72,51

CETA CONTRATAS SL 154.281,63 71,97

EXCAVACIONES CERNADAS VALIÑA SL 154.281,63 71,97

PRACE, SERVICIOS Y OBRAS SA 155.167,46 71,29

COSMALCA SL 155.707,59 70,88

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL 156.403,93 70,35

MANTENIMIENTO FORESTAL MG SL 156.802,69 70,04

SERGONSA SERVICIOS SL 157.076,15 69,49

PROYECON GALICIA SA 159.580,85 63,14

NEMESIO ORDOÑEZ SA 171.038,53 34,16

EMDESFOR 2002 SL 175.320,05 23,33

Notificado o acordo de clasificación de ofertas, a licitadora Gestal y López SL presenta recurso
especial en materia de contratación con data do 26.01.2021 ante o tribunal administrativo de
contratación pública de Galicia, o cal con data do 27.01.2021 solicita do concello a remisión do
expediente administrativo a que fai referencia o artigo 56 da 9/2017, do 8 de novembro, de
contratos do sector público (LCSP).

O recurso presentado amosa o seu desacordo co cálculo da baixa temeraria realizado pola
mesa de contratación no particular das empresas vinculadas e a consecuencia que elo arroxa
na clasificación de ofertas que realiza o órgano de contratación (Xunta de Goberno Local) na
súa sesión de 15.01.2021.

Solicita  tamén  a  licitadora  a  paralización  do  expediente  de  licitación  ao  considerar  que  a
licitadora proposta como adxudicataria está incursa en baixa temeraria.

Figura no expediente informe proposta da Secretaría municipal que figura como anexo deste
acordo e serve de motivación os acordos que se adoptan.

En base o referido informe e aos antecedentes obrantes, a Xunta de Goberno Local na súa
condición de órgano de contratación (decreto 1776/2019), por unanimidade dos seus membros,
adopta os seguintes acordos:

Primeiro. Propoñer o Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia a inadmisión
do recurso especial en materia de contratación presentado pola licitadora Gestal y López SL, no
expediente de licitación da obras Senda Outeiro a Costoia, POS 2019, con data do 26.01.2021
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contra o acordo de clasificación de ofertas da Xunta de Goberno Local do 15.01.2021, dado que
pola súa contía non procede a súa interposición. 

En efecto, conforme o artigo 44.1.a da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector
público  (LCSP) o  recurso  especial  en  material  de  contratación  nos  expedientes  de  obras
unicamente procede cando o seu valor estimado é superior a 3.000.000 euros. No presenta
expediente o valor estimado é de 167.770,37 euros.

Segundo. Por un principio antiformalista cualificase o recurso presentado como un recurso de
reposición. Procede admitir o recurso de reposición por ser presentado por suxeito lexitimado,
no prazo conferido e fronte a un acto administrativo susceptible do mesmo, en coherencia co
artigo  112  da  Lei  39/2015,  do  1  de  outubro,  do  procedemento  administrativo  común  das
administracións públicas.

En canto ao fondo do asunto, procede a sua desestimación dado que o cálculo das baixas
temerarias  axustase  os  pregos  de  cláusulas  administrativas  particulares  que  rexeron  o
expediente, e que son os pregos tipo da  Deputación  Provincial da Coruña. A aplicación dos
ditos pregos tipo é obrigatoria para o concello tal e como resulta das bases reguladoras do plan
provincial de obras e servizos 2019 (POS), cuxa base sétima establece:

Os concellos contratarán os investimentos de acordo coa citada Lei 9/2917 de contratos do sector público mediante procedemento
"aberto",  procedemento "aberto simplificado",  ou procedemento "aberto simplificadísimo,  utilizando os pregos-tipo de cláusulas
administrativas particulares aprobados expresamente por esta Deputación. 

Terceiro.  Denegar  a  solicitude  de  suspensión  formulada  pola  licitadora  dado  que  non  se
considera que concorra ningún dos supostos do artigo 117 da lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas. 

Cuarto. Remitir o expediente de contratación de obras de Senda Outeiro a Costoia xunto cos
acordos que anteceden ó Tribunal administrativo de contratación pública de Galicia, tal e como
o  Tribunal  Administrativo  de  Contratación  Pública  de  Galicia  solicita  no  seu  escrito  do
27.01.2021.

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

Informe proposta de acordo de Secretaría Municipal

Asunto: Recurso especial en materia de contratación no expediente de licitación das obras de Senda peonil de Outeiro a Costoia, presentado por Gestal y López.

Expediente Gestdoc 2231/2020.

ANTECEDENTES.

ANTECEDENTE PRIMEIRO. 

A Xunta de Goberno Local do 08.10.2020 aprobou o expediente de contratación das obras de Senda Outeiro a Costoia, actuación incluída no POS 2019, por procedemento
aberto simplificado cun único criterio de adxudicación (factor prezo).

Tramitado o expediente de licitación e presentadas ofertas, a mesa de contratación na súa reunión do 09.12.2020 procede a apertura das ofertas económicas, resultando
incursas en baixa temeraria un total de 4 propostas: Excavaciones José Varela Iglesias; Excavaciones Midón SL; Excavaciones Pose SL; e SYR-AMG SL.

ANTECEDENTE SEGUNDO. 

A mesa de contratación na súa reunión do 12.01.2021 propón a clasificación de ofertas do expediente de licitación así como a exclusión das empresas en baixa temeraria (ben
porque non achegaron xustificación ou porque a achegada é informada desfavorablemente polos servizos técnicos municipais).

A Xunta de Goberno Local do 15.01.2021 adoptou acordo de exclusión das empresas licitadoras que non xustificaron a súa baixa temeraria e clasificou as restantes ofertas
admitidas, conforme á proposta da mesa de contratación no sentido seguinte:

Primeiro. Excluír do expediente de licitación de contrato de obras de Senda Outeiro a Costoia, ás empresas SYR-AMG SL, Excavaciones José Varela Iglesias, Excavaciones
Pose SL e Excavaciones Midón SL, por non xustificar a súa oferta económica, que estaba considerada como anormalmente baixa.

Segundo. Clasificar, por orden decrecente de puntuación, ás restantes empresas participantes na licitación declaradas admitidas no procedemento, coa seguinte orde:
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EMPRESA OFERTA ECONÓMICA PUNTOS

GR CONTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS SL 121.856,53 96,63

GESTAL Y LOPEZ SL 135.217,89 86,47

EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA 135.642,34 86,14

EXCAVACIONES SANTIÑOS SL 135.696,66 86,10

CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL 137.321,69 84,87

EXCAVACIONES Y OBRAS MARCOS SL 138.705,83 83,81

OBRAS Y VIALES DE GALICIA SL 139.420,00 83,27

COTOVERDE OBRAS Y SERVICIOS SL 141.215,68 81,90

ROCAS GRANITICAS DEL CONDADO SL 142.780,00 80,71

HORDESCON SL 142.821,24 80,68

CONSTRUCCIONES OREGA 144.998,90 79,03

CONSTRUCCIONES VALE SL 145.035,81 79,00

ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS SL 145.589,45 78,58

CONSTRUCCIONES GONZALEZ Y GONZALEZ SL 145.684,00 78,51

MARTINEZ MONTES E HIJOS SL 145.684,00 78,51

MANTIDO SL 147.231,92 77,33

VÍAS E SERVIZOS COMPOSTELA SL 147.582,56 77,06

BCNOR GESTIÓN Y SOLUCIONES AVANZADAS SL 149.142,02 75,87

CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO SL 149.686,40 75,46

VILARIÑO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS SLU 149.986,86 75,24

CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS SL 151.716,43 73,92

BARNACLE OBRAS Y SERVICIOS SL 151.845,61 73,82

OCISAT SL 152.048,60 73,66

DESMACO SLU 152.971,34 72,96

SONDEOS PORZUNA SL 153.561,90 72,51

CETA CONTRATAS SL 154.281,63 71,97

EXCAVACIONES CERNADAS VALIÑA SL 154.281,63 71,97

PRACE, SERVICIOS Y OBRAS SA 155.167,46 71,29

COSMALCA SL 155.707,59 70,88

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL 156.403,93 70,35

MANTENIMIENTO FORESTAL MG SL 156.802,69 70,04

SERGONSA SERVICIOS SL 157.076,15 69,49

PROYECON GALICIA SA 159.580,85 63,14

NEMESIO ORDOÑEZ SA 171.038,53 34,16

EMDESFOR 2002 SL 175.320,05 23,33

ANTECEDENTE TERCEIRO. 

Notificado o acordo de clasificación de ofertas  a licitadora Gestal y López SL presenta recurso especial en materia de contratación con data do 26.01.2021, ante o tribunal
administrativo de contratación pública de Galicia, o cal con data do 27.01.2021 solicita do concello a remisión do expediente administrativo a que fai referencia o artigo 56
LCSP.

No recurso presentado, a licitadora Gestal y López SL amosa o seu desacordo co cálculo da baixa temeraria realizado pola mesa de contratación, no particular das empresas
vinculadas e a clasificación de ofertas, que realiza o órgano de contratación (Xunta de Goberno Local) na súa sesión de 15.01.2021.

Solicita tamén a licitadora a paralización do expediente de licitación ao considerar que a licitadora proposta como adxudicataria está incursa en baixa temeraria.

CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS.

O presente informe emítese ao abeiro do artigo 3 do Real decreto 128/2018 do 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de administración local con
habilitación de carácter nacional tomando como normativa aplicable a contida na lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público.

PRIMEIRA CONSIDERACIÓN XURÍDICA.

A regulación da baixa temeraria neste expediente de licitación está contida nos pregos de cláusulas administrativas que rexeron a licitación aprobados pola Xunta de Goberno
Local, na súa condición de órgano de contratación (decreto 1776/2019) na sesión do 08.10.2020.

Mais concretamente regulase nas bases 15 e anexo V dos pregos de licitación sendo a regulación a seguinte:

15.4.- Ofertas anormalmente baixas. 

15.4.1.- Cando o órgano de contratación presuma fundadamente que a proposición non poida ser cumprida como consecuencia de ofertas anormalmente baixas, (art 149
LCSP) notificaralles esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco días hábiles xustifiquen as ofertas, acompañando a
documentación a que se refire o apartado 15.4.4 da  presente cláusula. A xustificación realizada polos licitadores remitirase a informe dos Servizos Técnicos co fin de que
emitan o correspondente informe.

15.4.2.- Para  o cálculo  das  ofertas  anormalmente  baixas terase en  conta  a formula establecida  pola Deputación  Provincial  da  Coruña,  publicada no seguinte  enlace:
https://www.dacoruna.gal/dicoruna-subtel/valoracion/formula 
Considerarase, en principio, como anormalmente baixas as ofertas que se atopen nos seguintes supostos:

- Número de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa se é inferior ao prezo de licitación en máis dun 16,67% o que equivale a dicir que a súa baixa porcentual é superior
a 16,67%
- Número de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente baixos se é inferior a outra en máis dun 13,33%
- Número de ofertas: 3. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son inferiores á media aritmética das ofertas presentadas en máis dun 6,67% desta media. Con
todo, excluirase para o cómputo da media, a oferta máis elevada, cando sexa superior á  media de todas en máis dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas
anormalmente baixas todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 16,67%
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- Número de ofertas: 4 ou máis. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son inferiores á media das ofertas presentadas en máis dun 6,67% desta media. No
entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en máis dun 6,67% dela, calcularase unha nova media só coas ofertas que non estean no suposto
indicado. En todo caso, se o número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor contía.

Anexo V

PARÁMETROS PARA DETERMINAR O CARÁCTER ANORMALMENTE BAIXO DA OFERTA NO SEU CONXUNTO (cláusula 19.d) PCAP):

Para as ofertas anormalmente baixas atenderase ao disposto no artigo 149 da Lei de Contratos  do Sector Público, e ao articulo 85 do  Real Decreto 1098/2001, do 12 de
outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das  Administracións Públicas, así como á fórmula establecida pola  Deputación da Coruña a través do
Programa de Valoración de Ofertas, dirección electrónica  https://www.dacoruna.gal/dicoruna- subtel/ valoracion/formula  

SEGUNDA CONSIDERACIÓN XURÍDICA.

Ao tratarse dunha obra realizada ao abeiro do Plan provincial de obras e servizos (POS) empréganse os pregos tipo da Deputación Provincial da Coruña; este emprego é
obrigado tal e como resulta das bases reguladoras de aprobación do devandito plan.

Os pregos da Deputación regulan nos mesmos términos a figura das baixas temerarias (BOP 30.05.2018) e así:

15.4.- Ofertas anormalmente baixas. 

15.4.1.- Cando o órgano de contratación presuma fundadamente que a proposición non poida ser cumprida como consecuencia de ofertas anormalmente baixas, (art 149
LCSP) notificaralles esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco días hábiles xustifiquen as ofertas, acompañando a
documentación a que se refire o apartado 15.4.4 da  presente cláusula. A xustificación realizada polos licitadores remitirase a informe dos Servizos Técnicos co fin de que
emitan o correspondente informe.

15.4.2.- Considerarase, en principio, como anormalmente baixas as ofertas que se atopen nos seguintes supostos:

- Número de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa se é inferior ao prezo de licitación en máis dun 16,67% o que equivale a dicir que a súa baixa porcentual é superior
a 16,67%

- Número de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente baixos se é inferior a outra en máis dun 13,33%
- Número de ofertas: 3. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son inferiores á media aritmética das ofertas presentadas en máis dun 6,67% desta media. Con
todo, excluirase para o cómputo da media, a oferta máis elevada, cando sexa superior á  media de todas en máis dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas
anormalmente baixas todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 16,67%
- Número de ofertas: 4 ou máis. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son inferiores á media das ofertas presentadas en máis dun 6,67% desta media. No
entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en máis dun 6,67% dela, calcularase unha nova media só coas ofertas que non estean no suposto
indicado. En todo caso, se o número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor contía.

Para  unha  maior  claridade  e  transparencia,  os  pregos  de  licitación  do  Concello  engaden  a  dirección  electrónica  que  leva  á  formula  aplicada  pola  deputación:
https://www.dacoruna.gal/dicoruna- subtel/ valoracion/formula 

TERCEIRA CONSIDERACIÓN XURÍDICA.

Conforme aos pregos de licitación a mesa de contratación realiza o cálculo das baixas temerarias, tal e como se recolle na acta da mesa de contratación do día 09.12.2020.

Para o cálculo das baixas tívose en conta que varias empresas manifestaron na súa proposta estar vinculadas con outras empresas do mesmo grupo que tamén presentaban
oferta no presente expediente. Ante esta situación acúdese a regulación contida no artigo  86 do RGLCSP :

“1.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 83.3 de la Ley, cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de
los  supuestos  del  artículo  42.1 del  Código  de Comercio,  presenten  distintas  proposiciones para concurrir  individualmente  a la  adjudicación de un contrato,  se tomará
únicamente, para aplicar el régimen de apreciación de ofertas desproporcionadas o temerarias la oferta más baja, produciendose la aplicación de los efectos derivados del
procedimiento establecido para la apreciación de ofertas desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo”.

As empresas que manifestaron que estaban vinculadas no presente expediente de licitación son: 

- Construcciones Ponciano Nieto SL e Sondeos Porzuna vinculadas ambas as dúas con Construcciones J. Mauri e Hijos SL; 

- SYR-AMG SL vinculada a GR Construcciones Obras y Servicios SL e

- Excavaciones Santiños SL vincula a Construcciones Leonardo Miguélez SL.

A continuación,  a mesa de contratación procede á valoración das ofertas económicas tomando como referencia das empresas que manifestaron estar vinculadas o prezo máis
baixo e poder así determinar as que estaban incursas en baixa. O cálculo amosa o seguinte resultado:

EMPRESA OFERTA ECONÓMICA OFERTA ANORMALMENTE BAIXA

ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS SL 145589,45

BARNACLE OBRAS Y SERVICIOS SL 151845,61

BCNOR GESTIÓN Y SOLUCIONES AVANZADAS SL 149142,02

CETA CONTRATAS SL 154281,63

CONSTRUCCIONES GONZALEZ Y GONZALEZ SL 145684,00

CONSTRUCCIONES OREGA 144998,90

CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO SL 149686,40

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL 156403,93

CONSTRUCCIONES VALE SL 145035,81

COSMALCA SL 155707,59

COTOVERDE OBRAS Y SERVICIOS SL 141215,68

DESMACO SLU 152971,34
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EMDESFOR 2002 SL 175320,05

EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA 135642,34

EXCAVACIONES CERNADAS VALIÑA SL 154281,63

EXCAVACIONES JOSE VARELA IGLESIAS SL 134304,85 OFERTA EN PRESUNCIÓN DE ANORMALIDADE

EXCAVACIONES MIDÓN SL 132265,10 OFERTA EN PRESUNCIÓN DE ANORMALIDADE

EXCAVACIONES POSE SL 132591,80 OFERTA EN PRESUNCIÓN DE ANORMALIDADE

EXCAVACIONES SANTIÑOS SL 135696,66

EXCAVACIONES Y OBRAS MARCOS SL 138705,83

GESTAL Y LOPEZ SL 135217,89

HORDESCON SL 142821,24

MANTENIMIENTO FORESTAL MG SL 156802,69

MANTIDO SL 147231,92

MARTINEZ MONTES E HIJOS SL 145684,00

NEMESIO ORDOÑEZ SA 171038,53

OBRAS Y VIALES DE GALICIA SL 139420

OCISAT SL 152048,60

PRACE, SERVICIOS Y OBRAS SA 155167,46

PROYECON GALICIA SA 159580,85

ROCAS GRANÍTICAS DEL CONDADO SL 142780,00

SERGONSA SERVICIOS SL 157076,15

SYR-AMG SL 117427,43 OFERTA EN PRESUNCIÓN DE ANORMALIDADE

VÍAS E SERVIZOS COMPOSTELA SL 147582,56

VILARIÑO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS SLU 149.986,86

A vista deste cálculos a mesa de contratación declarou que 4 empresas estaban incursas en baixa; solicitouse a documentación acreditativa que en dous casos non foi
achegada e nos outros foi considerada insuficiente polo servizos técnicos municipais. A vista de todo a actuado a mesa de contratación na súa reunión do 12.01.2021 realiza
proposta ó órgano de contratación de exclusión das 4 licitadoras incursas en baixa e de clasificación das restantes. A vista do proposta o órgano de contratación na súa sesión
do 15.01.2021 realiza a clasificación de ofertas.

En base 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. Propoñer o Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia a inadmisión do recurso especial en materia de contratación presentado pola licitadora Gestal y
López SL, no expediente de licitación da obras Senda Outeiro a Costoia, POS 2019, con data do 26.01.2021 contra o acordo de clasificación de ofertas da Xunta de Goberno
Local do 15.01.2021, dado que pola súa contía non procede a súa interposición. 

En efecto, conforme o artigo 44.1.a da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público (LCSP) o recurso especial en material de contratación nos expedientes de
obras unicamente procede cando o seu valor estimado é superior a 3.000.000 euros. No presenta expediente o valor estimado é de 167.770,37 euros.

Segundo. Por un principio antiformalista cualificase o recurso presentado como un recurso de reposición. Procede admitir o recurso de reposición por ser presentado por
suxeito lexitimado, no prazo conferido e fronte a un acto administrativo susceptible do mesmo, en coherencia co artigo 112 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas.

En canto ao fondo do asunto, procede a sua desestimación dado que o cálculo das baixas temerarias axustase os pregos de cláusulas administrativas particulares que rexeron
o expediente, e que son os pregos tipo da  Deputación  Provincial da Coruña. A aplicación dos ditos pregos tipo é obrigatoria para o concello tal e como resulta das bases
reguladoras do plan provincial de obras e servizos 2019 (POS), cuxa base sétima establece:

Os  concellos  contratarán  os  investimentos  de  acordo  coa  citada  Lei  9/2917  de  contratos  do  sector  público  mediante  procedemento  "aberto",  procedemento  "aberto
simplificado", ou procedemento "aberto simplificadísimo, utilizando os pregos-tipo de cláusulas administrativas particulares aprobados expresamente por esta Deputación. 

Terceiro. Denegar a solicitude de suspensión formulada pola licitadora dado que non se considera que concorra ningún dos supostos do artigo 117 da lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. 

Cuarto. Remitir o expediente de contratación de obras de Senda Outeiro a Costoia xunto cos acordos que anteceden ó Tribunal administrativo de contratación pública de
Galicia, tal e como o Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia solicita no seu escrito do 27.01.2021.

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

Ames, 28 de xaneiro de 2021.

A secretaria

Rosa Ana Prada Queipo.

MODIFICACIÓN DAS  BASES  REGULADORAS  PARA  A  CONCESIÓN  DE  AXUDAS  A
REACTIVACIÓN  ECONÓMICA  DO  COMERCIO  E  A  HOSTALARÍA  MEDIANTE  AS
TARXETAS BONO REACTIVA AMES.
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EXPEDIENTE GESTDOC 7354/2020

A Xunta de Goberno Local do 30.12.2020, aprobou as bases reguladoras da convocatoria de Axudas a
reactivación económica do comercio e a hostalería do Concello de Ames a través das tarxetas
bono Reactiva Ames, publicadas no BOP numero 3 do 07.01.2021.

O 26.01.2021 a Xunta de Galicia publicou no DOG nº 16 Bis, o Decreto 8/2021, do 26 de xaneiro, polo
que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise
sanitaria,  na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto  polo  Real  decreto
926/2020, do 25 de outubro,  polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de
infeccións causadas polo SARS-CoV-2.” e a Orde do 26 de xaneiro de 2021 pola que se establecen
medidas  de  prevención  específicas  como  consecuencia  da  evolución  da  situación  epidemiolóxica
derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

A nova normativa afecta directamente o sector do comercio e da hostalaría e, polo tanto, as medidas
adoptadas polo Concello na convocatoria aprobada o 30.12.2020, co fin de favorecer a súa reactivación.

A vista desta situación a concellería de Promoción económica do Concello de Ames considera necesario
a modificación dos prazos previstos na convocatoria das tarxetas bono Reactiva Ames, no referente a
Campaña 1 así como corrixir determinados aspectos da convocatoria en aras dunha maior claridade,
especialmente no referente os establecementos que poden acollerse á mesma.

Por todo o que antecede, proponse á Xunta de Goberno Local previa delegación do alcalde (decreto
1776/2019), por unanimidade dos seus membros presentes adopta os seguintes acordos:

Primeiro.  Modificar os prazos recollidos na base sexta,  campaña 1 que comprendía do 05.02.2021
ata o 31.03.2021,  e que pasarán a ser do 19.02.2021 ata o 19.04.2021. Os prazos da campaña 2 que
comprendía do 01.09.2021 ata 31.10.2021, mantéñense iguais.

Sendo a redacción corrixida da base sexta a seguinte: 

Campaña 1

As solicitudes poderán presentarse a partir do 19 de febreiro de 2021, data de inicio da campaña, e ata o 19 de abril
de 2021, data de finalización da campaña. 

(.............................)

Para a presentación da solicitude utilizarase o formulario normalizado que consta como Anexo I desta convocatoria e
que lle será facilitado pola entidade colaboradora nos lugares habilitados para o efecto, que serán publicados na
páxina web do Concello de Ames e da entidade colaboradora (www.xuntanzadeempresariosdeames.gal) a partir do
19 de febreiro de 2021. Co formulario de solicitude, a persoa interesada deberá presentar o DNI, ou documento
identificativo, a efectos de comprobar o cumprimento dos requisitos para ser beneficiario da axuda. 

Segundo.- Modificar a redacción da base quinta, de tal forma que onde di: 

Poderán adherirse á campaña todos os comercios e locais de hostalería e restauración do termo municipal de Ames,
excepto os espazos de gran distribución destinados á alimentación (hipermercados ou supermercados pertencentes
a grandes cadeas), as estacións de servizo de combustible, as salas de xogo/ apostas. Quedarán tamén excluídos
as farmacias e demais establecementos sanitarios, así como os estancos.

As tarxetas tampouco serán válidas para a compra en tendas on-line, a través de Internet. A lista de establecementos
adheridos  á  iniciativa  publicarase  tanto  na  páxina  web  da  entidade  colaboradora
(www.xuntanzadeempresariosdeames.gal) como na páxina web do Concello de Ames a partir do día 05 de febreiro
de 2021, 

A redacción correcta é a seguinte: 

Poderán adherirse á campaña todos os comercios e locais de hostalería e restauración do termo municipal de Ames,
excepto os espazos de gran distribución destinados á alimentación (hipermercados ou supermercados pertencentes
a grandes cadeas), as estacións de servizo de combustible, as salas de xogo/ apostas. Quedarán tamén excluídos
as farmacias e demais establecementos sanitarios,  así  como os estancos.  A modo aclaratorio  quedan incluídos
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dentro da campaña as ópticas, as clónicas veterinarias, os psicotécnicos, as clínicas dentais, os establecementos
ortopédicos e as parafarmacias.

As  tarxetas  tampouco  serán  válidas  para  a  compra  en  tendas  on-  line,  a  través  de  Internet.  A  lista  de
establecementos  adheridos  á  iniciativa  publicarase  tanto  na  páxina  web  da  entidade  colaboradora
(www.xuntanzadeempresariosdeames.gal) como na páxina web do Concello de Ames a partir do día 19 de febreiro
de 2021.

Terceiro. Modificar a redacción da base oitava, onde di: 

Serán gastos subvencionables as compras ou pagos que as persoas beneficiarias realicen nos establecementos
adheridos á campaña “Reactiva Ames”, cuxa relación será publicada na páxina web do Concello de Ames e na
páxina web da entidade colaboradora (www.xuntanzadeempresariosdeames.gal), sempre que fosen realizados no
período de duración da campaña 1, é dicir, entre o 05 de febreiro de 2021 e o 31 de marzo de 2021 ou na campaña 2
do 01 de setembro de 2021 ao 31 de outubro de 2021.

A cantidade correspondente ao 60% do saldo das tarxetas unha vez finalizada cada campaña, e que se corresponde
coa achega das persoas beneficiarias da subvención poderá ser reclamada por cada unha das persoas beneficiarias
á entidade colaboradora no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte da data de finalización da campaña, é
dicir, na campaña 1: ata o 30 de abril de 2021 e na campaña 2: ata o 30 de novembro de 2021. Dita reclamación
realizarase nas dependencias da entidade colaboradora.

A redacción correcta é a seguinte:

Serán gastos subvencionables as compras ou pagos que as persoas beneficiarias realicen nos establecementos
adheridos á campaña “Reactiva Ames”, cuxa relación será publicada na páxina web do Concello de Ames e na
páxina web da entidade colaboradora (www.xuntanzadeempresariosdeames.gal), sempre que fosen realizados no
período de duración da campaña 1, é dicir, entre o 19 de febreiro de 2021 e o 19 de abril de 2021 ou na campaña 2
do 01 de setembro de 2021 ao 31 de outubro de 2021.

A cantidade correspondente ao 60% do saldo das tarxetas unha vez finalizada cada campaña, e que se corresponde
coa achega das persoas beneficiarias da subvención poderá ser reclamada por cada unha das persoas beneficiarias
á entidade colaboradora no prazo dun mes,  contado a partir  do día seguinte da data de finalización da última
campaña,  é  dicir  ata  o  30 de  novembro  de  2021.  Dita  reclamación  realizarase  nas dependencias  da entidade
colaboradora.

Cuarta. Modificar a redacción do Anexo II punto segundo, terceiro e punto quinto, onde
di: 

Segundo. Poderán adherirse á campaña todos os comercios e locais de hostalería e restauración (CNAE 47 e 56) do
termo municipal de Ames, excepto os espazos de gran distribución destinados á alimentación (hipermercados ou
supermercados pertencentes a grandes cadeas), as estacións de servizo de combustible, as salas de xogo/ apostas.
Quedarán tamén excluídos as farmacias e demais establecementos sanitarios, así como os estancos.

Terceiro. Para que os establecementos adhíranse a esta iniciativa deberase utilizar o formulario de solicitude dirixido
a esta iniciativa que se publicará na páxina web do Concello de Ames. No formulario de solicitude o solicitante
autorizará  ao  Concello  de  Ames  a  verificar  de  oficio  e  de  forma  directa  os  requisitos  que  debe  cumprir  o
establecemento para participar nesta iniciativa. As solicitudes deberán ser presentadas a través da sede electrónica
do concello de Ames ( https://sede.concellodeames.gal). O prazo de presentación das solicitudes de adhesión estará
aberto desde o día 10 de xaneiro de 2021 ata o día 31 de xaneiro de 2021. A lista definitiva de establecementos
adheridos será publicada tanto na páxina web do Concello de Ames como na páxina web da entidade colaboradora
(www.xuntanzadeempresariosdeames.gal) a partir do día 05 de febreiro de 2021.

Quinto. As tarxetas bono “Reactiva Ames” poderán ser utilizadas en todos os establecementos comercias adheridos
a iniciativa entre:

Campaña 1

O 5 de febreiro de 2021, data de inicio da campaña, e ata o 31 de marzo de 2021, data de finalización da campaña.  

A redacción correcta é a seguinte:
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Segundo. Poderán adherirse á campaña todos os comercios e locais de hostalería e restauración do termo municipal
de Ames, excepto os espazos de gran distribución destinados á alimentación (hipermercados ou supermercados
pertencentes a grandes cadeas),  as estacións de servizo de combustible, as salas de xogo/ apostas. Quedarán
tamén excluídos as farmacias e demais establecementos sanitarios,  así  como os estancos.  A modo aclaratorio
quedan  incluídos dentro da campaña as ópticas, as  clínicas veterinarias, os psicotécnicos, as  clínicas dentais, os
establecementos ortopédicos e as parafarmacias.

Terceiro. Para que os establecementos adhíranse a esta iniciativa deberase utilizar o formulario de solicitude dirixido
a esta iniciativa que se publicará na páxina web do Concello de Ames. No formulario de solicitude o solicitante
autorizará  ao  Concello  de  Ames  a  verificar  de  oficio  e  de  forma  directa  os  requisitos  que  debe  cumprir  o
establecemento para participar nesta iniciativa. As solicitudes deberán ser presentadas a través da sede electrónica
do concello de Ames ( https://sede.concellodeames.gal). O prazo de presentación das solicitudes de adhesión estará
aberto desde o día 10 de xaneiro de 2021 ata o día 14 de  febrero de 2021. A lista definitiva de establecementos
adheridos será publicada tanto na páxina web do Concello de Ames como na páxina web da entidade colaboradora
(www.xuntanzadeempresariosdeames.gal) a partir do día 19 de febreiro de 2021.

Quinto. As tarxetas bono “Reactiva Ames” poderán ser utilizadas en todos os establecementos comercias adheridos
a iniciativa entre:

Campaña 1

O 19 de febreiro de 2021, data de inicio da campaña, e ata o 19 de abril de 2021, data de finalización da campaña.

Quinto. Publicar as modificacións que se aproban no BOP para xeral coñecemento, así como
na web municipal.

Sexto.  Facultar  o  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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