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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA     29   D  E XULLO DE 2021  

Sendo as once horas e trinta minutos (11:30 h) do vinte e nove (29) de xullo de dous mil vinte e
un (2021), reúnese a Xunta de Goberno local deste Concello en sesión ordinaria de primeira
convocatoria, baixo a Presidencia do alcalde, José Blas García Piñeiro, e coa asistencia dos/as
tenentes de alcalde David Santomil Mosquera, Genma Otero Uhía, Luísa Feijóo Montero, Víctor
Manuel Fernández Prieto, Ana Belén Paz García e Natividad de Jesús González Rodríguez.

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 22.07.2021 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,  por
unanimidade dos membros presentes da Xunta de Goberno Local.

B) EXPEDIENTES DE URBANISMO.

PUNTO SEGUNDO. LICENZAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN

2.1. LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR. LUGAR DE CALO.
PARROQUIA DE AGRÓN.

EXPEDIENTE GD 2220/2020

Dáse conta da solicitude presentada por José Pérez Viqueira *** e Eva María Poceiro Cotelo,
*** (R.E. número 004/515 do 25.06.2018) de licenza de  primeira ocupación dunha vivenda
unifamiliar construída na finca coa referencia catastral número 4977501NH2447N0001FP, finca
rexistral 9.208, no Lugar de Calo, Parroquia de Agrón, Ames.

A licenza de obras foi autorizada pola Xunta de Goberno Local na sesión do 20.10.2016, e
posterior  modificación,  aprobada  en  Xunta  de  Goberno  Local  do  05.07.2018,  expediente
2016/U022/000042. A modificación afectou á superficie de cesión para viais ao concello, que
pasou dun total de 226,20 m2 a 243,00 m2.

A cesión  formalizouse  en  escritura  outorgada  o  15.06.2017  ante  o  Notario  Manuel  María
Romero Neira (protocolo número 559) e posterior acta de rectificación de data 17.01.2019  ante
a  Notaria  María  Dolores  Veiras  Suárez  (protocolo  número  52).  Non  consta  acreditada  a
aceptación polo concello  da cesión realizada.

Figuran aboadas taxas por licenza de primeira ocupación polo importe de  129,14 euros, en
aplicación do artigo 6.2.c da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de licenzas
urbanísticas (BOP núm. 246 de 27.12.2013).
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Figuran no expediente os informes favorables da arquitecta municipal e da asesora xurídica de
Urbanismo.

A vista dos informes técnico e xurídico favorables obrantes no expediente,  que propoñen a
concesión  da  licenza  de  primeira  ocupación  solicitada,  a  Xunta  de  Goberno  Local  por
unanimidade  dos  seus  membros  presentes,  e  previa  delegación  da  Alcaldía  (decreto
1376/2021), adopta os seguintes acordos:

Primeiro.  Aceptar a cesión de terreo para regularización de viario formalizada en escritura
outorgada por José Pérez Viqueira e Eva María Poceiro Cotelo o 15.06.2017 ante o notario
Manuel María Romero Neira (protocolo número 559) e posterior acta de rectificación de data
17.01.2019 ante a notaria María Dolores Veiras Suárez (protocolo número 52)

Segundo. Conceder a  José Pérez Viqueira, *** e Eva María Poceiro Cotelo, *** licenza de
primeira ocupación dunha vivenda unifamiliar construída na parcela coa referencia catastral
4977501NH2447N0001FP, finca rexistral 9.208 de Ames, no lugar de Calo, Parroquia de Agrón;
obra executada ao abeiro do proxecto para o cal concedeuse licenza en Xunta de Goberno
Local 20.10.2016 e posterior modificación en Xunta de Goberno Local do 17.01.2019.

Consta  certificado  final  de  obra  asinado  pola  directora  de  obra  Rosa  María  Facal  Varela
(arquitecta  colexiada  3436)  e  o  director  de  execución,  Javier  Martínez  Porteiro  (2798
COAATIEAC)

Terceiro.  Dar traslado aos servizos municipais  de Tesouraría e Recadación aos efectos de
eventuais actuacións de inspección ou comprobación co fin de practicar liquidación definitiva
(art. 103.1 TRHL (Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais)). Dar traslado á empresa concesionaria dos
servizos  de auga e  saneamento  aos efectos das posibles  altas  nos censos tributarios  que
correspondan. Dar traslado tamén á Xerencia do Catastro ao non constar o cumprimento da
obriga  de  formalización  da  obra  construída  na  parcela  coa  referencia  catastral
4977501NH2447N0001FP.

Cuarto. Dar traslado do presente acordos aos departamentos municipais afectados aos efectos
oportunos.

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

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

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

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

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

3 Interpoñer calquera outro recurso que estime pertinente. 

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

C) EXPEDIENTES DE SUBVENCIÓNS

PUNTO TERCEIRO. APROBACIÓN DA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DE
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INICIATIVA SOCIAL SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA A PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE
SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS E INCLUSIÓN SOCIAL DO CONCELLO DE AMES.
EXERCICIO 2021.

EXPEDIENTE 5763/2021

Con  data  27.05.2021  a  Xunta  de  Goberno  Local  aproba  a  convocatoria  e  bases  de
subvenciones  a entidades  de  iniciativa  social  sen  ánimo  de  lucro  para  a  promoción  de
actividades de servizos sociais comunitarios e inclusión social do Concello de Ames, exercicio
2021.

A convocatoria foi publicada no Boletín Oficial da Provincia núm. 104, do 04.06.2021.

Figura proposta da comisión avaliadora de data 23.07.2021.

Figura  proposta  da  Concellaría  de  Benestar  Social  de  26.07.2021,  na  que  se  propón  a
concesión de subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para a promoción
de  actividades  de  servizos  sociais  comunitarios  e  inclusión  social  do  Concello  de  Ames.
exercicio 2021.

Figura informe de fiscalización favorable da Intervención Municipal (informe 322/2021)

Visto  o  que  antecede,  a  Xunta  de  Goberno  Local,  por  unanimidade  dos  seus  membros
presentes, e previa delegación da alcaldía (decreto 1376/2021), adopta os seguintes acordos:

Primeiro. Aprobar o reparto de subvencións a entidades de iniciativa social sen animo de lucro
para a promoción de actividades de servizos sociais comunitarios e inclusión social do Concello
de Ames, exercicio 2021, con arranxo ao seguinte detalle:

ENTIDADES PROXECTOS LIÑA
SUBV.

GASTOS SUBVENCIONABLES PUNT. ORZAMENTO
TOTAL

IMPORTE
SOLICITADO

IMPORTE
CONCEDIDO

COEF.
FINAN.

ARCEA ADAMES
CIF: G15932296
Exp. Nº: 
8262/2021

Autonomía persoal 3 Gastos  de  persoal  da  educadora  que
imparte as clases de autonomía persoal
e factura polo programa de estimulación
cognitiva.

140 8.543,08 € 6.834,56 € 5.691,84 € 66,63%

Educación
emocional e interv.
en comunicación e
linguaxe

3 Gastos  para  sufragar  as  facturas  de
honorarios das sesións de logopedia e
psicoloxía.

125 5.712,00 € 4.569,60 € 4.569,60 € 80%

ASPSSC
CIF: G15041551
Exp. Nº:8257/2021

Comunicación  e
interp. da linguaxe
de signos.

1 A) Gastos  de  persoal  do  servizo  de
intérpretes e desprazamentos.

110 4.466,63 € 4.466,63 € 3.573,30 € 80%

CARITAS 
ORTOÑO
CIF:  R1500053B
Exp. Nº: 
8258/2021 e Nº 
8259/2021

Necesidades
básicas

1 B) Abono de axudas económicas directas
a  persoas  sen  recursos  destinadas  á
cobertura de necesidades urxentes  ou
de  emerxencia  social  para  satisfacer
necesidades  primarias:  transporte,
roupa  e  calzado,  consumos
enerxéticos,  escolares e de formación,
alimentación, farmacia e hixiene.

125 7.500,00 € 7.500,00 € 5.082,00 € 67,76%

Alugueres 1 B) Axudas económicas directas a persoas
sen recursos destinadas  ao abono de
rendas por  alugueiro  en situacións de
emerxencia social.

115 7.500,00 € 7.500,00 € 4.675,44 € 62,34%

FONTE DA VIRXE
CIF: G15474562
Exp. Nº : 
8255/2021

Acompañamento
integral no rural

1A) Gastos  de  persoal,  asesoramento
técnico e material funxible.

115 13.500,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 22,22%

CARITAS 
MILLADOIRO
CIF:  R1500053B
Exp. Nº: 
8263/2021, Nº 
8264/2021 e Nº 
8265/2021

Areté 1A) Gastos  de  persoal,  gastos  correntes
consumibles  non  amortizables  e
material funxible.

129,5 11.581,10 € 7.500,00 € 5.264,96 € 45,46%

Vivenda  para
todos

1B) Gastos  de  persoal  e  mantemento  da
vivenda. 

115 13.855,14 € 7.500,00 € 4.675,44 € 33,75%

Itinerarios 2021 1 A) Axudas económicas directas destinadas
á cobertura de necesidades básicas de
persoas  vulnerables  e  gastos  de
persoal.

107,5 10.055,14 € 7.500,00 € 4.370,53 € 43,47%

FUNDACIÓN 
TIERRA DE 
HOMBRES

Viaxe cara a vida 1A) Gastos  de  persoal  e  gastos  correntes
consumibles non amortizables.

130 4.444,00 € 3.555,20 € 3.555,20 € 80%
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CIF: G80956733
Exp. Nº: 
8260/2021

IGAXES 3
CIF: G15784978
Exp. Nº 8261/2021

Competencias
familiares

1 B) Gastos de persoal 112,5 9.678,92 € 7.500,00 € 4.573,81 € 47,26%

Escola de vida 1 B) Gastos de persoal e material funxible 102,5 9.515,30 € 7.500,00 € 4.167,25 € 43,80%

AECC
CIF: G28197564
Exp. Nº 8266/2021

Educación  para  a
saúde

2 Gastos de persoal e material funxible 99,5 4.400,00 € 2.800,00 € 2.800,00 € 63,64%

INGADA
CIF: G70394374
Exp. Nº 8267/2021

Facendo
comunidade

1 B) Gastos  de  persoal  propio,  retribucións
de  persoal  contratado  en  réxime  de
arrendamento  de  servizos  e  material
funxible.

132,5 5.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 80%

TOTAL 59.999,37 €

Segundo. Dispoñer o gasto por importe de 60.000,00 euros con cargo á aplicación 2312.48012
do orzamento municipal 2021.

Terceiro. Informar  ás  entidades  ás  que  se lles  concede  a  subvención,  que  tal  e  como se
establece no artigo  5.2  das  Bases,  para  percibir  o  importe  íntegro  da subvención  deberán
xustificar,  como mínimo,  un gasto polo importe total  do proxecto presentado.  Realizarase a
correspondente  minoración  no  caso  de  non  xustificarse  na  súa  totalidade  o  proxecto
presentado.

Cuarto. Notificar ás entidades beneficiarias, nos termos previstos no artigo 9.1 das Bases e na
acta da Comisión avaliadora,  o acordo de reparto no que se expresará tanto o obxecto da
subvención outorgada,  como a contía concedida,   como o coeficiente de financiamento e o
orzamento subvencionado.

As entidades deberan proceder á xustificación antes do 31.08.2021, das actuacións realizadas
e aboadas no período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 30 de xuño de 2021.

As entidades deberan proceder á xustificación antes do 10.12.2021, das actuacións realizadas
e aboadas no período comprendido entre o 1 de xullo e o 30 de novembro de 2021.

Para proceder á xustificación deberan cumprimentar o Anexo 3 das Bases acompañado da
documentación prevista no artigo 9.2. das Bases e a xustificación da realización da adecuada
publicidade do carácter  público do financiamento da actuación en aplicación da Disposición
Adicional primeira das referidas Bases.

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

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

D) EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN

PUNTO CUARTO. CLASIFICACIÓN DE OFERTAS E REQUIRIMENTO DE PRESENTACIÓN
DE  DOCUMENTACIÓN  PARA  A  ADXUDICACIÓN  PO  PROCEDEMENTO  ABERTO
SIMPLIFICADO  CUN  ÚNICO  CRITERIO  DE  ADXUDICACIÓN  (FACTOR  PREZO),  DAS
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN ACCESOS EN VENTOSA. POS 2019.

EXPEDIENTE 626/2020

A Xunta de Goberno Local do 15.04.2021 aprobou o expediente de licitación por procedemento
aberto  simplificado cun único  criterio  de valoración das obras de pavimentación acceso en
Ventosa. POS 2019.

Tramitado o expediente de licitación, a Mesa de Contratación na súa reunión do  28.05.2021
procede a apertura das ofertas económicas resultando incursas en baixa temeraria un total de 8
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empresas.

Solicitada ás empresas incursas en baixa temeraria a documentación xustificativa e achegada a
mesma, foi remitida os servizos técnicos do concello para a súa valoración.

Das  oito  empresas  unicamente  seis  presentan  documentación  xustificativa  das  baixas
temerarias , sendo informadas desfavorablemente polos servizos técnicos municipais.

A Mesa de Contratación, na súa reunión do día 25.06.2021, á vista do informe emitido polos
servizos técnicos municipais realizou proposta de exclusión das empresas incursas en baixa
temeraria. Na mesma reunión a Mesa de Contratación formulou proposta de clasificación das
restantes empresas licitadoras resultando que dúas delas Construcciones J Mauri e Hijos SL;
GR  Construcciones  Obras  y  Servicios,  SL;  e  Sondeos  Porzuna  SL,  tamén  incorren  en
presunción de anormalidade. Ante esta situación a Mesa de Contratación acorda solicitarlles
xustificación das súas ofertas, incursas en baixa temeraria.

As  empresa  Construcciones  J.  Mauri  e  Hijos  SL  e  Sondeos  Porzuna  SL  presentan
documentación  xustificativa  que  é  informada  desfavorablemente  polo  servizos  técnicos
municipais. A empresa GR Construcciones Obras y Servicios, SL non presenta documentación
xustificativa.

A Mesa de Contratación volve a reunirse o día 22.07.2021 e a vista do informado polos servizos
técnicos municipais propón a exclusión das tres empresas referidas e realiza nova proposta de
clasificacion.

Por  todo  o  exposto,  a  Xunta  de  Goberno  Local  previa  delegación  do  alcalde  (decreto
1376/2021), por unanimidade dos seus membros presentes adopta os seguintes acordos:

Primeiro.  Excluír do  procedemento  de  licitación  das  obras  de  pavimentación  accesos  en
Ventosa. POS 2019, ás empresas licitadoras que a continuación se indican por non xustificar as
súas ofertas económicas incursas en baixa temeraria:

EMPRESA CIF/NIF

 ASFALGAL TECNICAS VIARIAS SL B32404972 

CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO SL B15293145

 EXCAVACIONES POSE SL B15626922 

EXCAVACIONES, TRANSP. OBRAS Y SERV MANUEL RODRÍGUEZ SL B15874746

HORDESCON SL  B32108334

MARTINEZ MONTES E HIJOS, SL B15025372

OBRAS Y VIALES DE GALICIA SL B15608193

SYR - AMG SL B15938780

CONSTRUCCIONES J MAURI E HIJOS SL  B15261308,

GR CONSTRUCCIONES, OBRAS Y SERVICIOS, SL  B70262829 

SONDEOS PORZUNA SL B15546237

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

EMPRESA CIF OFERTA ECONÓMICA PUNTUACIÓN

CONSTRUCCIONES VALE, S.L. B36024933 78.173,92 97,70

EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, SA A15352735 78.335,44 97,06

EXCAVACIONES MIDÓN SL B15494388 78.382,83 96,88

CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO SL B36133916 78.408,00 96,76

VIAS E SERVIZOS COMPOSTELA SL B94106747 78.753,48 95,41

CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL B15289614 79.161,83 93,80
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MANTIDO SL B15819642 79.190,52 93,69

EXCAVACIONES SANTIÑOS SL B27144328 79.722,06 91,59

EXCAVACIONES Y OBRAS MARCOS SL B70093539 80.254,63 89,49

EXACAVACIONES AGRA CASTRO SL B15490527 80.925,00 86,45

SERGONSA SERVICIOS SL B70372032 81.004,66 85,98

OBRAS Y SERVICIOS INDIGO SL B15608193 81.214,26 84,70

MANTENIMIENTO FORESTAL MG SL B27223478 82.266,69 78,23

NEMESIO ORDOÑEZ, S.A. A15146608 86.306,72 53,43

BARNACLE OBRAS Y SERVICIOS SL B70538459 87.057,31 48,83

BCNOR GESTIÓN Y SOLUCIONES AVANZADAS SL B15840861 87.574,21 45,68

MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES AROSA SL B36533537 87.627,38 45,33

CONSTRUCCIONES CERNADAS, S.L. B15081847 90.250,00 29,23

LÓPEZ Y LEIS SA A15210669 90.750,00 26,13

Terceiro. Declarar que as características esenciais da referida contratación para o clasificado en
primeiro lugar,  Construcciones Vale SL con  CIF B-36024933, 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 sesenta e catro mil seiscentos seis euros con cincuenta e cinco
céntimos de euro (64.606,55 euros).

B.- IVE repercutible: A contía do IVE repercutible ao tipo do 21% ascende á contía de trece mil cincocentos sesenta e sete euros
con trinta e sete céntimos de euro (13.567,37 euros).

C. Total: 78.173,92 euros

Quinto. Duración do contrato

A duración inicial do contrato será de 6 meses, a partir do día seguinte ao da sinatura da acta
de comprobación do reformulo, 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

Debera 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 3.230,33 euros segundo se especifica nos pregos que rexeron para a licitación correspondentes ao 5% do
prezo de adxudicación excluído o imposto sobre o valor engadido.

Documento xustificativo, de ser o caso, de reembolso ao concello do importe dos anuncios de licitación. O adxudicatario deberá
aboar ao concello en concepto de reembolso dos gastos de publicacións dos anuncios de licitación de acordo co estipulado no
artigo 75 do Real Decreto 1098/2001 de 12 de outubro polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos do Sector
Público. 

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.

-  Asi  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 citada documentación no prazo conferido  non se poderá proceder  a
adxudicación do contrato ao licitador clasificado en primeiro lugar.

Noveno. Notificar o presente acordo aos licitadores e dar traslado aos departamento municipais
afectados aos efectos oportunos.

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

PUNTO QUINTO. CLASIFICACIÓN DE OFERTAS E REQUIRIMENTO DE PRESENTACIÓN
DE  DOCUMENTACIÓN  PARA  A  ADXUDICACIÓN  DO  PROCEDEMENTO  ABERTO
SIMPLIFICADO  CUN  ÚNICO  CRITERIO  DE  ADXUDICACIÓN  (FACTOR  PREZO),  DAS
OBRAS DE MELLORA DE INTERIORES SEÁREZ DE ARRIBA. POS 2020.

EXPEDIENTE 992/2021

A Xunta de Goberno Local do 18.03.2021 aprobou o expediente de licitación por procedemento
aberto simplificado cun único criterio de adxudicación (factor prezo), das obras  de mellora de
interiores Seárez de Arriba. POS 2020.

Tramitado o expediente de licitación, a Mesa de Contratación, na súa reunión do 15.04.2021
procede a apertura das ofertas económicas resultando incursas en baixa temeraria un total de 9
empresas.

Solicitada ás empresas incursas en baixa temeraria a documentación xustificativa e achegada a
mesma, foi remitida os servizos técnicos do concello para a súa valoración.
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Das  nove empresas  incursas  en  baixa  seis  presentan  documentación  xustificativa  que
informaron desfavorablemente os servizos técnicos municipais.

A  Mesa  de  Contratación  volve  a  reunirse  o  día  10.06.2021  propoñendo  a exclusión  do
procedemento das empresas  Eulogio Viñal  Obras y Construcciones SA;  Excavaciones Agra
Castro SL;  Excavaciones José Varela Iglesias SL;  Excavaciones Midon SL;  Excavaciones y
Obras Marcos SL; Mantido SL; Martínez Montes e Hijos SL; Obras y Viales de Galicia SL; e
SYR-AMG  SL, por  non  xustificar  a  súa  oferta  económica,  que  estaba  considerada  como
anormalmente  baixa.  Na  mesma  reunión  a  Mesa  de  Contratación  realiza  proposta  de
clasificación  de  ofertas  por  orden  decrecente  de  puntuación  e  detecta  que  a  empresa  GR
Construcciones Obras y Servicios SL tamén incorre en baixa temeraria polo que lle concede un
prazo de cinco días hábiles para xustificar a súa oferta.

A empresa GR Construcciones Obras y Servicios SL presenta documentación xustificativa que é
informada desfavorablemente polos servizos técnicos municipais.

A Mesa  de  Contratación  na  súa  reunión  do  22.07.2021  realiza  proposta  de  exclusión  da
empresa  GR  Construcciones  Obras  y  Servicios  SL,  por  non  xustificar  a  súa  oferta
anormalmente baixa e realiza nova proposta de clasificación.

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

Primeiro. Excluír do procedemento de licitación das obras de mellora de interiores Seárez de
Arriba, POS 2020, ás empresas licitadoras que a continuación se indican por non xustificar as
súas ofertas económicas incursas en baixa temeraria:

EMPRESA CIF/NIF

- Eulogio Viñal Obras y Construcciones SA, A15352735

- Excavaciones Agra Castro SL, B15490527

- Excavaciones José Varela Iglesias SL, B15510076

- Excavaciones Midon SL, B15494388

-Excavaciones y Obras Marcos SL, B70093539

- Mantido SL, B15819642

-Martínez Montes e Hijos SL, B15025372

- Obras y Viales de Galicia SL, B15608193

- SYR-AMG SL e B15938780

- GR Construcciones Obras y Servicios SL, B70262829

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

EMPRESA CIF/NIF IMPORTE OFERTA PUNTUACIÓN

BCNOR GESTION Y SOLUCIONES AVANZADAS S.L. B15840861 56.257,67 € 93,88

EXCAVACIONES POSE S.L. B15626922 56.325,50 € 93,50

COVIASTEC, S.L. B32240210 56.357,90 € 93,31

OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L. B32211716 56.776,62 € 90,99

CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L B15293145 56.871,17 € 90,46

CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS SL B15261308 57.884,20 € 83,86

AQUABLUE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SL B70311188 58.784,80 € 75,60

SONDEOS PORZUNA SL B15546237 58.829,69 € 75,19

TARRIO Y SUAREZ, S.L. B15090061 59.430,75 € 70

SERGONSA SERVICIOS, S.L. B70372032 59.591,29 € 68,60
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BARNACLE OBRAS Y SERVICIOS S.L. B70538459 59.819,20 € 66,62

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN Y VIALES S.L. B94097268 61.746,09 € 49,99

GROMA OBRAS, S.L. B70484811 62.287,47 € 45,33

EXCAVACIONES, TRANSPORTES, OBRAS Y SERVICIOS MANUEL RODRÍGUEZ S.L. B15874746 64.090,66 € 29,75

NEMESIO ORDOÑEZ, S.A. A15146608 65.434,60 € 18,14

Terceiro. Declarar que as características esenciais da referida contratación para o clasificado
en primeiro lugar, BCNOR GESTION Y SOLUCIONES AVANZADAS S.L. con CIF B15840861
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 corenta e seis mil catrocentos noventa e tres euros con noventa e catro
céntimos de euro (46.493,94 euros)

B.- IVE repercutible: A contía do IVE repercutible ao tipo do 21% ascende á contía de nove mil setecentos sesenta e tres euros con
setenta e tres céntimos de euro (9.763,73 euros)

C. Total: 56.257,67 euros

Quinto. Duración do contrato

A duración inicial do contrato será de 6 meses, a partir do día seguinte ao da sinatura da acta
de comprobación do reformulo, 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

Debera 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.

e) Garantía.

Documento acreditativo de ter constituída en calquera das formas establecidas no artigo 108 da LCSP unha garantía definitiva por
un importe de  2.324,70 € segundo se especifica nos pregos que rexeron para a licitación correspondentes ao 5% do prezo de
adxudicación excluído o imposto sobre o valor engadido.

Documento xustificativo, de ser o caso, de reembolso ao concello do importe dos anuncios de licitación. O adxudicatario deberá
aboar ao concello en concepto de reembolso dos gastos de publicacións dos anuncios de licitación de acordo co estipulado no
artigo 75 do Real Decreto 1098/2001 de 12 de outubro polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos do Sector
Público. 

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
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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.

-  Asi  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 citada documentación no prazo conferido non se poderá proceder a adxudicación do contrato ao
licitador clasificado en primeiro lugar.

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

FORA DA ORDE DO DÍA E PREVIA RATIFICACIÓN POR UNANIMIDADE DOS MEMBROS
PRESENTES SE INCLÚE O SEGUINTE ASUNTO:

INICIO  EXPEDIENTE  DE  IMPOSICIÓN  DE  PENALIDADES  O  CONTRATISTA
ADXUDICATARIO  DAS  OBRAS  DE  ACONDICIONAMENTO  DE  ZONAS  VERDES  NO
MILLADOIRO.

EXPEDIENTE 1419/2020

Con data do 24.09.2020 adxudicouse ao contratista CYS Hispania SL, o contrato das obras de
acondicionamento  de  zonas  verdes  no  Milladoiro,  no  marco  do  programa  operativo  de
crecemento sostible 2014-2020, cofinanciadas ao 80% con fondos EDUSI Impulsa Ames e ao
20% polo Concello, actuación EDUSI.

O contrato formalizouse con data 05.10.2020 e acta de replanteo con data  26.10.2020. O prazo
de execución previsto é de 4 meses a contar dende o día seguinte o da sinatura da acta de
comprobación do replanteo. Polo tanto, a data de finalización do contrato é o 26.02.2021.

Solicitada unha prórroga de 3 meses, a mesma autorizouse en Xunta de Goberno Local do
25.02.2021 quedando fixada como data de finalización das obras o 26.05.2021.

Figura informe de data 21.06.2021 do director facultativo das obras, Pablo Blanco Ferreiro, no
que  se  expoñen  deficiencias  na  execución  das  obras  fixando  como  prazo  estimado  de
finalización das obras o de 2 semanas. Posteriormente, con data do 27.07.2021, achega novo
informe ( R.E. numero 14387/2021) no que explicita que as obras seguen sen estar totalmente
rematadas fixando como prazo necesario para a súa finalización o de 10 días o que situaría a
data de finalización das obras no 06.08.2021.

Figura informe de Secretaría sobre o inicio do expediente de imposición de penalidades.

Visto  o  que  antecede,  a  Xunta  de  Goberno  Local  por  unanimidade  dos  seus  membros
presentes, previa delegación do alcalde ( decreto 1376/2021), adopta os seguintes acordos:

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

11/12



                                                                 

                                                             

Primeiro. Iniciar  expediente  de  imposición  de  penalidades  a  CYS  HISPANIA SL pola
demora  na  execución  das  obras  de  Acondicionamento  de  zona  verdes  en  Milladoiro
(Ames), actuación EDUSI, concedéndolle o contratista e os avalistas un prazo de alegacións
de 10 días hábiles. O acordo de inicio será acompañado do informe da dirección das obras.

Segundo. Dar traslado deste acordo aos departamentos afectados aos efectos oportunos.

Terceiro.  Facultar ó 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 Blas García Piñeiro Rosa Ana Prado Queipo
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