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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA     31   D  E   MARZO   DE 2021  .

Sendo as trece horas (13:00 h) do trinta e un (31) de  marzo 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 primeiro tenente de  alcalde,  por vacante da Alcaldía, David Santomil
Mosquera, e coa asistencia dos/as tenentes de alcalde, Genma Otero Uhía, Ana Belén Paz
García, Natividad González Rodríguez e José Blas García Piñeiro.

Non asiste, pero xustifica a súa ausencia, María Luísa Feijóo Montero.

Asiste o interventor accidental, Emilio Garrido Moreira.

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

A) APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 

PUNTO PRIMEIRO. ACTAS ANTERIORES.

O señor presidente pregunta aos asistentes se teñen algunha alegación que formular á acta da
sesión anterior, ordinaria do 25.03.2021, 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.  LICENZA  DE  OBRA  PARA  A  CONSTRUCIÓN  DE  PISCINA
UNIFAMILIAR DE USO PRIVADO.

EXPEDIENTE GESTDOC 4849/2020

Dáse conta da solicitude de  licenza de obras  de data 10.11.2020 (R.E.  núm. 15650/2020)
presentada por Manuel  González  González,  NIF  52.459.818-S, na  representación  de
Francisco  Moutón  Canosa,  NIF  76.360.923-A,  para  a  construción  dunha  piscina
unifamiliar  de  uso e  titularidade privada, a  executar  na  finca rexistral  25.320 de  Ames,
referencia catastral  8460015NH2486S0001MJ, situada na rúa Acacias,  nº  3 de Bertamiráns
(Ames).

Figura no expediente proxecto de piscina, redactado polo arquitecto Manuel González González
(colexiado do COAG 3145).

Datos básicos da licenza a outorgar:

Cualificación urbanística do solo polo PXOM  :   Solo Urbano Consolidado.

Finalidade da actuación e uso ó que se destinará: Piscina unifamiliar de uso e titularidade privada.

Altura, volumes e ocupación da parcela permitidos: construción baixo rasante. Instalación que non se
considera a efectos de ocupación.

Situación  e  emprazamento  das  obras: Finca  rexistral  25.320  de  Ames,  con  referencia  catastral
8460015NH2486S0001MJ, situada na rúa Acacias, nº 3 de Bertamiráns (Ames).

Contía na que se orzan as obras: 8.000,00 euros.

Superficie construída: 29,65 m2

Nome ou razón social do promotor: Francisco Moutón Canosa, co NIF 76.360.923-A.
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Técnico autor do proxecto e director de obra: Manuel González González (arquitecto, COAG 3145).

Figuran taxas aboadas en aplicación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de licenzas
urbanísticas, por importe de 193,71 euros.

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

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

Primeiro. Conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo do de terceiro, licenza de
obra a  Francisco  Moutón  Canosa,  NIF  76.360.923-A,  para  construción  dunha  piscina
unifamiliar  de  uso  e  titularidade  privada na  parcela  coa  referencia  catastral
8460015NH2486S0001MJ, finca rexistral 25.320 de Ames, na rúa Acacias, nº 3 de Bertamiráns
(Ames),  segundo o proxecto redactado polo arquitecto  Manuel González González (colexiado
3145 do COAG) e datado en outubro do 2020.

Segundo. A eficacia da licenza concedida quedará supeditada ao cumprimento das condicións
sinaladas nos informes subscritos ao efecto pola arquitecta municipal e asesora xurídica de
Urbanismo.
Condicións esixidas pola arquitecta municipal

1. Achegará oficio da dirección facultativa e coordinación de seguridade e saúde antes do inicio das obras.

2. Conectarán co alcantarillado na arqueta de saneamento de fecais privativa previa á acometida pública.

3. Se o director da obra deixase de actuar nela poñerase en coñecemento do concello. O propietario está obrigado a
nomear e comunicar por escrito ao Concello novo facultativo director da obra.

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

5.  Durante  a  execución  da  obra  adoptaranse  tódalas  medidas  de  seguridade  e  saúde  laboral  establecidas  na
normativa vixente, tanto respecto á edificación como á vía pública.

6.  Escombros e provisións de materiais non poderán amorearse na vía pública.  O entullo  levarase a vertedoiro
autorizado, de acordo coa normativa.

7. Ao remate das obras o propietario porao en coñecemento do Concello co certificado final de obra visado e asinado
polos técnicos directores da obra. Non se concederá alta definitiva nos servizos municipais mentres non se teña
obtido a pertinente licenza de primeira ocupación.

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

Condicións esixidas pola asesora xurídica de Urbanismo.

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

10.  Instarase  no  Catastro  Inmobiliario  o  procedemento  de  incorporación  que  corresponda  pola  modificación  do
inmoble derivada da actuación para a que se concede a presente licenza de obra (expte. 4849/2020).

Terceiro. Aprobar a liquidación provisional do imposto sobre construcións, instalacións e obras
(ICIO), que ascende á cantidade de 200,00 euros, de acordo co seguinte detalle:

Orzamento EM segundo o proxecto: 8.000,00 euros

Liquidación provisoria (2,5%): 200,00 euros

Cuarto. 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
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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. 

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

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

PUNTO TERCEIRO. LICENZA DE OBRA DE CONSTRUCIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR E
PECHE DE PARCELA EN BIDUÍDO DE ARRIBA.

EXPEDIENTE GESTDOC 7042/2020

Dáse conta da solicitude de  licenza de obras,  de data 15.12.2020 (R.E. núm. 18152/2020),
achegada por  Haroldo Sánchez Cebreiro, NIF 33.294.163-F, para a construción de vivenda
unifamiliar  e  peche  de  parcela, a  executar  na  parcela  con  referencia  catastral  número
2839502NH3424S0001DJ,  finca  rexistral  42.957,  situada  no  lugar  de  Biduído  de  Arriba,
parroquia de Biduído (Santa María), Ames.

Descrición  das obras:  Vivenda  unifamiliar  illada  de planta  baixa,  altillo  e  piscina.  Incorpora
edificación auxiliar e peches.

Figura no expediente  proxecto básico e de execución de vivenda unifamiliar, redactado pola
arquitecta  Marta  Trigás  Arias  (colexiada  4972  do  COAG),  de  data  07.12.2020  e  visado  o
15.12.2020.

Datos básicos da licenza a outorgar:
Cualificación do solo polo PXOM  :   Solo de Núcleo Rural Disperso.

Finalidade da actuación e uso ó que se destinará: vivenda unifamiliar e peche. Uso residencial.

Situación  e  emprazamento  das  obras: finca  rexistral  42957  de  Ames,  referencia  catastral
2839502NH3424S0001DJ, Lugar de Biduído de Arriba, parroquia de Biduído (Santa María), Ames.

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

Contía na que se orzan as obras: 153.404,00   euros.  

Superficie construída: 318,88 m2  

Nome ou razón social dos promotores: Haroldo Sánchez Cebreiro e Ines Morato Ramos.

Técnica autora do proxecto e directora de obra: Maria Trigás Arias, arquitecta colexiada 4972.

Cesión para ampliación de viais:

Parcela Bruta Cesión viais Superficie Neta

1.631,00 m2 76,14 m2 1.554,86 m2

Figuran taxas abonadas en aplicación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición
de licenzas urbanísticas, por importe de 386,54 euros.

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

Vistos  os  informes  técnico  e  xurídico  favorables  obrantes  no  expediente,  que  propoñen  a
concesión da licenza solicitada, a Xunta de Goberno local, por unanimidade dos seus membros
presentes, e previa delegación da Alcaldía (decreto 1776/2019), adopta os seguintes acordos:
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Primeiro. Conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo do de terceiro, licenza de
obra solicitada por Haroldo Sánchez Cebreiro, NIF 33.294.163-F, para construción de vivenda
unifamiliar  e  peche  de  parcela,  na  finca  rexistral  42.957  de  Ames,  referencia  catastral
2839502NH3424S0001DJ, no  lugar de Biduído de Arriba,  parroquia de Biduído (Santa María)
segundo  o  proxecto  básico  e  de  execución  subscrito  pola  arquitecta  Marta  Trigás  Arias,
colexiada 4972 do COAG, de data 07.12.2020 e visado o 15.12.2020.

Segundo. Autorizar a segregación a efectos do cumprimento da obriga de cesión do artigo
24.2  LSG,  dunha  superficie  de  76,14  m2,  cesión  que  deberá  formalizarse  en  documento
público que se achegará, cando máis, con carácter previo á obtención da licenza de primeira
ocupación. 

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

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

As sinaladas pola arquitecta municipal: 

1. A cubrición de cuberta inclinada será en tella, en cumprimento do PXOM.

2. Disporá un espazo de rocho, de mínimo 4m2 e ancho entre paramentos de 1,60m, por habitabilidade.

3. A edificación auxiliar especificará o uso, que será en todo caso privativo (ou solicitará actividade)

4. O pozo existente na zona de cesión terá que ser pechado, acondicionado e xustificarán a seguridade. Conectará
cos servizos existentes no entorno da parcela en cumprimento do establecido ao respecto pola lei do solo vixente; ao
municipal de saneamento sen conectar pluviais coas fecais, electricidade e telefonía sen novos tendidos aéreos,
acondicionará a ampliación de vía para uso público chegando á cota da calzada preexistente, canalizando a cuneta
no fronte e dispoñendo canle para paso das augas de escorrenta da cuneta baixo firme. O pavimento contará cunha
solución  resistente  no  tempo,  que  non  dificulte  o  mantemento  evitando  grava  solta  ao tránsito  de  vehículos,
preferiblemente formigón. Recuarán postes e  reporán  pavimentos e elementos deteriorados.  Aos efectos aval a
presentar antes do comezo das obras coma garante.

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

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

7. Lémbrase a obriga de incorporar as alteracións das características dos bens inmobles no Catastro.

8. Se o director da obra deixa de actuar nela poñerao en coñecemento do concello. O propietario está obrigado a
nomear e comunicar por escrito ao Concello novo facultativo director da obra.

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

10.  Durante  a execución da obra  adoptaranse tódalas  medidas de seguridade e saúde laboral  establecidas na
normativa vixente, tanto respecto á edificación como á vía pública. 

11.  Escombros e provisións de materiais non poderán amorearse na vía pública. O entullo levarase a vertedoiro
autorizado, de acordo coa normativa.

12. Ao remate das obras o propietario porao en coñecemento do Concello co certificado final de obra visado e
asinado polos técnicos directores da obra. Non se concederá alta definitiva nos servizos municipais mentres non se
teña obtido a pertinente licenza de primeira ocupación   (art.351.1g) RLSG.  

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

As sinaladas pola asesora xurídica de Urbanismo:

14. Non se poderá ocupar a edificación sen a previa obtención da licenza de primeira ocupación (art. 351.g) RLSG).

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

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

Cuarto.  A licenza caducará por mor da demora na iniciación e finalización das obras, así como
por mor da súa interrupción; sendo o prazo máximo de iniciación de (6) seis meses e o de
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terminación de (3) tres anos dende a data do seu outorgamento e non poderá interromperse por
un período superior a (6) seis meses.

Quinto. Aprobar a liquidación provisional do imposto sobre construcións, instalacións e obras,
que ascende á cantidade de tres mil oitocentos trinta e cinco euros con dez céntimos de euro
(3.835,10 euros) de acordo co seguinte detalle:

Orzamento EM segundo o proxecto: 153.404,00 euros.

Liquidación provisoria (2,5%): 3.835,10 euros.

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

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

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

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

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

3 Interpoñer calquera outro recurso que estime pertinente. 

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

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

PUNTO  CUARTO.  LICENZA  DE  OBRA  DE  CONSTRUCIÓN  DE  5  VIVENDAS
UNIFAMILIARES ILLADAS, PECHES E PISCINAS.

EXPEDIENTE GESTDOC 982/2020

Dáse  conta  da  solicitude  de  licenza  de  obras  de  data  03.08.2020 (rexistro  entrada  nº
11.106/2020), achegada por Carlos Deiros Díaz, NIF 33.321.660-L, para licenza de obras para
a  construción  de  5  vivendas  unifamiliares  illadas,  peches  perimetrais  e  piscinas,  nas
parcelas  resultantes da  parcelación  para  a que  se  concedeu  autorización  do  derradeiro
modificado do proxecto de parcelación na Xunta de Goberno Local do 25.10.2018,  referencia
catastral 3743105NH3434S0001RZ,  finca  rexistral  16846  de  Ames,  localizadas  no  lugar  de
Ventín, parroquia de Biduído (Santa María), Ames.

As 5 fincas rexistrais sobre as que se proxecta a construción das 5 vivendas son as seguintes:
42.889, 42.891, 42.893, 42.895 e 45.588 de Ames

Figura no expediente proxecto básico e de execución redactado polos arquitectos Adrián Martín
Prieto, colexiado 3677 do COAG e Elena Sarmiento Díez, colexiada 3934 do COAG, datado en
decembro do 2020 e visado o 14.01.2021.

Datos básicos da licenza a outorgar:
Cualificación do solo polo PXOM: Solo de Núcleo Rural Disperso

Finalidade da actuación e uso ó que se destinará: 5 vivendas unifamiliares illadas en B+1 con piscinas
non comunitarias e peches perimetrais.

Situación e emprazamento das obras: Parcelas resultantes da parcelación da parcela coa referencia
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catastral 3743105NH3434S0001RZ, autorizada na Xunta de Goberno Local 25.10.2018, fincas rexistrais
42.889, 42.891, 42.893, 42.895 e 45.588 de Ames, lugar de Ventín, parroquia de Biduído (Santa María),
Ames.

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

Superficie construída: 1.677,99 m2

Contía na que se orzan as obras: 955.381,01 euros.

Nome  ou  razón  social  dos  promotores:  Carlos  Deiros  Díaz,  José  Manuel  Louzao  Vázquez,  María
Consuelo Suárez Quintela e Borja Golán Santín. 

Técnicos  autor  es   do  proxecto:   Arquitectos  Adrián  Martín  Prieto,  colexiado  3677  do  COAG e  Elena
Sarmiento Díez, colexiada 3934 do COAG.

Taxas aboadas: 2.979,73 euros 

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

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

Primeiro. Conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo do de terceiro, a licenza de
obra solicitada por Carlos Deiros Diaz,  DNI 33321660L, para a  construción de 5 vivendas
unifamiliares illadas, peches perimetrais e piscinas nas parcelas resultantes da parcelación
autorizada  na  Xunta  de  Goberno  Local  do  25/10/2018,  referencia  catastral
3743105NH3434S0001RZ, fincas rexistrais: 42.889, 42.891, 42.893, 42.895 e 45.588 de Ames,
situadas no lugar de Ventín,  parroquia de Biduído (Santa María) segundo o proxecto básico e
de execución redactado por Adrián Martín Prieto e Elena Sarmiento Díez, arquitectos, COAG
3677 e 3934, respectivamente, datado en decembro do 2020 (visado o 14/01/21).

Cesións para ampliación de viais (xa formalizadas)

Superficie bruta Cesión viais Superficie Neta
Superficies construidas

totales

Parcela 1 1672,00 m2
Linde leste 8 m2

1.631,00m2 335,66
Linde sur 33 m2

Parcela 2 1158,00 m2 Linde leste 8 m2 1.150,00m2 335,66

Parcela 3 1083,00 m2 Linde leste 9 m2 1.074,00m2 344,39

Parcela 4 1315,00 m2 Linde leste 8 m2 1.307,00m2 318,52

Parcela 5 2862,00 m2 Linde leste 9 m2 2.853,00m2 342,96

TOTAL 8090,00 m2 75 m2 8.015,00 m2 1677,19
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Segundo. A eficacia da licenza concedida quedará supeditada ao cumprimento das seguintes
condicións:

As sinaladas pola arquitecta municipal:

1. Conectará con todos os servizos existentes no fronte da finca en cumprimento do establecido na lei do
solo vixente; aos municipais de auga potable e de saneamento (sen conectar pluviais coas fecais), electri-
cidade e telefonía sen novos tendidos aéreos e acondicionará a ampliación de vía para o uso público che-
gando á cota da calzada preexistente, canalizando a cuneta no fronte e dispoñendo canle para o paso
das augas de escorrenta da cuneta baixo firme. O pavimento debe contar cunha solución de previsible
boa resistencia no tempo e que non dificulte o mantemento evitando grava solta para tránsito de vehícu-
los, por continuidade e á vista do colindante preferiblemente formigón, segundo  consta en cartografía.
Recuarán postes e liñas aéreas da área ampliada e no seu caso, reporá os elementos deteriorados.  Aos
efectos se calcula o aval a presentar antes do comezo das obras coma garante.

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

3. Non se alterará a rasante natural do terreo nos lindes da parcela para evitar modificar as condicións de
execución do peche do colindante.

4. Se o director da obra deixa de actuar nela poñeralo en coñecemento do concello. O propietario está
obrigado a nomear e comunicar por escrito ao Concello novo facultativo director da obra.

5. Nomeará coordinador de seguridade e saúde.

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

7. Durante a execución da obra adoptaranse tódalas medidas de seguridade e saúde laboral establecidas
na normativa vixente, tanto respecto á edificación como á vía pública.

8. Escombros e provisións de materiais non poderán amorearse na vía pública. O entullo levarase a
vertedoiro autorizado, de acordo coa normativa.

9. Ao remate das obras o propietario porao en coñecemento do Concello co certificado final de obra
visado  e  asinado  polos  técnicos  directores  da  obra.  Non  se  concederá  alta  definitiva  nos  servizos
municipais mentres non se teña obtido a pertinente licenza de primeira ocupación.

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

11. Constituirá aval que garanta a reposición de danos na vía, conexión e servizos e correcta execución
do fronte na contía de 4.800 euros.

As sinaladas pola asesora xurídica de   U  rbanismo  :

12. Achegaranse as referencias catastrais das parcelas sobre as que se construíran as vivendas ex. Art. 8
e ss., e 16 c) Real decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei
do Catastro Inmobiliario. (TRLCI).

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

14. Instarase no Catastro Inmobiliario o procedemento de incorporación que corresponda pola modifica-
ción do inmoble derivada da actuación para a que se concede a presente licenza de obra.

Terceiro. A licenza caducará por mor da demora na iniciación e finalización das obras, así como
por mor da súa interrupción; sendo o prazo máximo de iniciación de (6) seis meses e o de
terminación de (3) tres anos dende a data do seu outorgamento e non poderá interromperse por
un período superior a (6) seis meses.

Cuarto. Aprobar a liquidación provisional do imposto sobre construcións, instalacións e obras
(ICIO), que ascende á cantidade de 23.884,53 euros, de acordo co seguinte detalle:

1. Orzamento execución material segundo o proxecto: 955.381,01 euros.

2. Liquidación provisoria (2,5%): 23.884,52 euros (que con redondeo suporía 23.884,53
euros).

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. Dar traslado aos departamentos municipais afectados aos efectos oportunos.

Sétimo.  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  QUINTO.  RESOLUCIÓN  DO  RECURSO  DE  REPOSICIÓN  PRESENTADO  POR
ÁNGEL  VALENTÍN  TAJUELO  GIL, FRONTE  A  DENEGACIÓN  DA  AXUDA  MUNICIPAL
DESTINADA AO  APOIO  ECONÓMICO  ÁS  FAMILIAS  NUMEROSAS DO  CONCELLO  DE
AMES. EXERCICIO 2020

EXPEDIENTE GESTDOC 2499/2020

Mediante decreto da Alcaldía 1109/2020 de 27.05.2020 aprobáronse as bases reguladoras da
convocatoria de Axudas destinadas ao apoio económico ás familias numerosas do Concello de
Ames, exercicio 2020. O extracto da convocatoria publicouse no Boletín Oficial da Provincia
número 78, de 02.06.2020 e na BNDS. 

A Xunta de Goberno Local do 03.12.2020, acordou a denegación da axuda solicitada para  o
apoio económico ás familias numerosas do Concello de Ames (Exercicio 2020) do expediente
tramitado por Ángel Valentín Tajuelo Gil, NIF 32641541X, porque o Título de familia numerosa
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achegado polo solicitante expedido en data 04.06.2019 vencía en data 29.05.2020.

Con data 28.12.2020 (RE 18626/2020), Ángel Valentín Tajuelo Gil, presenta recurso de repo-
sición contra o acordo da Xunta de Goberno Local do 03.12.2020, alegando que o Título de fa-
milia numerosa non estivo caducado debido a que a Consellería de Política Social acordou a
prórroga da vixencia ata o remate do ano 2020 por Resolución da Dirección Xeral de Familia,
Infancia e Dinamización Demográfica de data  02.09.2020,  acompañando Título expedido en
data 09.10.2020 que prevé a súa vixencia no período comprendido entre o 02.03.2011 e o
29.05.2023.

Con data 24.03.2021, a asesora xurídica de Servizos Sociais, propón a estimación do recurso
de  reposición  formalizado  por  don  Ángel  Valentín  Tajuelo  Gil,  ao  ter  procedido  á
renovación do Título da familia numerosa segundo o previsto na Resolución da Dirección Xeral
de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica de data 2 de setembro (DOG Núm. 185, de
11.09.2020) que resolvía a ampliación da prórroga automática de títulos e carnés de familia
numerosa acordada por Resolución de data 03.04.2020, debido á declaración do estado de
alarma.

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

Primeiro. Estimar  o recurso de reposición formalizado por Ángel Valentín Tajuelo Gil,  NIF
32641541X, de apoio económico ás familias numerosas do Concello de Ames (Exercicio 2020),
por ter procedido á renovación do Título da familia numerosa segundo o previsto na Resolución
da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica de data 02.09.2020 (DOG
Núm. 185, de 11.09.2020) que resolvía a ampliación da prórroga automática de títulos e carnés
de familia numerosa acordada por Resolución de data  03.04.2020,  debido á declaración do
estado de alarma.

Segundo.  Conceder  a  axuda  solicitada  consistente  nun  pagamento  único  por  importe  de
1.200,00 euros.

Terceiro.  Aprobar o gasto con cargo á aplicación orzamentaria 2311 489.02 do orzamento do
exercicio 2020.

Cuarto.  Notificar aos interesados no expediente e dar traslado aos departamentos municipais
afectados aos efectos oportunos

Quinto.  Facultar ao alcalde do Concello de Ames, para cantas actuacións de trámite sexan
precisas en orde á mellor execución do acordado.

D) EXPEDIENTES CONTRATACIÓN 

PUNTO SEXTO. SUBSTITUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA CONSTITUÍDA EN METÁLICO
POR AVAL BANCARIO PARA FACER FRONTE Á EXECUCIÓN DAS OBRAS INCLUÍDAS NO
PROXECTO DE AMPLIACIÓN DO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO DE BERTAMIRÁNS. NOVO
PAVILLÓN ANEXO NA ALA SUR. 

EXPEDIENTE GESTDOC: 1609/2020

Con data 20.11.2021 a Xunta de Goberno Local aprobou o expediente de licitación de obras de
ampliación do pavillón polideportivo de Bertamiráns. Novo pavillón anexo na ala sur. 

O órgano de contratación na súa sesión do 07.01.2021 acordou a clasificación de ofertas da
obra ampliación do pavillón polideportivo de Bertamiráns. Novo pavillón anexo na ala sur.

Realizada  a  notificación  do  acordo  que  antecede,  a  empresa  clasificada  en  primeiro  lugar
(OCISAT  SL)  achegou  a  documentación  requirida  no  acordo  de  clasificación.  A mesa  de
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contratación  considerou  que  a  documentación  presentada  era  correcta  para  poder  ser
adxudicataria.  Entre  a  documentación  presentada  era  necesario  presentar  documento
acreditativo de ter constituída  unha  garantía definitiva por un importe de 17.128,02 euros
correspondentes ao 5% do prezo de adxudicación excluído o imposto sobre o valor engadido. 

A empresa adxudicataria xustificou a constitución da garantía definitiva en metálico na conta do
Concello de Ames,  número ES76 2080 0317 70 3110000116, da entidade  bancaria Abanca
Corporación Bancaria SA. Consta no expediente documento acreditativo da súa constitución.

A empresa OCISAT SL presentou escrito, a través da sede electrónica do Concello de Ames en
data  22.03.2021  (R.E.  núm  5275/2021),  no  cal  solicita  substituír  a  garantía  definitiva,
presentada no seu día (19.01.2021) como ingreso en efectivo en conta, por un aval bancario
pola cantidade de 17.128,02 euros en concepto de garantía definitiva.

A obra de ampliación do pavillón polideportivo de Bertamiráns. Novo pavillón anexo na ala sur
está pendente de adxudicar definitivamente á empresa OCISAT SL, por tratarse dunha obra
executada con medios propios e depender da aprobación definitiva dos orzamentos municipais,
en fase de exposición pública no momento de redactar este acordo.

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

Primeiro. Aprobar  a  solicitude  da  empresa  OCISAT SL de  substituír a  garantía  definitiva,
presentada no seu día (19.01.2021) como ingreso en efectivo en conta, por un aval bancario
pola cantidade de 17.128,02 euros en concepto de garantía definitiva.

Segundo. A empresa OCISAT SL deberá  presentar documento acreditativo de ter constituída
unha  garantía  definitiva  por  un  importe  de  17.128,02  euros mediante  aval  bancario,
correspondentes ao 5% do prezo de adxudicación excluído o imposto sobre o valor engadido. 

Terceiro. Non procederá a devolución do aval depositado en metálico por valor de 17.128,02
euros ata que se atope formalmente constituída a nova garantía mediante aval bancario, así
como a súa xustificación diante do órgano de contratación.

Cuarto.  Unha vez xustificada a constitución do aval bancario por importe de 17.128,02 euros
diante do órgano de contratación, así como a súa acreditación, a administración procederá de
oficio á devolución do aval depositado en metálico,  por valor de 17.128,02 euros, na conta
bancaria que a empresa designe, oficialmente, a través do rexistro xeral da Corporación.

Quinto.  Notificar aos interesados no expediente e dar traslado aos departamentos municipais
afectados aos efectos oportunos

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

PUNTO  SÉTIMO. MODIFICACIÓN  DO  RESPONSABLE  DO  CONTRATO  DE
ARRENDAMENTO DO LOCAL PARA OFICINA MUNICIPAL DE REXISTRO, ATENCIÓN AO
PÚBLICO E INFORMACIÓN, SITO NO NÚMERO 10 DA PRAZA DO CONCELLO.

EXPEDIENTE GESTDOC 1446/2020

A Xunta de Goberno Local do 12 de novembro de 2020 aprobou o expediente de licitación do
contrato de alugueiro dun local sito no número 10 da praza do concello de Bertamiráns (Ames)
para oficina municipal de rexistro, atención o público e información.

Neste expediente foi nomeada responsable do contrato á técnica de Secretaría, Luisa Carlota
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Díaz Tomé.

Tramitada a licitación, a Xunta de Goberno Local do 15 de xaneiro de 2021 adxudica o contrato
a Manuela Paz González. 

Dados os cambios que houbo no Departamento de Secretaría, onde se incorpora unha persoa
encargada da Xestión do Patrimonio, proponse o cambio de responsable do contrato para que
pase a ser Rogelio Pardo Martínez. 

Dado que a  competencia  para  o  nomeamento  do responsable  do contrato  corresponde  ao
órgano  de  contratación,  a  Xunta  de  Goberno  Local  por  unanimidade  dos  seus  membros
presentes, previa delegación do alcalde (decreto 1776/2019) adopta os seguintes acordos:

Primeiro.  Modificar o responsable do contrato  de alugueiro dun local sito no número 10 da
praza do concello de Bertamiráns (Ames) para oficina municipal de rexistro, atención o público e
información,  que pasará a ser  Rogelio Pardo Martínez, en substitución de Luisa Carlota Díaz
Tomé.

Segundo.  Notificar  o  presente  acordo  aos  interesados  e  dar  traslado  aos  departamentos
municipais afectados, aos efectos oportunos.

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

E non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión ás  trece horas  e trinta minutos,
estendéndose a presente acta que asina o señor presidente, do que certifico.

O primeiro tenente de alcalde

Alcalde por vacante da Alcaldía A secretaria accidental

David Santomil Mosquera Concepción Vilas Cantelar
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