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1.- INTRODUCCIÓN
No mes de febreiro de 2013 foi difundido a través da páxina web municipal o “PLAN PARA A
MELLORA DA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL”, dando cumprimento así ao
disposto no Plan de Axuste 2012-2022, aprobado polo Pleno do Concello de Ames en sesión do
29 de marzo de 2012.
No referido Plan de Axuste, concretamente na medida número 10, recollíase non só a previsión de
que o departamento de Contratación pasara a depender da Secretaría Xeral, senón a necesidade
de que dito departamento tivera un impulso inmediato, decidido e definitivo dado o seu carácter
esencial para o funcionamento da Administración Municipal.
Recollíase a previsión de elaboración dun Plan de Actuación que sería obxecto de difusión a
través da web municipal. Nel abordaríanse as licitacións pendentes e o calendario estimado para
a súa licitación.
A partir dese momento son seis as programacións elaboradas e difundidas a través da web
municipal (1º semestre 2013, 2º semestre 2013, 1º semestre 2014, 2º semestre 2014, 1º semestre
2015 e 2º semestre 2015). Procede agora elaborar e difundir a programación do primeiro
semestre do 2016.
2.-SEGUIMENTO DA EXECUCIÓN REXISTRADA NO PERIÓDO ANTERIOR (SEGUNDO
SEMESTRE DO EXERCICIO 2015).
2.1.- Aspectos principais.
OBXECTIVO
Obxectivo
global

GRAO DE CUMPRIMENTO
O Plan para a mellora da contratación administrativa municipal ten como obxectivo
que todas as obras, servizos, subministros e demais contratacións que precise o
Concello de Ames sexan realizadas conforme ao establecido na normativa reguladora
de contratos do sector público, particularmente o TRLCSP.
Se ben o departamento de Contratación procedeu a regularizar unha parte moi
importante dos obxectivos previstos inicialmente, o feito de ter que abordar tamén
licitacións comprendidas en programas de outras administracións, a falta de medios
personais e as dificultades de obtención de crédito orzamentario de determinados
expedientes (probablemente pola situación de prórroga orzamentaria), teñen impedido
acadar a totalidade dos obxectivos.
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Dotación de
medios para o
correcto
desenvolveme
nto do plan.

Medios materiais.
As previsións contidas en relación a este apartado cumpríronse estando o
departamento de Contratación, na súa totalidade, dende hai meses na Casa
Consistorial, integrado dende o 1 de febreiro de 2014 na Secretaría Municipal.
Medios personais.
A primeira modificación que se realice da RPT deberá de reflectir o cambio funcional
do departamento de Contratación, actualmente baixo a dependencia do departamento
de Secretaría, e antes baixo a dependencia do departamento de Intervención (que é
como está recollido na RPT).

2.2.- Aspectos complementarios.
Acceso á
plataforma de
contratación
do Estado.

Reitéranse os mesmos argumentos que no semestre anterior en relación a esta
plataforma, se ben debe destacarse que mediante acordo plenario do 26-12-2014 este
Concello adheriuse a central de contratación da Deputación Provincial da Coruña se
ben a mesma aínda non foi utilizada.

Perfil do
contratante .

O concello dispón dun perfil propio con selado de tempo dende xulloo de 2014.
Está resultando moi eficiente, cun baixo custe e alto grao de satisfaccion polo persoal
do departamento.

Máxima
concorrencia
nos
procedementos
negociados

A regra xeral nas licitacións do Concello é a de acudir a procedementos abertos,
acudindo aos procedementos negociados con carácter excepcional; en todo caso, os
procedementos negociados con publicidade seguen a tramitación dos procedementos
abertos, e nos negociados sen publicidade invitase a un mínimo de 5 empresas, a
pesar de que a esixencia legal é de 3, salvo que circunstancias debidamente
xustificadas o impidan.
Mais aínda, dende hai tempo as licitacións realizadas con procedemento negociado
sen publicidade tense invitado a un total de 8 empresas, como regra xeral.

Contratos
marco

A decisión ao respecto do emprego deste tipo de procedementos ( que non son moi
frecuentes na administración local), debe postergarse, ata que quede totalmente
regularizada a contratación administrativa ordinaria do concello.

Contratos
menores

Teñen sido redactados modelos para o contrato menor de obras, servizos e
subministros, así como os correspondentes aos contratos privados de espectáculos
(teatro, maxia, espectáculos infantís...), poñéndose fin con elo á multiplicidade de
documentos aportados polo de agora por cada unha das compañías.
A través das bases de execución determinarase os importes a partir dos cales será
esixible a súa sinatura, como requisito para a realización da correspondente
prestación.

Outros
aspectos

Desde o mes de xullo de 2013 estanse a empregar os procedementos electrónicos da
plataforma SIGEM.
Dentro das dispoñibilidades municipais, a redacción de proxectos e direccións de obra
son asumidas por persoal municipal

3.- RESUMO DAS LICITACIÓNS E ADXUDICACIONS DO SEGUNDO SEMESTRE 2015.
CONTRATOS DE SERVIZOS
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CONTRATO

ESTADO

Mantenemento e reparación dos
Adxudicado en Xunta de Goberno Local de 1 de
ascensores, montacargas, etc
outubro de 2015.
instalados nas dependencias municipais
Seguro de accidentes colectivo

Adxudicado en Xunta de Goberno Local de 24 de
setembro de 2015.

Lúdicos

Adxudicado en Xunta de Goberno Local de 23 de xullo
de 2015

Actividades municipais culturais

O contrato suscrito con EULEN non foi prorrogado tal e
como resulta do acordo de Xunta de Goberno Local de
10 de setembro de 2015.
As actividades (un total de 6) foron contratadas vía
contrato menor, sendo aprobados por decretos de
Alcaldía números 1742/2015, 1743/2015, 1744/2015,
1745/2015, 1746/2015 e 1747/2015.

Servizos de realización de Act. De
Prevención, Promoción de Saúde e
Dinamización de Persoas Maiores

Prorrogado por decreto 990/15 de 26 de xuño de 2015
(2ª prórroga)

Servizo Bos días cole

Prorrogado en Xunta de Goberno Local de 30 de xullo
de 2015 (1ª prórroga).

Servizo de Realización de Actividade
Deportivas municipais

Prorrogado en Xunta de Goberno Local de 7 de maio
de 2015 (1ª prórroga).

Limpeza de centros de Educación
Infantil e Primaria e Escolas Unitarias

Prorrogado en Xunta de Goberno Local de 15 de
outubro de 2015 (1º prórroga)

Limpeza das Escolas Infantís de Ames

Prorrogado en Xunta de Goberno Local de 15 de
outubro de 2015 (1ª prórroga).

Mantenemento das instalación
semafórica

Prorrogado en Xunta de Goberno Local de 30 de xullo
de 2015 (2ª prórroga).

Tardes divertidas

Prorrogado por decreto de 1011/2015 de 29 de xuño
de 2015 (1ª prórroga).

Escola de Verán

Aprobado en Xunta de Goberno Local de 8 de xuño de
2015.

Servizos dos Programas Lúdicos

Aprobado en Xunta de Goberno Local de 23 de xullo
de 2015

CONTRATOS DE SUBMINISTROS
CONTRATO

ESTADO

Subministro de maquinaria de parques
e xardíns lotes 1, 2, 3 e 4.

Adxudicado en Xunta de Goberno Local de de
novembro de 2015 os Lotes 1, 2 e 3.
O Lote nº 4 adxudicado en Xunta de Goberno Local do
3 de decembro de 2015

Renting/adquisición doutros vehículos
municipais

O goberno renuncia a esta licitación tal e como resulta
do acordo de Xunta de Goberno Local de 30 de xullo
de 2015.
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CONTRATOS DE OBRAS
POS 2015
OBRA

ESTADO

Camiño de Outeiro-Costoia-Límete Concello de outros.

Asinado o contrato con Eulogio Viñal
Obras y Construcciones S.A. o
29/10/15

Mellora camiño no lugar de Ventosa. Ames.

Asinado o contrato con Martínez
Montes e Hijos S.L o 21/10/15

Mellora do camiño de Foxos no lugar de Ventosa-Ames.

Asinado
o
contrato
con
Construcciones Ponciano Nieto S.L o
29/10/15

Adecuación da praza situada entre as rúas Agro da Madalena e Asinado o contrato con 2000 Joscón
Avenida Rosalía de Castro, no lugar de Milladoiro.
Construcciones S.L 03/11/15
Reposición da sinalización
Bertamiráns e Milladoiro.

horizontal

nos

núcleos

de Iniciado proceso de contratación.
Anuncio publicado no BOP o
11/12/15.

Reparación das instalacións do clube de piragüismo Ribeiras do Pendente de fiscalización.
Tambre.

POS ADICIONAL 1/2014
OBRA

ESTADO

Camiño Cortegada a Montemaior (Ameixenda).

Asinado contrato con Martínez Montes
e Hijos S.L o 16/09/15. Obra
recepcionada con data 05/11/2015.

Camiño Casanova á Igrexa de Biduído, acceso interior a Pendente de adxudicar. En proceso de
Casanova e camiños na parroquia de Piñeiro
valoración. Baixa temeraria.

PAI 2015
OBRA

ESTADO

Reparación interiores en Reino (Trasmonte) e outros.

En proceso de contratación

Reparación interiores en Castelo (Ames).

En proceso de contratación

Reparación interior en Pegariños e outro.

En proceso de contratación

Melloras na EDAR do Polígono de Milladoiro. Ames.

En proceso de contratación

Plan da Deputación DTC 93
OBRA

ESTADO

Reparación camiño paralelo ao campo de fútbol de Bertamiráns
hacia Castrigo e outro.

Obra recepcionada e xustificada

Reparación do camiño cruce de Ventín-Milladoiro.

Obra recepcionada e xustificada

Reparación camiño Ponte Lapido a Tarroeira (Ortoño) e outros.

Obra recepcionada e xustificada

Reparación camiño Mámoa á praia fluvial de Tapia e outros.

Obra recepcionada e xustificada

Reparación Piñor a Agarea.

Obra recepcionada e xustificada
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Reparación rúa do Pedregal á rotonda Poeta da Maía
(Bertamiráns)

Obra recepcionada e xustificada

DTC ADICIONAL 1/2014
OBRA

ESTADO

Reparación Agro do Muíño (Ortoño) e outros.

Comenzando a súa licitación.
Solicitadas as pertinentes prórrogas

Reparación do camiño Capeáns ao camiño de Covas e outro.

Comenzando a súa licitación.
Solicitadas as pertinentes prórrogas.

Reparación interiores en Ínsua (Agrón) e outros.

Comenzando a súa licitación.
Solicitadas as pertinentes prórrogas

POS ADICIONAL 1/2015
OBRA

ESTADO

Saneamento en Lamas-Costoia (Biduído)

Acordado en XGL de 03/12/15 a
aceptación para proceder á súa
licitación

Convocatoria da Xunta de Galicia
Mellora de camiños de titularidade municipal 2014/2015
OBRA

ESTADO

Camiño taller (Costoia) a cruce Bertamiráns-Milladoiro-Framán
e outros

Obra recepcionada e xustificada

CONTRATOS DE XESTIÓN DE SERVIZOS PÚBLICOS
Adopción de acordo de declaración de emerxencia no servizo municipal do ciclo integral da auga, por
acordo da Xunta de Goberno Local de 29/10/15.

RESUMO DAS ADXUDICACIÓNS POLO SISTEMA DE CONTRATO MENOR
(art. 138.3 TRLCSP)
Contratos de AGADIC coas seguintes compañías:
–

Trompicallo

–

Caramuxo Teatro

–

Emedous Produción e Distribución

–

As Dríadas

–

Seispés producións Creativas

–

Os tres tenedores

–

Ilmaquinario Teatro

–

Ibuprofeno Teatro

Contratos da Deputación Provincial da Coruña coas seguintes compañías:
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–

Abarajar Producciones Gala Mágica Internacional

–

Banda de Música de Ortigueira

–

Banda de música Santa Cruz de Ribadulla

–

Banda municipal de Outes

–

Agrupación folclórica Cantigas e Agarimos

–

Agrupación artística Lucero del Alba

–

Actuación musical Budiño

–

Actuación musical Paco Nogueiras

–

Actuación musical María do Ceo

Proxección do filme “Maimiño” pola empresa Manakel Entertainment S.L.
Espéctaculo “Volta á Maxia” de Dani García
Proxección do filme “D'a Esmorga” pola produtora Vía Láctea Filmes S.L.
Espéctaculo “A Alfombra Máxica” da compañía de teatro Babaluva
Representación teatral “A Historia de Brancaflor” a cargo da compañía Os Sete Magníficos+1
Representación da obra “Da Vinci tiña razón” ca compañía Producións Teatrais Excéntricas S.L.
Impartición de clases de Danza e Música Tradicional pola Agrupación Cultural Os Castros
Impartición do obradoiro Arte Miuda pola Asociación Vagalume Xestión Integral de Servizos
Impartición do obradoiro de Teatro por D. Américo José da Silva Paredes
Impartición do obradoiro de Xadrez por Dna. M. del Carmen Mesa Amado
Impartición do obradoiro Restauración e Técnicas Artesanais por Dna. María Aurora García García.
Impartición do obradoiro de Xadrez por D. Alberto Dios Queiruga
Impartición do obradoiro de Bailes de Salón pola Asociación Havana-Riveira(Haveira)
Desenvolvemento de Actuacións de Música Coral pola Asociación Cultural Antonio Santomil
Contrato desenvolvemento “Escola Deportiva Municipal de Fútbol” en Bertamiráns, asinado ó 6 de
outubro de 2015
Contrato desenvolvemento “Escola Deportiva Municipal de Fútbol” en Milladoiro, asinado ó 6 de outubro
de 2015
Contrato desenvolvemento das “Escolas Deportivas Municipais de Voleibol” no concello de Ames,
asinado ó 6 de outubro de 2015
Contrato desenvolvemento “Escolas Deportivas Municipais de Fútbol Sala Faminino”, asinado ó 6 de
outubro de 2015
Contrato para o desenvolvemento das “Escolas Deportivas Municipais de Patinaxe Artística” impartido
polo Club de Patinaxe Sarela, asinado ó 6 de outubro de 2015
Convenio de patrocinio asinado ó 16 de outro de 2015 coas seguintes empresas:
–

Gestión Tributaria Territorial S.A.

–

Urbaser S.A.

–

Banco Sabadell

–

GST Telecomunicaciones S.L.

–

Los Ángeles Gas S.L.
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Contrato de subministro de Catering para o almorzo dos nenos/as inscritos no servizo denominado
“Escola de Verán, 2015”. Decreto 920/2015
Contrato de servizos para o desenvolvemento do Programa de Conciliación da vida laboral e familiar
“Xuño Lúdico, 2015”. Decreto 921/2015
Contrato “Campaña de Extinción de Incendios 2015” asinado coa Empresa de Transformación Agraria
S.A, ó 23 de xullo de 2015
Contrato con D. Jesús Vilouta Marcos asinado ó 30 de xuño de 2015 para o “Desenvolvemento das
actuacións de tratamentos preventivos a través de medio mecanizados en vías e camiños de titularidade
municipal”
Contrato coa empresa Procesadora Gallega de Alimentos S.L. Asinado o 11 de novembro de 2015 para o
“Servizo de recollida de aceite de cociña usado no Concello de Ames”. Decreto 1953/2015
“Impartición e xestión do curso de técnicas básicas de produción téxtil: ensamblaxe de prendas de vestir”,
asinado ó 9 de novembro de 2015
Contrato do Servizo de limpeza de Instalacións Deportivas, Centro de Formación Ocupacional e demais
centros auxiliares do Concello de Ames. Decreto 1928/2015
Contrato de Servizos de Asistencia Técnica para a racionalización organizativa e ordenación de Recursos
Humanos. Decreto 2230/2015
Contrato de Servizos de Asistencia Técnica para o desenvolvemento de procesos de participación sobre
produción e consumo de produtos ecolóxicos locais.
Contrato de Servizo de Control de Facturación Eléctrica e de Gas. Decreto 2444/2015
Contrato de Subministro de Iluminación de Nadal. Decreto 2115/2015
Contrato asinado o 21/12/15 coa Asociación Bambolea para a celebración da “Cabalgata de Reis” dentro
das actividades programadas para a navidade do 2015. Decreto 2457/2015
Instalación de fontes de auga nas dependencias municipais.
Contrato de acometida de subministro de gas coa empresa Gas Natural, na gardería infantil do Milladoiro,
asinado o 23 de novembro de 2015.
Cambio de titularidade do contrato de subministro de luz do campo de fúlbol de Bugallido asinado o 9 de
setembro de 2015.
Contrato coa empresa Autos Brea de aluguer por 6 meses do vehículo Fiat Doblo, asinado o 30 de xuño
de 2015.
Contrato de subministro eléctrico coa empresa Gas Natural para Avda. da Peregrina nº 28, asinado ó 1
de decembro de 2015.
Contrato de subministro eléctrico coa empresa Gas Natural para a Aldea de Puxeiras Altas nº 27, asinado
o 1 de decembro de 2015.

CONVENIO DE COLABORACIÓN
Coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para a xestión do servizo de comedor
escolar en cinco centros educativos.
Coa Consellería do Medio Rural e do Mar, para a participación na prevención e defensa contra incendios
forestais .
Coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para a realización das obras de mellora
na zona deportiva do patio de recreo do CEIP de Barouta.
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CONTRATOS PRIVADOS
Contrato aluguer do local para os grupos politicos municipais. Acordo plenario do 10 de xullo do 2015
Contrato de aluguer con opción de compra de doce locais en Aldea Nova, con Ruafer S.A., autorizado por
acordo plenario de data 21/12/15.

4.- PROGRAMACIÓN PARA O PRIMEIRO SEMESTRE 2016.
Reprodúcese a continuación a relación dos expedientes de contratación cuxo inicio se prevé que se produza
dentro do primeiro semestre do ano 2016.
A decisión mais importante relacionada coa contratación que se ten que adoptar no primeiro semestre 2016,
é a referente á modalidade de prestación do servizo Ciclo Integral da Auga, actualmente prestándose por
Acciona Agua-Espina Servicios UTE Ames, ao amparo da declaración de emerxencia adoptada en Xunta de
Goberno Local de 29/10/15.
Outra decisión transcendente é a referente á modalidade de prestación do servizo do cemiterio municipal.

CONTRATOS DE SERVIZOS
Socorrismo

Xaneiro

Xestión cafeterías Casas da Cultura Bertamiráns e Milladoiro

Febreiro

Mantemento de zonas axardiñadas

Febreiro

Servizo de asistencia xurídica e letrada en xuízo

Marzo

Seguridade (incendios e intrusión)

Marzo

Voz e datos

Marzo

Catering Escola Verán

Abril

Reparación vehículos municipais

Xuño

Auditoría enerxética (Actualmente denominado control de facturación
eléctrica e de gas)

Xuño

Control de tempo de presencia

Xuño

Psicomotricidade

Xuño

Aula CEMIT *

---------

* Non se pode efectuar unha programación porque a súa existencia está condicionada a financiación
autonómica.

CONTRATOS DE SUBMINISTROS
Subministro de gas

Abril

Alimentos comedores escolares

Maio

Subministro material de papelería

Maio

Subministro material de construcción

Xuño

Subministro material eléctrico

Xuño
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CONTRATOS DE OBRAS
PAS 2015
OBRA

ESTADO

Accesibilidade universal en edificios públicos (1ª fase).

Pendente
de
Deputación.

aprobación

pola

Parques biosaludables en Bertamiráns e Milladoiro

Pendente
de
Deputación.

aprobación

pola

Reparación e mellora da Casa da Cultura de Bertamiráns

Pendente
de
Deputación.

aprobación

pola

Reparación de solados, accesibilidade e cierres de complexo de Pendente
de
piscinas públicas municipais e n Milladoiro e outras.
Deputación.

aprobación

pola

PAS COMPLEMENTARIO 2015
OBRA

ESTADO

Saneamento no núcleo de Pontaxil

Pendente de aprobación pola Deputación.

Saneamento en Ventosa

Pendente de aprobación pola Deputación

POS 2016
OBRA

ESTADO

Gradas campo de fútbol do Milladoiro.

Pendente
de
Deputación.

aprobación

pola

Saneamento de Castrigo.

Pendente
de
Deputación.

aprobación

pola

Pavimentación aldea da Mamoa e interiores (Tapia) e Barreiro.

Pendente
de
Deputación.

aprobación

pola

Camiño Cruxeiras e entorno da Igrexa de Ames e rúa Lodeiro.

Pendente
de
Deputación.

aprobación

pola

POS COMPLEMENTARIO 2016
OBRA

ESTADO

Camiño de Pousada á Capela de San Xoanciño e interiores Pendente
de
Sisalde.
Deputación.

aprobación

pola

Camiño de Oca á Igrexa (Ames)

Pendente
de
Deputación.

aprobación

pola

Saneamento no nucleo de Susavila de Carballo

Pendente aprobación pola Deputación.

PAI 2016
Data límite para solicitar o préstamo PAI-2016 o día 18 de marzo de 2016. Pendete de aprobación polo
Pleno do Concello.

CONVENIOS SINGULARES COA DEPUTACIÓN
OBRA

ESTADO
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Parque infantil no entorno da Travesía do Porto.

Pendente de aprobar definitivamente
polo Pleno da Deputación Provincial da
Coruña

Conexión ao polígono industrial dende avenida do Muíño Vello á Pendente de aprobar definitivamente
estrada de Ventín (Milladoiro).
polo Pleno da Deputación Provincial da
Coruña

Non entanto, sendo esta a previsión de programación, a mesma pode experimentar variacións en
base ás necesidades e prioridades de cada momento.
5. DIFUSIÓN DO PLAN.
De acordo co previsto no Plan de Axuste, o presente Plan, así como o seguimento da súa
execución, serán obxecto de publicación na páxina web do Concello.
Ames, de decembro de 2015.
O alcalde.
José M. Miñones Conde
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