Primeiro: Aprobar inicialmente o padrón fiscal que se xunta a presente como anexo,
Servizo

Tardes divertidas

Período

febreiro 2013

Nº Usuarios

109

O Padrón iníciase con

Alves de Almeida Polyana

O Padrón finaliza con

Veiga Levray, Isabel

Nº páxinas

4

Cota tributaria íntegra

5,527,55 €

Cota tributaria líquida

4,037,25 €

Segundo: Proceder a exposición pública do dito padrón durante o prazo de 15 días, a contar
dende o día seguinte ó da publicación do correspondente edito no Boletín Oficial da Provincia e
no Taboleiro de editos do Concello, prazo durante o cal o dito padrón estará a disposición dos
interesados no Concello. De non terse presentado ningún escrito de reclamación dentro de dito
prazo o Padrón quedará definitivamente aprobado.
Terceiro: Dar traslado á Tesourería e a oficina de recadación municipal, aos efectos oportunos.
PUNTO DÉCIMO SEXTO.- REPARTO DE AXUDAS. CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS
PARA A PROMOCIÓN DE FESTAS POPULARES. EXERCICIO 2012.A Xunta de Goberno Local de 20 de setembro de 2012 deu aprobación ás bases da Convocatoria
de Subvencións para Promoción de Festas Populares celebradas no exercicio 2012 (BOP 201 de
22 de outubro de 2012).
Presentadas as solicitudes de subvencións, e unha vez examinadas as mesmas pola Comisión
de Valoración constituída ao efecto na súa sesión de 13 de febreiro de 2013, a Xunta de Goberno
Local, por unanimidade dos seus membros presentes, previa delegación da Alcaldía (Decreto
751/2011), adopta os seguintes acordos:
Primeiro.- Aprobar, conforme á proposta da Comisión de Valoración o reparto de axudas para a promoción
de Festas Populares convocatoria 2012 de acordo co seguinte detalle:
Promoción de festas populares 2012
ENTIDADE

Asoc. social e
Cultural e
Deportiva o
Corpiño.

Aso. Cultural
San Xoanciño
de Pousada

Asoc.
Recreativo e

ORZAMENTO

4.800,00 €

Nº DE
HABITANTES

133

IMPORTE A
CONCEDER

500,00 €

1.920,17 €

77

500,00 €

1.899,50 €

333

900,00 €
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IMPORTE
MÍNIMO A
XUSTIFICAR

OBXECTO DA
SUBVENCIÓN

Fogos de artificio, Grupo
musical, gaiteiros.
(Festexos na honra da
1.000,00 €
virxe do corpiño 14 abril
e 22 de setembro)
Cartelería, fogos,
pandereteiras e gaiteiros
Mainas e Son de Ames,
1.000,00 € Inchables, Carpa.(Festas
de San Xoanciño e virxe
de Lourdes)
1.800,00 € Fogos de artificio, xogos
infantis (inchables, toro

mecánico e circuito de
bicis) (festas de Santa
Marina de Xendarme,
24-25-26 agosto)

Cultural de
Ameixenda

Asoc. de
Veciños San
Pedro de
Bugallido

Asoc. Cultural
de Ames

Asoc. de
Festas do
Milladoiro

Asoc. Cultural
e de Festas
Santa Mª De
Biduído

Asoc. cultural
comisión de
Festas San
Lourenzo De
Agrón

18.000,00 €

26.300,00 €

47.819,92 €

16.592,53 €

30.959,00 €

1553

1539

11789

1702

441

148291,12

2.000,00 €

2.000,00 €

7.000,00 €

2.000,00 €

900,00 €

15.800,00 €

Orquestras, alumeado,
pirotécnia, grupo
electróxeno) Festas de
4.000,00 €
San pedro 29 e 30 de
xuño e 1 de xullo.
Fogos de artificio,
orquetras, xeneradores.
Festas patronais de
4.000,00 € Ames 7 e 8 de xullo, e
festa de San Marcos 24
e 25 abril.
Orquestras,
electricidade,
pirotécnia,
imprenta,Actividades
14.000,00 € infantis,, Outras
actividades, seguro RC.
Festas de San José, A
Madalena.
Pirotécnica nas festas
de maio e agosto,
carpa na festa de maio,
orquestra e grupo na
festa de maio, grupo
Merengue, Orquestra
Bellas Farto, Orquestra
4.000,00 €
Los Españoles, Seguro
de Responsabilidade
Civil, Grupo electróxeno
festas maio e agosto.
Festa da Virxe do Maio
e As de Nosa Señora.
Orquestras , Grupo
electróxeno Pirotécnica,
SGAE. Festas patronais
1.800,00 €
10-11-12 de agosto e o
Rosario en outubro.
31.600,00 €

Segundo.- Prorrogar con carácter excepcional e por unha única vez o prazo de xustificación
das subvencións ata o 30 de abril de 2013, si ben os gastos deberán ter sido realizados no
ano 2012.
Terceiro.- Notificar o presente acordo aos/ás interesados/as no expediente.
Cuarto.- Facultar ao señor alcalde-presidente do Concello don Santiago Vicente Amor
Barreiro para cantas actuacións sexan precisas en orde á mellor execución do acordado.
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PUNTO DÉCIMO SÉTIMO.- REPARTO DE AXUDAS. CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS
PARA A PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES LEVADAS A CABO POR ASOCIACIÓNS CULTURAIS
DO CONCELLO DE AMES. EXERCICIO 2012.A Xunta de Goberno Local de 20 de setembro de 2012 deu aprobación ás bases da Convocatoria
de Subvencións para Promoción de actividades levadas a cabo por asociacións culturais do
Concello de Ames para o ano 2012 (BOP 194 de 10 de outubro de 2012).
Presentadas as solicitudes de subvencións, e unha vez examinadas as mesmas pola Comisión
de Valoración constituída ao efecto na súa sesión de 13 de febreiro de 2013, a Xunta de Goberno
Local, por unanimidade dos seus membros presentes, previa delegación da Alcaldía (Decreto
751/2011), adopta os seguintes acordos:
Primeiro.- Aprobar, conforme á proposta da Comisión de Valoración o reparto de axudas para a promoción
de Festas Populares convocatoria 2012 de acordo co seguinte detalle:

Actividades culturais 2012
Entidade

Asoc.
Cultural
Follas
Novas

Cáritas San
José do
Milladoiro

Asoc.
Cultural
Antonio
Santomil

Asoc. de
Veciños San
Paio de
Lens

Orzamento

6.000,00 €

3.095,17€

3.625,00 €

1.007,81 €

Importe
solicitado

6000,00 €

2.166,80 €

1.450,00 €

705,47 €

Total
puntos

65

42,5

57,5

70

Importe a
Ccnceder

3.600 €

1.238,06 €

1.450,00 €

604,68 €
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Coef.
financiamento

60%

40%

40%

60,00%

Importe a
xustificar

Obxecto da
subvención

Pago
profesorado,
compra de
instrumentos
(gaita, caixa9 e
roupa
6.000,00€ tradicional.
Facilitar
aprendizaxe de
distintos
instrumentos e
bailes.
Camiño de
Santiago e
Campamento:
alimentación,
instalacións,
combustible
3.095,17€
voluntariado,
actividades
complementaria
s, fotocopias
actividades.

3.625,00€

1007,81 €

Viaxe a Eume e
Ortegal: Viaxe,
aloxamento,
comidas, guías e
entradas a
museos. (26 e
27 de maio).
Viaxe As Pontes:
autobús. 16 de
decembro.
Concurso de
debuxo,
Xincana,
manualidades

Asoc.
Cultural
Monte da
Costa

Asoc.
Recreativa,
Deportiva e
Cultural
Lojo Batalla

Asoc. de
Veciños
Monte do
Crego

Asociación
Teta e
Coliño

Asociación
Educativa
Cultural
Musicrearte

Asoc.
Cultural A
Silva

760,00 €

4.380,00
€

1.510,00 €

1.749,18
€

760,00 €

1.000,00 €

52,5

77,5

1.120,00 €

1.046,00 €

60

70

304,00€

1.000,00
€

906,00 €

1.049,50 €

40,00%

60,00%

60,00%

60,00%

760,00 €

Viaxe cultural a
Logroño.
Coñecemento
da comunidade
4.380,00 €
da Rioxa.
Monumentos e
adegas.

1.510,00 €

1.749,18 €

3.207,60
€

2.245,32 €

55

1.283,04
€

40,00%

3.207,60 €

3.000,00€

2.100,00 €

50

1.200,00 €

40,00%

3.000,00€
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Magosto:
Castañas,
chourizos, viño
e refrescos,
pan, vasos,
pratos
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Magosto:
Castañas, pan,
alimentación e
bebidas,
manteis, vasos,
pratos,
bombas.
Formar,
asesorar e
promover a
lactación
materna e a
crianza con
apego: Dietas
traslados,
dietas
manutención,
equipamento
informático
( ordenador e
proxector),
materiais (para
talleres, libros,
fotocopias,
material
funxible).
Fotocopias.
Adquisición de
material
bibliográfico,
reparación e
adaptación de
atrezzo,
adquisición e
equipamento
tecnolóxico,
outro
material(conexi
óns, selos)
Organización
de cursos:
bordado, tecido
en tear,

puntillas por
ordenador,
metodoloxía de
encaixe de
Torchón para
formadores.

Asoc.
Cultural A
Mahía

Asoc.
Veciñal San
Pedro de
Bugallido

Club de
jubilados y
pensionistas
do
Milladoiro

Asoc. de
promoción
da cultura
galega
ingúeiro

Asoc. As
Pegadas de
Ames

3.000,00 €

4.000,00 €

1.175,00€

6.980,00 €

27.000,00 €

70.489,76 €

2.100,00€

2.800,00€

1.175,00 €

6.980,00 €

7.500,00 €

37,5

37,5

55

37,5

95

600,00 €

800,00 €

470,00 €

1.396,00 €

7.500,00 €

23.401,24 €

20,00%

20,00%

40,00%

20,00%

70,00%

3.000,00 €

4.000,00 €

1.175,00€

6.980,00 €

Xuntanza
familiar, Romería
de San Isidro
(actuación de
grupo, equipo
de son, xerador,
carpa, xerros de
Buño), Reunión
de socios,
viaxes culturais.
Equipamentos:
termo auga
quente,
taboleiros,cabal
etes,armarios
metálicos,
trofeos, folios,
proxector,
material de
limpeza.

Equipo de
música,
celebración das
letras galegas,
día do maior e
exposición de
traxe galego.
Cinema club:
computador con
renderización,
canon de
proxección,
pantalla de
proxección,
subtitulación,
equuiò de audio
interiores con
mesamix, filmes.

Viaxes
Culturais.
Material
27.000,00 €
inventariable.

70.489,76

Segundo.- Prorrogar con carácter excepcional e por unha única vez o prazo de xustificación das
subvencións ata o 30 de abril de 2013, si ben os gastos deberán ter sido realizados no ano 2012.
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Terceiro.- Notificar o presente acordo aos/ás interesados/as no expediente.
Cuarto.- Facultar ao señor alcalde-presidente do Concello don Santiago Vicente Amor
Barreiro para cantas actuacións sexan precisas en orde á mellor execución do acordado.

PUNTO DÉCIMO OITAVO.- CONTRATACIÓN DO SERVIZO DENOMINADO ESCOLA DE
VERÁN 2013 DO CONCELLO DE AMES.
Visto que con data 1 de marzo de 2013 polo Alcalde do Concello de Ames ditouse
providencia na que se pon de manifesto que é necesario a contratación polo procedemento
aberto oferta economicamente mais vantaxosa, varios criterios de adxudicación, e
tramitación urxente a prestación do servizo denominado “Escola de verán 2013” a impartir
no concello de Ames durante os días 1 de xullo ata 31 de agosto de 2013 e destinado a
nenos e nenas que estiveran escolarizados en educación infantil e primaria no curso escolar
2012-2013.
Visto que emitiuse Informe de Intervención sobre a porcentaxe que supón a contratación en
relación cos recursos ordinarios do orzamento vixente
Visto que emitiuse Informe por Secretaría sobre a lexislación aplicable e o procedemento a
seguir e o órgano competente para aprobar e adxudicar o contrato.
Visto que incorporouse ao expediente o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares e de
prescricións técnicas que han de rexer a adxudicación do contrato.
Visto que incorporouse ao expediente a retención de crédito correspondente na partida
324.227.99 por importe de 50.000 euros mais ive, para facer fronte o custe do servizo.
Examinada a documentación que a acompaña, visto o Informe de Secretaría, e de
conformidade co establecido no artigo 110 e a Disposición Adicional Segunda do Real
Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, texto refundido da lei de contratos do sector
público, así como da delegación efectuada á Xunta de Goberno Local mediante decreto de
alcaldía 751/2011, de 21 de xuño (BOP nº 160, de 23 de agosto de 2011), proponse a este
último órgano a adopción do presente acordo:
Primeiro. Aprobar o expediente de contratación, mediante procedemento aberto, oferta
economicamente mais vantaxosa con varios criterios de adxudicación e tramitación urxente
do servizo denominado “Escola de verán 2013” do concello de Ames
Segundo: Autorizar o gasto en contía de 50.000 euros máis ive con cargo a aplicación
presupuestaria 324.227.99 do vixente orzamento municipal.
Terceiro: Aprobar o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares e de prescricións
técnicas que rexerá o contrato.
Cuarto: Publicar no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña, no Diario Oficial de Galicia e no
perfil do contratante o correspondente anuncio de licitación, para que durante o prazo de 8
días, dende a última publicación os interesados poidan presentar as proposicións que
estimen pertinentes.
Quinto: Facultar ao señor alcalde para cantas actuacións de tramite sexan necesarias para a
mellor execución do acordado.
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