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 ACTA  

 

Expediente nº:  Órgano Colexiado:  

JGL/2021/22 A Xunta de Goberno Local  

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  Ordinaria 

Data  01 de xullo de 2021  

Duración  Dende as 13:14 ata as 13:45 horas  

Lugar  Sala de Reunións  

Presidida por  Manuel Cuíña Fernández 

Secretario  David García Lareo (Secretario acctal Decreto 22.06.2021)  

 

ASISTENCIA A SESIÓN  

DNI Nome e Apelidos Asiste 

77404245E Angela Troitiño Gil SÍ 

76801683Z Antonio Ferro Losada SÍ 

35251841V Jesús Taboada Lázara SÍ 

76816828W Mónica González Conde SÍ 

 
Unha vez verificada pola Secretaría a válida constitución do órgano, o Presidente abre sesión, 
procedendo a deliberación sobre os asuntos incluidos na Orden do Día 

 

A) PARTE RESOLUTIVA  

 

Aprobación da acta da sesión anterior: 24.06.2021 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda prestar aprobación á seguinte Acta:- 24 de 
xuño de 2021. 
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Aprobación da acta da sesión anterior: 29.06.2021 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda prestar aprobación á seguinte Acta:- 29 de 
xuño de 2021. 

 

Expediente 1938/2020. Subvencións Directas ou Nominativas - AXUDAS MUNICIPAIS Á 
CREACIÓN DE EMPREGO 2021 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

Visto, que con data 18 de xuño de 2021, Dna. Beatriz Dopazo Costa, con nº de 
DNI.: xxxxxxxxx, con domicilio a efectos de notificación Avd. do Parque 32 baixo 
36540 Silleda e nº de teléfono: xxx xxx xxx, presenta solicitude con cargo ás Axudas 
Municipais á Creación de emprego de acordo coas Bases e convocatoria 2021 
Visto que, achega a documentación solicitada polas Bases de Axudas Municipais á 
Creación de Emprego. 
 
Visto que, de acordo co baremo do apartado 1.4 das Bases obtén a seguinte 
puntuación. 
 

Descrición Puntos 

Valor 
(30 €/Punto) 

Apertura de Local 20 600 

Alta Autónomo 30 900 

Contratación Persoal 30 (muller) 900 

 
Visto o informe de intervención nº 40/2021 do 28 de xuño de 2021 

 
A Xunta de Goberno Local, ao abeiro das atribucións delegadas polo Alcalde na resolución do 
20 de xuño de 2019, por unanimidade dos membros presentes, adoptou o presente acordo: 
 
- Conceder a subvención solicitada por importe de 2400€, a Dna. Beatriz Dopazo Costa. 
 
Tal como indican as bases, no artigo 1.4, a finalidade da axuda é subvencionar ata o 50% dos 
gastos da posta en marcha e do funcionamento da empresa durante os primeiros meses da 
actividade. Os gastos subvencionables corresponderán aos realizados dende o 1 de xaneiro de 
2021 (agás os gastos de constitución que poderán ser con data dente 1/10/2020) ata 31 de 
decembro de 2021. 

 

Expediente 367/2021. Contratacións - APROBACIÓN PROXECTO DE OBRA - "MELLORA 
DE FIRME DE CAMIÑOS EN CUMBRAOS E BALANTIGA, PARROQUIA DE ESCUADRO" 
PLAN MARCO 2021 
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Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

Vista a resolución de concesión de subvención concedida por AGADER 
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE AXUDA PLAN DE MELLORA DE CAMIÑOS 
MUNICIPAIS DE ACCESO A PARCELAS AGRÍCOLAS 2021- 2022 (MR701E) por 
importe de 72.697,46 € ao abeiro e de conformidade co establecido na 
Resolución do 28 de decembro de 2020 da directora xeral de Agader pola que se 
aproba o Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas 
agrícolas 2021-2022, (DOG núm. 19, do 29 de xaneiro de 2021), así como o 
Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 23 de decembro de 2020, polo que 
se autoriza a Agader a concesión directa das axudas tramitadas ao abeiro do 
Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 
2021-22. 
 

Visto o proxecto redactado polo enxeñeiro de camiños, canais e portos ROMAN 
GÓMEZ FRAIZ denominado: “MELLORA DO FIRME DE CAMIÑOS EN 
CUMBRAOS E BALÁNTIGA (ESCUADRO-SILLEDA) por importe de 74.426,00 € 
euros máis 15.629,46 € euros de IVE (total 90.055,46 euros). 
 

Vista a autorización da Xunta de Galicia, Consellería Medio Rural, Xefatura 
Territorial de Pontevdra, de data 4/03/2021. 
 

Vista a autorización da Xunta de Galicia, Xefatura Territorial da Consellería de 
Cultura, Educación e Universidade, de data 6 de abril de 2021, 
 

Vista a autorización do Ministrerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, 
notificado en fecha 29 de Xuño de 2021. 
 

Constando o informe de supervisión do proxecto emitido polo arquitecto municipal 
Lino M Doporto Framil ao proxecto denominado “MELLORA DO FIRME DE 
CAMIÑOS EN CUMBRAOS E BALÁNTIGA (ESCUADRO-SILLEDA) 
 

Constando no expediente informe do arquitecto técnico municipal Cesar Pereiras 
Cambón, ao proxecto denominado denominado “MELLORA DO FIRME DE 
CAMIÑOS EN CUMBRAOS E BALÁNTIGA (ESCUADRO-SILLEDA) 
 

Visto o informe xurídico emitido polo AEDL. 
 

A Xunta de Goberno Local, ao abeiro das atribucións delegadas polo Alcalde na 
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resolución do 20 de xuño de 2019, por unanimidade dos membros presentes, 
adoptou o seguinte acordo: 
 

Primeiro.- Aprobalo proxecto denominado“MELLORA DO FIRME DE CAMIÑOS 
EN CUMBRAOS E BALÁNTIGA (ESCUADRO-SILLEDA) por importe de 
74.426,00 € euros máis 15.629,46 € euros de IVE (total 90.055,46 euros), nos 
termos do artigo 233 Lei 9/2017, do 08 de novembro, de Contratos do Sector 
Público, e de conformidade coa da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de 
Galicia. 
 

Segundo.- Que se proceda a efectuar o replánteo do Proxecto para a súa 
incorporación ao expediente de contratación. 

 

Expediente 1224/2021. Solicitude de Cancelación de Garantía - Devolución de Aval 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

En data 16/12/2016 con RE 3602, por Dº Angel Antonio Llorente Taboada preséntase escrito de 
solicitude de devolución de aval n.º 350955 de Abanca, por importe de 12.000,00 €, constituida 
en data 09 de xuño de 2015, correspondente a execución da obra Rehabilitación e ampliación 
de vivenda unifamiliar na Avda. Do Parque n.º 48 de Silleda, licenza concedida en Xunta de 
Goberno Local de data 24 de abril de 2015. 
 
Visto que segundo o informe do técnico municipal Lino M. Doporto Framil, de data 29 de xuño 
de 2021, infórmase favorablemente a devolución do mencionado Aval. 
 
A Xunta de Goberno Local, ao abeiro das atribucións delegadas polo Alcalde na resolución do 
20 de xuño de 2019, por unanimidade dos membros presentes, adopta o seguinte acordo: 
 
Primeiro.- Aprobar a devolución do Aval nº: 350955 de Abanca constituído por Dº Angel Antonio 
Llorente Taboada en data 09 de xuño de 2015 por importe de 12.000,00 euros, como garantía e 
compromiso de reposición de tódolos servizos urbanos danados como consecuencia das obras 
executadas pola licenza concedida en Xunta de Goberno Local de data 24 de abril de 2015 
para rehabilitación e ampliación de vivenda unifamiliar na Avda. Do Parque n.º 48 de Silleda. 
 
Segundo.- Notificar ao interesado o presente acordo. 

 

Expediente 986/2018. .PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO COMÚN (URBANISMO) - 
Solicitude devolución aval CONSTRUCCIÓN DE UHNA NAVE PARA XESTIÓN DE 
RESIDUOS 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 
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En data 05/04/2018 con RE 2018-E-RC-1614 preséntase escrito de solicitude de 
devolución de aval garantía definitiva constituída por ENDENOR 
CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS SL con C.I.F. B36563823 
para responder do contrato de OBRAS denominado CONSTRUCCIÓN DE UHNA 
NAVE PARA XESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Visto que no Prego de cláusulas administrativas que rexeu a presente 
contratación estableceuse un prazo de garantía de 2 anos dende a acta de 
recepción da obra e que na oferta presentada polo adxudicatario no proceso de 
licitación mellora o mesmo no prazo 18 meses. 
 

Visto que en data 10/11/2017 o director da obra certifica que a recepción das 
obras tivo lugar o día 13/11/2017, o prazo de garantía finalizou o día 09/05/2021. 
 

Considerando que de conformidade co establecido no art. 102.1 do Real Decreto 
Lexislativo 3/2011 do 14 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da 
Lei de Contratos do sector público, a garantía non será devolta ou cancelada ata 
que se producise o vencemento do prazo de garantía e cumprido 
satisfactoriamente o contrato de que se trate, ou ata que se declare a resolución 
deste sen culpa do contratista; 
 

Visto que segundo o informe do técnico municipal Lino M. Doporto Framil e 
director da obra de data 30/06/2021 procede a devolución da garantía. 
 

A Xunta de Goberno Local, en virtude das delegacións de competencias 
efectuadas por Decreto da Alcaldía de 20 de xuño de 2019, acorda: 
 

Primeiro.- Aprobar a devolución do Aval constituído por ENDENOR 
CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS SL en data 08/08/2016 por 
importe de 6.194,14 euros, en garantía do correcto cumprimento do contrato de 
CONSTRUCCIÓN DE UHNA NAVE PARA XESTIÓN DE RESIDUOS 

Segundo.- Notificar ao interesado o presente acordo.  

 

Expediente 883/2021. Solicitude de Licenza ou Autorización Urbanística - demolición 
parcial de nave en rúas Morón e Condes de Deza 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

Vista o convenio asinado entre o Concello e Dº Angel Antonio Llorente Taboada, en calidade de 
presidente da empresa Construcciones Fernández Sarmiento S.A., para cesión gratuita dos 
espazos sen edificar dos inmbles con referencias catastrais 1881012NH6218S0001JG e 
36052K503053430000EH, para destinalos a aparcadoiro público. 
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Visto o proxecto de demolición parcial de nave en rúas Morón e Condes de Deza, redactado 
polo Enxeñeiro de Camiños, C e P, Román Gómez Fraiz, de data 09 de maio de 2021, 
ascendendo o orzamento base, incluido IVA, a cantidade de 25.534, 29 €. 
 
Visto que no expediente consta autorización de demolición parcial de nave existente e uso de 
grúa móvil, emitida pola Axencia Estatal de Seguridade Aérea, Rexistro de Entrada n.º 2702 de 
data 28 de xuño de 2021. 
 
Visto o expediente de modificación de créditos nº 18/2021, subexpediente 5/2021 de Crédito 
extraordinario e suplemento de crédito, aprobado polo Pleno da Corporación en sesión 
celebrada o 27 de maio de 2021. 
 
De acordo co artigo 118 da LCSP se consideran contratos menores os contratos de obras por 
importe inferior a 40.000 euros e os de servizos e subministros por importe inferior a 15.000 
euros. Estes contratos poderán adxudicarse directamente a calquera adxudicatario con 
capacidade de obrar e que conte coa habilitación profesional necesaria. 
 
Pode tamén afirmarse, de conformidade co artigo 118 da LCSP: 
 
- Que non existen prestacións adxudicadas ou pendentes relacionadas co obxecto deste 
contrato que conxuntamente con este afecten ao procedemento de contratación. 
 
- Que non se está alterando o obxecto do contrato para evitar a aplicación das regras xerais da 
contratación. 
 
Polo exposto, a Xunta de Goberno Local, ao abeiro das competencias delegadas polo alcalde 
na resolución do 20 de xuño de 2019, acorda: 
 
Primeiro.- Aprobar o proxecto de demolición parcial de nave en rúas Morón e Condes de Deza, 
redactado polo Enxeñeiro de Camiños, C e P, Román Gómez Fraiz, de data 09 de maio de 
2021, ascendendo o orzamento base, incluido IVA, a cantidade de 25.534, 29 €. 
 
Segundo.- Adxudicar por contrato menor a CONSTRUCCIONES MÍGUEZ XESTOSO, S.L., con 
CIF B36236685, e domicilio social en Xestoso, 20 - Silleda, a obra denominada demolición 
parcial de nave en rúas Morón e Condes de Deza, por importe de 25.534, 29 € (ive incuído). 
 
Terceiro.- O prazo de execución desta prestación fíxase en 35 días naturais a contar dende o 
día seguinte á notificación da adxudicación. 
 
Cuarto.- Aprobar e dispoñelo gasto correspondente á execución da obra con cargo á aplicación 
933-610 do orzamento do ano 2021, por importe de 25.534,29 € (ive incluido) 
 
Quinto .- Aos efectos da presentación da factura electrónica de conformidade coa Lei 25/2013 
de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público 
comunicamos o seguinte: 
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O Concello de Silleda co CIF P-3605200-I está adherido ao FACe cos seguintes códigos: 
 
. L01360524 INTERVENCIÓN (Oficina Contable) 
 
·L01360524 ALCALDÍA (Órgano Xestor) 
 
·L01360524 CENTROS XESTORES (Unidade Tramitadora) 
 
Sexto.- Notificar ao adxudicatario do contrato, o presente acordo. 
 
Sétimo.- Publicar a adxudicación deste contrato no perfil do contratante do Concello de Silleda. 

 

Expediente 542/2017. Contratacións - Devolución Aval: MELLORA DO VIAL ACCESO 
OESTE AO RECINTO FEIRA INTERNACIONAL DE GALICIA 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

Inclusión por urxencia Expediente  542/2017   
 
Toma a palabra o Sr. Presidente, para explicar a urxencia da proposición incluída na orde do día 
da presente Xunta de Goberno Local. 
 
De conformidade co disposto no artigo 91.4 do RD 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se 
aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades 
Locais, sométese a votación a urxencia da inclusión na orde do día do presente asunto co 
seguinte resultado: 
 
Votos a favor: unanimidade 

 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos membros presentes, ACORDA prestar 
aprobación a inclusión da presente proposición na orde do día da Xunta de Goberno de data 01 
de xullo de 2021.  

Expediente 542/2017. Contratacións - Devolución Aval: MELLORA DO VIAL ACCESO 
OESTE AO RECINTO FEIRA INTERNACIONAL DE GALICIA 

 

En data 16/11/2018 con RE 2018-E-RE-203 preséntase escrito de solicitude de 
devolución de aval garantía definitiva constituída por CONSTRUCCIONES RAFER, 
S.L. con C.I.F. B36052702 para responder do contrato de OBRAS denominado 
MELLORA DO VIAL ACCESO OESTE AO RECINTO FEIRA INTERNACIONAL DE 
GALICIA 

 

Visto que no Prego de cláusulas administrativas que rexeu a presente contratación 
estableceuse un prazo de garantía de 2 anos dende a acta de recepción da obra e 
que na oferta presentada polo adxudicatario no proceso de licitación mellora o 
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mesmo no prazo 12 meses. 
 

Visto que en data 30/10/2017 o director da obra certifica que a recepción das obras 
tivo lugar o día 30/10/2017, o prazo de garantía finalizou o día 30/10/2020. 
 

Considerando que de conformidade co establecido no art. 102.1 do Real Decreto 
Lexislativo 3/2011 do 14 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da 
Lei de Contratos do sector público, a garantía non será devolta ou cancelada ata 
que se producise o vencemento do prazo de garantía e cumprido 
satisfactoriamente o contrato de que se trate, ou ata que se declare a resolución 
deste sen culpa do contratista; 
 

Visto que segundo o informe do técnico municipal Lino M. Doporto Framil e director 
da obra de data 30/06/2021 procede a devolución da garantía. 
 

A Xunta de Goberno Local, en virtude das delegacións de competencias 
efectuadas por Decreto da Alcaldía de 20 de xuño de 2019, acorda: 
 

Primeiro.- Aprobar a devolución do Aval n.º 8919/00427 do Banco Popular Español, 
constituído por CONSTRUCCIONES RAFER, S.L. en data 28/09/2017 por importe 
de 2.066,03 euros, en garantía do correcto cumprimento do contrato de MELLORA 
DO VIAL ACCESO OESTE AO RECINTO FEIRA INTERNACIONAL DE GALICIA 

 

Segundo.- Notificar ao interesado o presente acordo.  

 

Expediente 1066/2021. Contratacións: APROBACIÓN EXPEDIENTE E INICIO LICITACIÓN: 
"MELLORA DE FIRME DE CAMIÑOS EN CUMBRAOS E BALANTIGA, PARROQUIA DE 
ESCUADRO" PLAN MARCO 2021 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

Inclusión por urxencia Expediente  1066/2021   
 
Toma a palabra o Sr. Presidente, para explicar a urxencia da proposición incluída na orde do día 
da presente Xunta de Goberno Local. 
 
De conformidade co disposto no artigo 91.4 do RD 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se 
aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades 
Locais, sométese a votación a urxencia da inclusión na orde do día do presente asunto co 
seguinte resultado: 
 
Votos a favor: unanimidade 
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A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos membros presentes, ACORDA prestar 
aprobación a inclusión da presente proposición na orde do día da Xunta de Goberno de data 01 
de xullo de 2021.  

Expediente 1066/2021. Contratacións: APROBACIÓN EXPEDIENTE E INICIO LICITACIÓN: 
"MELLORA DE FIRME DE CAMIÑOS EN CUMBRAOS E BALANTIGA, PARROQUIA DE 
ESCUADRO" PLAN MARCO 2021 

 
Vista a resolución de concesión de subvención concedida por AGADER: PLAN DE MELLORA DE 
CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A PARCELAS AGRÍCOLAS 2021- 2022 (MR701E) por 
importe de 72.697,46 € ao abeiro e de conformidade co establecido na Resolución do 28 de 
decembro de 2020 da directora xeral de Agader pola que se aproba o Plan marco de mellora de 
camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2021-2022, (DOG núm. 19, do 29 de xaneiro 
de 2021), así como o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 23 de decembro de 2020, polo 
que se autoriza a Agader a concesión directa das axudas tramitadas ao abeiro do Plan marco de 
mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2021-22 

 
Visto o proxecto redactado polo enxeñeiro de camiños, canais e portos ROMAN GÓMEZ FRAIZ 
denominado: “MELLORA DO FIRME DE CAMIÑOS EN CUMBRAOS E BALÁNTIGA 
(ESCUADRO-SILLEDA) por importe de 74.426,00 € euros máis 15.629,46 € euros de IVE (total 
90.055,46 euros). Aprobado por acordo da Xunta de Goberno Local e incorporado a este 
expediente xunto coa acta de replánteo previo. 
 
Vistas as autorizacións sectoriais preceptivas que constan no expediente 

 
Visto o prego de cláusulas administrativas asinado polo Sr. Alcalde-Presidente en data 1 de xullo 
2021. 
 
Visto o informe dos servizos xurídicos de data 1 de xullo de 2021 de fiscalización do expediente 
de contratación e dos pregos de cláusulas administrativas da Secretaría da Corporación da 
mesma data. 
 
Visto o informe de fiscalización da Intervención da Corporación ao procedemento de 
contratación, nº 41/2021 de data 1 de xullo de 2021. 
 
Polo exposto, a Xunta de Goberno Local, ao abeiro das competencias delegadas polo Alcalde na 
resolución do 20 de xuño de 2019, acorda: 
 
Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación, mediante procedemento aberto, tramitación 
ordinaria, do contrato de execución da obra denominado “MELLORA DO FIRME DE CAMIÑOS 
EN CUMBRAOS E BALÁNTIGA (ESCUADRO-SILLEDA)” por importe por importe de 74.426,00 € 
euros máis 15.629,46 € euros de IVE (total 90.055,46 euros). 
 
Segundo.- Aprobar o gasto por importe de 90.055,46euros, con cargo á aplicación orzamentaria 
454.619, do Orzamento de gastos do Concello para o 2021. 
 
Terceiro.- Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares que rexerá a contratación 
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mediante procedemento aberto simplificado do presente contrato de obras. 
 
Cuarto.- Proceder á apertura do procedemento de adxudicación mediante contratación 
electrónica do presente contrato por procedemento aberto, dando orde de que se proceda á 
publicación do pertinente anuncio de licitación na Plataforma de Contratación do Sector Público, 
e no perfil do contratante do Concello de Silleda, para que no prazo de 20 días se presenten as 
proposicións que se estimen pertinentes. 

 

B) ACTIVIDADE DE CONTROL  

 

Non hai asuntos 

 

C) ROGOS E PREGUNTAS  

 

Non hai asuntos 

 

DOCUMENTO ASINADO ELECTRÓNICAMENTE  


