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 ACTA  

 

Expediente nº:  Órgano Colexiado:  

JGL/2021/40 A Xunta de Goberno Local  

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  Extraordinaria 

Data  14 de decembro de 2021 

Duración  Dende as 13:12 ata as 13:20 horas  

Lugar  Sala de Reunións  

Presidida por  Manuel Cuíña Fernández 

Secretario  Maria Fernanda Montero Parapar 

Interventor Leopoldo Moure Dopico 

 

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 Secretaria 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: 30.11.2021 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda prestar aprobación á seguinte Acta:- 30 de 
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novembro de 2021. 

 

Expediente 1649/2021. Solicitude de Licenza ou Autorización Urbanística. Industrias 
Guerra S.A. 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

Por Luís Monzón Gómez, con DNI xxxxxxxxx, actuando en nome e representación de 
INDUSTRIAS GUERRA S.A., con CIFXXXXX, presentouse escrito o día 17/09/2021 (RE 1001), 
polo que se solicita licenza urbanística para CONSTRUCCIÓN DE NAVE ANEXA A 
EXISTENTE, USO ALMACÉN DE PIEZAS METÁLICAS, sita Polígono Industrial Area -33, Zona 
B, Mazá 4, Parcela 5, Concello de Silleda  que se corresponde coa parcela catastral (ref. cat. 
36052A049005320001LQ). 
 
Aportase xunto coa solicitude a seguinte documentacións: 
 
- Proxecto técnico elaborado polos técnicos Luís Monzón Gómez, enxeñeiro colexiado número 
1.680 e Óscar López Gómez, enxeñeiro colexiado co número2.063, visado en data 16/09/2021 
co número 20212787. 
- Estudo de seguridade e saúde de modificado de proxecto de construción de nave anexa a 
existente, uso almacén pezas metálicas. 
- Copia do CIF do interesado. 
- Escritura de compravenda número 204, outorgada en Lalín o día 15/03/2017 ante o Notario 
María-Teresa Sancho Sánchez, das parcelas con referencias catastrais números  
36052A049005320001LQ e 36052A049005330001LP. 
- DNI de Luís Monzón Gómez actuando como representante. 
- Consta documento de autorización da representación outorgada a Luis Monzón Gómez por 
Román Sánchez González, con DNI xxxxxxxx. 
 
Consta ingresado en data 29/09/2021, importe correspondente as liquidacións do ICIO e da 
taxa por emisión de informe técnico, por importe de 16.732,14 euros. Desglosados do seguinte 
xeito: ICIO: 16.672,14 euros e taxa 60,00 euros. 
 
Consta informe do arquitecto municipal, Lino M. Doporto Framil, de data 15/10/2021, no que 
informa sobre a necesidade de cumprimentación de tramites polo interesado. 
 
Realizado o requirimento en data 18/10/2021. 
 
En data 23/11/2021, con RE 1305 polo interesado dáselle cumprimento ao requirimento 
presentando a seguinte documentación: 
 
- Nomeamento e aceptación da Dirección de Obra por Luís Monzón Gómez e Óscar López 
Gómez e da Coordinación en materia de Seguridade e Saúde Luís Monzón Gómez. 
- Anexo modificación proxecto de novembro de 2021. 
- Copia simple Escritura de agrupación número 883, outorgada en Lalín o día 15/03/2017 ante o 
Notario María-Teresa Sancho Sánchez, das parcelas con referencias catastrais números 
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36052A049005320001LQ, 36052A049005330001LP e 36052ª049005250001LA. 
- Acta titularidade real a favor de Román Sánchez González. 
- Escritura de Fundación da Sociedade Anónima “Industrias Guerra, S.A” de data 28/01/1982. 
- Modelo 600.  
 
Consta no expediente informe favorable á concesión da licenza do arquitecto municipal Lino M. 
Doporto Framil, de data 03/12/2021. 
 
Consta incorporada ao expediente acordo da Xunta de Goberno Local adoptado na sesión 
celebrada o día 21/04/2004 de concesión da licenza de obra e provisional de actividade para a 
construción dunha nave para taller de carpintería metálica a situar na parcela nº 25 da mazá nº 
4 do parque empresarial Area 33, no lugar de A Mera, concello de Silleda. 
 
Consta incorporada ao expediente acordo da Xunta de Goberno Local adoptado na sesión 
celebrada o día 21/04/2005 de concesión da licenza de de actividade para nave para taller de 
carpintería metálica construída segundo CFO, na parcela nº 25 da mazá nº 4 do parque 
empresarial Area 33, no lugar de A Mera, concello de Silleda. 
 
Visto o informe de Secretaría número 100, de data 09/12/2021, a Xunta de Goberno Local, ao 
abeiro das atribucións delegadas polo Alcalde na resolución do 20 de xuño de 20219, ACORDA: 
 
Primeiro. Conceder licenza urbanística a INDUSTRIAS GUERRA S.A., con CIF A36018026, 
para CONSTRUCIÓN DE NAVE ANEXA A EXISTENTE, USO ALMACÉN DE PEZAS 
METÁLICAS, sita no Polígono Industrial Area -33, Zona B, Mazá 4, Parcela 5, Concello de 
Silleda, que se corresponde coa parcela catastral (ref. cat. 36052A049005320001LQ). 
 
As obras axustaranse na súa execución ao proxecto completo redactado polos técnicos Luís 
Monzón Gómez, enxeñeiro colexiado número 1.680 e Óscar López Gómez, enxeñeiro colexiado 
co número2.063, visado en data 16/09/2021 co número 20212787, cuxo presuposto de 
execución material ascende a 622,675.80 euros e ás normas de planeamento vixentes na 
localidade. Figurando como directores facultativos da obra Luís Monzón Gómez e Óscar López 
Gómez e como coordinador en materia de seguridade e saúde da obra Luís Monzón Gómez. 
 
A construción proxectada situarase en solo clasificado polas Plan Xeral de Ordenación 
Municipal de Silleda como solo urbano consolidado. Ordenanza Industrial e Almacén, IA. 
 

CADRO PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

PARÁMETROS PROXETO 

Usos industrial 

Superficie parcela 5.439,00 m2 

Superficie construción 2.270,30m2 

Ocupación 68,22 %  (totalidade existente mais nova construción) 

Edificabilidade 0,80 m2/ m2 (totalidade existente mais nova construción) 

Altura 12,50m  
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Segundo: O prazo de inicio das obras non poderá exceder de seis (6) meses, e o de 
terminación de tres (3) anos, desde a data do outorgamento de licenza, e non poderán 
interromperse as obras por tempo superior a seis (6) meses, segundo establece o artigo 145 da 
L 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia. O Concello poderá conceder prórrogas dos 
referidos prazos da licenza, previa solicitude expresa formulada antes da conclusión dos prazos 
determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación urbanística vixente no 
momento da concesión da prórroga. Cada prórroga que se solicite non poderá ser por un prazo 
superior ao inicialmente acordado. 
 
Terceiro: A caducidade da licenza será declarada pola administración municipal previo 
procedemento con audiencia ao interesado. 
 
Cuarto.- As licenzas enténdense concedidas sen prexuízo de terceiro e salvo o dereito de 
propiedade. 
 
Quinto.- Será requisito indispensable en todas as obras dispoñer, xunto á obra, de copia 
autorizada da licenza municipal, e nas obras maiores a colocación do cartel indicador no que se 
faga constar o nome e apelidos das persoas técnicas e directoras e da persoa contratista, 
ordenanza que se aplica, usos aos que se vai a destinar a construción, data de expedición da 
licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas e o número de 
expediente. 
 
Sexto.- Finalizadas as obras o interesado deberá solicitar a licenza de primeira utilización do 
edificio de conformidade co disposto no artigo 355.3 do Decreto 143/2016, de 22 de setembro, 
polo que se aproba o Regulamento da Lei do Solo de Galicia, debendo acompañarse da 
documentación que indica. 
 
Sétimo.- Unha vez obtida a licenza de utilización deberase presentar comunicación previa de 
inicio de actividade de conformidade co establecido no artigo 364.2 do Decreto 143/2016, de 22 
de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei do Solo de Galicia. 
 
Oitavo.- Aprobar a liquidación en concepto do Imposto de construcións, instalación e obras por 
importe de 16.672,14 euros e taxa por emisión de informe urbanístico de 60,00 euros, que se 
atopan xa ingresadas na facenda municipal.   

 

Expediente 2051/2021. Contratación do servizo de subministro de pellets e mantemento 
das instalacións térmicas localizadas nas dependencias pertencentes ó Concello de 
Silleda. 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

Visto a memoria elaborada polo técnico municipal Lino M. Doporto Framil, en data 10/12/2021 
na que se xustifica a necesidade da contratación do servizo de subministro de pellets e 
mantemento das instalacións térmicas localizadas nas dependencias pertencentes ó Concello 
de Silleda: Centro Social de Maiores de Bandeira, Centro Social de Maiores de Silleda, Casa do 
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Concello, Escola de Música e Casa de Cultura. 
 
Visto que o obxecto do presente contrato é a fusión de dúas prestacións vinculadas entre si, 
como son o mantemento das caldeiras e o subministro de combustible para as mesmas, 
debéndose proceder mediante a realización dun contrato mixto dos regulados no artigo 18 da 
Lei de Contratos do Sector Público, entendendo que a prestación principal é o subministro de 
pellets, o que se terá en conta para determinar o réxime xurídico da preparación a adxudicación 
do presente contrato. 
 
Visto que o valor estimado do contrato ascende a 46.096,50 euros, podéndose a acudir a ao 
procedemento aberto simplificado. 
 
Polo exposto, a Xunta de Goberno Local, ao abeiro das atribucións delegadas polo Alcalde na 
resolución do 20 de xuño de 20219, ACORDA: 
 
Primeiro.- Que se inicie o procedemento de adxudicación do contrato mixto de subministro e 
servizo denominado “contrato de subministro de pellets e mantemento das instalacións térmicas 
localizadas nas dependencias pertencentes ó Concello de Silleda” por importe de 18.592,26 
euros (servizo: 2.000 euros/ano mais 420 euros/ano de IVE; subministro: 13.365,50 euros mais 
2.806,76 euros de IVE), polo procedemento aberto e tramitación anticipada do gasto, por un 
período dun ano, prorrogable por dous anos mais, por períodos anuais. 
 
Segundo.- Que se redacten os correspondentes pregos de cláusulas administrativas 
particulares e prescricións técnicas que rexerán o contrato e o proceso de adxudicación. 
 
Terceiro.- Que por parte da Secretaría municipal se proceda a emitir informe xurídico preceptivo 
na aprobación aos pregos de cláusulas administrativas particulares, de conformidade co artigo 
122.7 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, así como ao 
expediente de contratación de conformidade co disposto na DA3ª da Lei 9/2017, de 8 de 
novembro, de Contratos do Sector Público. 
 
Cuarto.- Que por parte da Intervención deste Concello se proceda á fiscalización do contido de 
ditos Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares, aos efectos previstos no apartado 3 da 
Disposición Adicional Terceira da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector 
Público. 

 

Expediente 1311/2021. Subvencións por Concorrencia Competitiva. AXUDAS PARA 
LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2021-2022. 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

Visto o informe inicial da Educadora social de data 16/07/2021 mais a providencia de inicio do 
procedemento con data 16/07/2021 . 
 
Unha vez subsanados os seguintes: 
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1º Fiscalización de intervención de data 15/11/2021. 
 
2º Declaracións responsables dos beneficiarios das axudas de data rexistro de entrada no 
Concello 30/11/2021 e 01/12/2021. 
 
Vistas as bases polas que se regulan BASES REGULADORAS DAS AXUDAS 
COMPLEMENTARIAS DIRIXIDAS ÁS FAMILIAS, QUE PRECISAN DUNHA PROTECCIÓN 
ESPECIAL ASÍ COMO AS QUE TEÑÁN A TODOS OS SEUS MEMBROS EN SITUACIÓN DE 
DESEMPREGO, PARA LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2021-2022. 
 
Visto o informe emitido pola Secretaría municipal con data 20/07/2021 en relación coa 
lexislación de aplicación e procedemento a seguir aos efectos de proceder á convocatoria e 
concesión das subvencións de referencia. 
 
Vista a Proposta ao Pleno, con data 21/07/2021. 
 
Vista a publicación do anuncio no BOP número 152, do 10/08/2021. 
 
Visto que o anuncio estivo exposto polo prazo previsto, non habéndose presentado alegación 
algunha. 
 
Vista a publicación da convocatoria no BOP número 194, con data 07/10/2021. 
 
Visto o prazo de presentación de solicitudes, do 08/10/2021 ao 22/10/2021. 
 
Visto o Decreto no que se establece o persoal municipal que formará parte da Comisión de 
Valoración, con data 29/10/2021. 
 
Vista a proposta de resolución emitida pola Comisión de Valoración, con data 05/11/2021. 
 
De acordo co establecido no artigo 20 da Lei 9/2017, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia; 
 
A Xunta de Goberno Local, ao abeiro das atribucións delegadas polo Alcalde na resolución do 
20 de xuño de 2019, ACORDA: 
 
PRIMEIRO.- Aprobar a proposta de resolución, e que se corresponde cos datos que seguen: 
 

Nome do/a proxenitor/a Identificación do/a menor Cantidade (€) 

Sonia De Jesús Soares Pinto N.R.S. 285,43 € 

María Isabel Seijo U.S.B. e X.S.B. 173,32 € 

Ghina Awad A.E.H.A., A.E.H.A. e P.E.H.A. 391,12 € 

Siham Ait Lassri S.T. e A.T. 171,76 € 

Mª Obdulia Iglesias A.M.F.I. e A.F.I. 83 € 

Fatima Kadri R.S. 101,85 € 
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SEGUNDO.- Aprobar o gasto correspondente con cargo á aplicación presupostaria 326-48 dos 
Orzamentos Municipais do exercicio económico correspondente ao ano 2021. 
 
TERCEIRO.- Proceder á comunicación desta resolución ás familias beneficiarias da axuda.  

 

DOCUMENTO ASINADO ELECTRÓNICAMENTE  


