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 ACTA  

 

Expediente nº:  Órgano Colexiado:  

JGL/2022/03 A Xunta de Goberno Local  

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  Ordinaria  

Data  27 de xaneiro de 2022 

Duración  Dende as 13:12 ata as 13:25 horas  

Lugar  Sala de Reunións  

Presidida por  Manuel Cuíña Fernández 

Secretario  María 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: 21.01.2022 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda prestar aprobación á seguinte Acta: - 21 de 



  

Concello de Silleda 

Rúa do Trasdeza, 55, Silleda. 36540 (Pontevedra). Tfno. 986580000. Fax: 986581021 

xaneiro de 2022. 
  
Aclárase que na acta aprobada nesta sesión, de data 21/01/2022, non se incluía o acordo 
adoptado de aprobación da acta de 05/01/2022. 

 

Expediente 118/2021. Contratación do servizo de recollida de residuos sólidos urbanos 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

Expte. - 118/2021. “CONTRATO DEL SERVIZO DE RECOLLIDA E TRANSPORTE DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E XESTIÓN DO PUNTO LIMPO NO CONCELLO DE 
SILLEDA”. 
  
 Vista a proposta de inicio da contratación do presente servizo de data 16/04/2021. 
  
En data 21/04/2021 por acordo do Pleno da Corporación apróbase o inicio do expediente de 
contratación por procedemento aberto, e regulación harmonizada.  
  
Constando no expediente o estudo de viabilidade do servizo de data 20/09/2021, elaborado polo 
enxeñeiro Román Gómez Fraiz.  
  
Vistos os pregos de cláusulas administrativas particulares que rexerán este procedemento de 
contratación e de prescricións técnicas.  
  
Constando no expediente informe de secretaría nº 82/2021 de 20 de outubro, e informe de 
intervención nº 65 de data 20/10/2021  no que se establece que se tramitará anticipadamente o 
gasto. 
 
Visto que o artigo 159 sinala que os órganos de contratación poderán acordar a utilización dun 
procedemento aberto nos contratos de servizos. 
  
Sometido a aprobación da Xunta de Goberno Local, previo ditame favorable da Comisión 
Informativa correspondente o expediente de contratación, mediante procedemento aberto, 
tramitación ordinaria, regulación harmonizada e acordada a apertura do procedemento de 
licitación, no prazo establecido presentáronse as seguintes proposicións que foron aceptadas 
pola mesa de contratación en sesión celebrada o 14/12/2021: 
 
 - URBASER, S.A., con C.I.F. Nº A79524054 

  
- S.A DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y CONSERVACIÓN, GESECO e CONSTRUCCIONES 
TABOADA Y RAMOS, S.L., con CIF Nº A81527095 e B36052876 respectivamente. 
  
- SERVICIOS DOS CONCELLOS GALEGOS, S.L.U, con CIF N.º B27154731 

 
Vista a acta da Mesa de contratación celebrada o 14/12/2021, correspondente a apertura da 
documentación contida no sobre B, acordando remitir a mesma ao Enxeñeiro de Camiños C e P., 
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redactor do proxecto, Román Gómez Fraiz, a fin de que sexa emitido informe coa valoración 
correspondente. 
 
Vista a acta da Mesa de contratación celebrada o 12/01/2022, na que se da conta do informe de 
valoración dos criterios avaliables mediante xuízos de valor, emitido polo Enxeñeiro de Camiños 
C e P., redactor do proxecto, Román Gómez Fraiz, e a acta da Mesa de Contratación, da sesión 
celebrada en data 13/01/2022, na que se procedeu á apertura das proposicións económicas 
contidas no sobre C así como a documentación cuantificable de forma automática, que contén o 
acordo da Mesa de remitir ao técnico a documentación aportada xunto coa oferta económica ao 
técnico redactor dos pregos de prescricións técnicas e do estudo de viabilidade para a emisión 
de informe no que deixe constancia que a documentación presentada cumpre o establecido no 
apartado 12 do anexo I do PCAP. 
 
En data 19 de xaneiro de 2022, reunida a Mesa de novo, dáse conta do informe do técnico 
Román Gómez Fraiz, de data 17/01/2022,  no que da a súa conformidade a documentación 
aportada polas empresas, e se procede á valoración das proposicións económicas contidas no 
sobre C así como a documentación cuantificable de forma automática co seguinte resultado: 
 

EMPRESA 

Valoración 
Sobre C 

TOTAL 
Prezo 

ofertado 
Melloras 

Nº 1  Nº2 Nº3 

URBASER, S.A. 34,978 10 7 3 95,978 

S.A DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y CONSERVACIÓN, 
GESECO e CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L., 

35,00 10 7 3 99,50 

SERVICIOS DOS CONCELLOS GALEGOS, S.L.U 34,995 10 7 3 97,495 

 
Unha vez valorados todos os criterios, as puntuacións finais quedan da seguinte maneira: 
 

EMPRESA 
Valoración 
Sobre B 

Valoración 
Sobre C 

TOTAL 
Prezo 

ofertado 
Melloras 

Nº 1  Nº2 Nº3 

URBASER, S.A. 41,00 34,978 10 7 3 95,978 

S.A DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y 
CONSERVACIÓN, GESECO e 
CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L., 

44,50 35,00 10 7 3 99,50 

SERVICIOS DOS CONCELLOS GALEGOS, 
S.L.U 

42,50 34,995 10 7 3 97,495 

 
Obtendo a mellor oferta unha puntuación total de 99,50 puntos a mesa de contratación de 
conformidade co establecido no artigo 157 da LCSP, propón ao Órgano de Contratación como 
adxudicataria do contrato de servizos denominado “CONTRATO DEL SERVIZO DE RECOLLIDA 
E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E XESTIÓN DO PUNTO LIMPO NO 
CONCELLO DE SILLEDA”, á UTE S.A DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y CONSERVACIÓN, 
GESECO e CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L. 
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Polo exposto, e en cumprimento do disposto no artigo 150 da LCSP, quedando ditaminada a 
presente proposta de aceptación da proposta da Mesa de Contratación, pola Comisión Especial 
de Contas e Informativa de Economía, Facenda, Réxime Interior, Seguridade e Tráfico, e 
Grandes Proxectos,  a Xunta de Goberno Local como órgano de contratación no presente 
procedemento, acordou aceptar a proposta da Mesa de Contratación e ordea formular o 
preceptivo requirimento de documentación á citada empresa polo servizo técnico correspondente, 
con carácter previo a súa adxudicación no caso de que este sexa cumprimentado 
adecuadamente, todo elo de conformidade co disposto no parágrafo segundo do citado artigo 
150 LCSP. 

 

Expediente 370/2021. Contratación da obra nova Casa do Concello 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

Expte. 370/2021 – Procedemento aberto de contratación da obra denominada “PROXECTO 
BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA A NOVA CASA CONSISTORIAL DE SILLEDA (FASE I) 
(OBRAS CORRESPONDENTES Á REFORMA DA CASA DA CULTURA)”. 
  
Visto o acordo do Pleno da Corporación Provincial adoptado en sesión extraordinaria de data 
17/12/2021, de aprobación da concesión de subvención ao abeiro da convocatoria do programa 
provincial de infraestruturas e dotacións singulares para a recuperación post-COVID -19, 
PROGRAMA REACPON (REACCIONA PONTEVEDRA PROVINCIA ), expte. 2021025615, por 
importe de 713.249,55 euros. 
  
Visto o proxecto denominado PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA A NOVA CASA 
CONSISTORIAL DE SILLEDA (FASE I), redactado polo Arquitecto Abraham Castro Neira, de 
data  setembro de 2021, por importe de 1.489.994,63 € mais 312.898,87 € de IVE, total 
1.802.893,50 euros.  
  
Visto o informe técnico que consta no expediente da que foi arquitecta municipal, María José 
García Fidalgo de data 02/07/2021.  
  
Visto o informe de supervisión do proxecto emitido por Eugenio José Marcote Carballo en data 
19/07/2021, técnicos do Servizo de Cooperación cos municipios da Deputación de Pontevedra. 
  
Vista a autorización de AESA (expediente E21-3407) de data 12/08/2021. 
  
Visto o informe da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural -Xefatura Territorial da Consellería de 
Cultura, Educación e Universidade-, de data 16 de decembro de 2021. 
 
Visto o Anexo o Proxecto – Modificación de Fachada, redactado polo Arquitecto Abraham Castro 
Neira,  de data 27 de decembro de 2021. 
  
Visto o informe xurídico de data 27 de decembro de 2021. 
  
Aprobouse por acordo da Xunta de Goberno Local adoptado en sesión celebrada en data 
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05/01/2022, previo ditame da Comisión Especial de Contas e Informativa de Economía, Facenda, 
Réxime Interior, Seguridade e Tráfico, e Grandes Proxectos, celebrada o pasado 03 de xaneiro 
de 2022, o proxecto denominado PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA A NOVA CASA 
CONSISTORIAL DE SILLEDA (FASE I), así como a seguinte documentación que forman parte do 
mesmo: 
  
- Proxecto de instalacións para reforma interior e nova edificación do Concello de Silleda (Fase I), 
redactado polos Enxeiros Industriais Alba Arana López e Adrián Pérez Viveiro (We-Tec Estudio 
Técnico). 
- Estudio Geotécnico, redactado por Enmacosa Consultoría Técnica, S.A. 
- Anexo de proxecto, de data 27 de decembro de 2021, redactado polo Arquitecto Abraham 
Castro Neira. 
 
Vista a acta de replánteo previo de data 19/01/2022. 
 
Vista a Providencia de Alcaldía de data 17/01/2022 na que se dispón o inicio dos trámites 
oportunos para a tramitación do presente expediente.  
 
Vistos os pregos de cláusulas administrativas particulares asinados en data 19/01/2022. 
 
Constando no expediente informe de secretaría nº 02/2022 de 19 de xaneiro, e informe de 
intervención nº 3, de data 19/01/2022 no que se establece que se tramitará anticipadamente o 
gasto, emitidos de conformidade co previsto no apartado 8 da Disposición Adicional Terceira da 
Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público. 
  
Ditaminada pola Comisión Especial de Contas e Informativa de Economía, Facenda, Réxime 
Interior, Seguridade e Tráfico, e Grandes Proxectos ditaminou na sesión celebrada o día 
24/01/2022 , a Xunta de Goberno Local, a adoptou o presente acordo: 
  
Primeiro: Aprobar o inicio do expediente de contratación da obra denominada PROXECTO 
BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA A NOVA CASA CONSISTORIAL DE SILLEDA” a adxudicar 
por procedemento aberto e tramitación anticipada do gasto de conformidade co disposto na DA 
3ª da LCSP, quedando a adxudicación sometida a condición suspensiva da efectiva 
consolidación dos recursos que han de financiar o contrato correspondente.  
 
Segundo.- Aprobar o expediente de contratación, mediante procedemento aberto, tramitación 
ordinaria, do contrato de execución da obra denominada “PROXECTO BÁSICO E DE 
EXECUCIÓN PARA A NOVA CASA CONSISTORIAL DE SILLEDA” por importe de 1.489.994,63 € 
mais 312.898,87 € de IVE, total 1.802.893,50 euros.  
 
Terceiro.- Aprobar a tramitación anticipada do gasto, de conformidade co disposto na Disposición 
Adicional 3ª LCSP. 
 
Cuarto.- Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares que rexerá a contratación 
mediante procedemento aberto do presente contrato de obras.   
 
Quinto.- Proceder á apertura do procedemento de adxudicación mediante contratación 
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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 26 días naturais 
presenten as proposicións que se estimen pertinentes. 

 

Expediente 344/2020. proposta de resolución incluída con urxencia. 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

EXPTE.- 344/2020. CONTRATO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR NO CONCELLO DE 
SILLEDA. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL 

  
En data 16/12/2020 tivo lugar a formalización do contrato de servizos “AXUDA NO FOGAR DO 
CONCELLO DE SILLEDA”, celebrado entre o Concello de Silleda e a empresa Pedroso y Rojas 
SL, con CIF B36461820, adxudicado por acordo do Pleno da Corporación, adoptado na sesión 
celebrada o día 30/10/2020, o que foi prorrogado por prazo dun ano por acordo da Xunta de 
Goberno Local adoptado en sesión celebrada o día 04/10/2021.  
  
Tras entrar en vigor a prórroga do contrato, ata o día 15/01/2022 , preséntase escrito, en data 20 
de xaneiro de 2022, por María Elena Uzal Baños, en nome e representación da empresa Pedroso 
y Rojas SL, no que comunica “a resolución do contrato administrativo do servizo de axuda no 
fogar poñendo a disposición do Concello toda a documentación da empresa necesaria para o 
cambio de todo o persoal, por resultar inviable economicamente a continuación da súa prestación 
dado o gran número de baixas laborais ás que ten que facer fronte, e ao incremento de gastos e 
salarios, provocando todo iso un desequilibro económico na concesión administrativa.  
  
O día 21 de xaneiro de 2022, a Alcaldía dita Providencia promovendo o inicio do expediente de 
resolución contractual, solicitando informe a esta Secretaría, así como informe de Intervención.  
  
Consta novo escrito presentado, en data 21 de xaneiro de 2022, por María Elena Uzal Baños, no 
que indica que cesa na prestación do servizo o día 31/01/2022. 
  
En data 24 de xaneiro, por Intervención se emite informe número 4/2022 no que informa sobre os 
aspectos concretos da procedencia de resolver por incumprimento culpable do contratista, coa 
seguinte motivación xurídica: 
  
“PRIMEIRO: A Xunta Consultiva de Contratación Pública do Estado no seu expediente 35/19 de 
19 de Decembro, sinala que o artigo 130.6 da Lei de Contratos do Sector Público en diante  
(LCSP), establece diversas medidas dirixidas a facilitar o cobro dos salarios impagados polo 
contratista cesante aos traballadores afectados pola subrogación, procedendo unha vez 
acreditada a falta de pago dos salarios á retención das cantidades debidas ao contratista para 
garantir o pago dos mesmos, e á non devolución da garantía definitiva en tanto non se acredite o 
abono destes.  
 
Neste contexto xurídico, no que a propia empresa recoñece a existencia de débedas cos 
traballadores e procura a resolución unilateral ( e culpable) do contrato, procede a adopción 
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dunha MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA para a retención das facturas non pagas e así 
poder contribuír de maneira real e efectiva a minorar a débeda real da empresa contratista no 
suposto de subrogación empresarial.  
 
Derivase do propio escrito da empresa que existe unha acreditación da falta de pagamento dos 
salarios, polo que a premisa do artigo 130.6 LCSP enténdese cumprida, así como o deber que 
ten o Concello de realizar as retencións por un motivo fundamental: facilitar a nova contratación, 
no sentido de tratar de reducir a débeda salarial en que teña que subrogarse a entidade 
contratista, ou o propio Concello, de ser este o que se subrogue. 
 
Todo isto sen prexuízo da adopción das medidas sancionadoras que procedan. 
 
SEGUNDO: 
De conformidade co artigo 209 da LCSP “ Los contratos se extinguirán por su cumplimiento o por 
resolución, acordada de acuerdo con lo regulado en esta Subsección 5.ª” 
Isto nos leva dúas cuestións que non por obvias deben deixar de mencionarse. 
A primeira é que, faga o que faga a empresa adxudicataria, ata a finalización do contrato ou 
resolución do mesmo este segue existindo. O servizo sigue sendo responsabilidade da empresa, 
e non procede que a administración realice directamente ningunha actuación en substitución da 
empresa, sen prexuízo da posible suspensión. Por suposto tampouco a subrogación dos 
traballadores se produce por comunicación da empresa. 
A segunda nos leva ao inevitable análise das causas de resolución recollidas no artigo 211 da 
LCSP.  
  
“1. Son causas de resolución del contrato: 
  
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad 
jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 relativo a la 
sucesión del contratista. 
  
b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 
  
c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 
  
d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 
  
En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el 
contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del 
contrato, incluidas las posibles prórrogas. 
  
e) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al establecido en el 
apartado 6 del artículo 198 o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apartado 8. 
  
f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 
  
Serán, asimismo causas de resolución del contrato, el incumplimiento de las restantes 
obligaciones esenciales siempre que estas últimas hubiesen sido calificadas como tales en los 
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pliegos o en el correspondiente documento descriptivo, cuando concurran los dos requisitos 
siguientes: 
  
1.º Que las mismas respeten los límites que el apartado 1 del artículo 34 establece para la 
libertad de pactos. 
  
2.º Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequívoca en los pliegos o en el 
documento descriptivo, no siendo admisibles cláusulas de tipo general. 
  
g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no 
sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205; o cuando dándose las 
circunstancias establecidas en el artículo 205, las modificaciones impliquen, aislada o 
conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior, en más o en menos, al 20 
por ciento del precio inicial del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
  
h) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en esta Ley. 
  
i) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los 
trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones 
establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la 
ejecución del contrato. 
  
2. En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes 
efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que 
haya aparecido con prioridad en el tiempo.” 
Como pode comprobarse , a resolución debe ser acordada pola administración, por unha serie de 
causas concretas, e non pode ser comunicada pola adxudicataria como se fai no escrito de 20 de 
xaneiro no que se “comunica la resolución del contrato administrativo” 
  
A administración debe polo tanto esixir o cumprimento do contrato ou resolver por causa do 
incumprimento de constatarse este.  
  
Compre sinalar que “La resolución por mutuo acuerdo solo podrá tener lugar cuando no concurra 
otra causa de resolución que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés 
público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato” Non procede polo tanto 
aceptar unha resolución de mutuo acordo cando é a propia empresa a que decide 
unilateralmente deixar o servizo e existen indicios claros de incumprimentos, tanto no relativo a 
súa normal prestación como aos aboamentos aos traballadores. A aceptación dunha resolución 
de mutuo acordo, supón de facto, regalarlle a empresa unha garantía a que probablemente non 
ten dereito, e negar a existencia duns danos e prexuízos que sen dúbida se van a producir se o 
contrato se resolve antes de que se poda proceder a unha nova licitación. 
  
Ante os indicios de incumprimento existentes tras este escrito, a administración non pode deixar 
de actuar, é indispensable que a empresa acredite o cumprimento das súas obrigas en materia 
de salarios e cotizacións, e que dende servizos sociais se emita informe sobre se o servizo ben 
funcionando con normalidade. 
Compre por último recordar que a XCCA, no seu informe 27/1999, anterior á LCSP pero 
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plenamente vixente sinala: 
“La renuncia expresa del contratista a la ejecución de un contrato de obras debidamente 
formalizado debe considerarse causa de resolución del contrato por incumplimiento de la 
obligación esencial del mismo de ejecutar las obras, sin perjuicio de que pueda apreciarse el 
incumplimiento de obligaciones concretas que operen el mismo efecto y sin que, en 
consecuencia, proceda esperar a que se produzca demora en la ejecución de las obras” 
  
E dicir, que a mera renuncia é, para a XCCA, un incumprimento da obrigación esencial de 
executar o contrato”. 
  
Na mesma data, consta emitido informe de Secretaría número 12/2022, de proposta de 
resolución por incumprimento culpable do contratista motivado en base, entre outros, aos 
seguintes argumentos xurídicos:  
  
“Unha das causas de resolución contractual recollidas no artigo 211.1, f) LCSP é o incumprimento 
da obrigación principal do contrato, sendo esta o propio obxecto do contrato. 
  
Pois ben, o obxecto do presente contrato é a prestación do servizo de Axuda no Fogar, tal e 
como se describe no Prego de prescricións técnicas, “que inclúe a prestación básica do sistema 
de servizos sociais en réxime de libre concorrencia e a prestación a persoas en situación de 
dependencia valorada que conten coa asignación deste servizo na correspondente resolución do 
programa individual de atención, de acordo cos Pregos de prescricións técnicas e cláusulas 
administrativas”. 
  
O adxudicatario do servizo comunica no primeiro escrito que deixa de prestalo servizo debido a 
unha ruptura do equilibrio económico do contrato, puntualizando no segundo escrito, que a 
entrega producirase o día 31 de xaneiro de 2022, denunciando a súa vez que o Concello non 
tomou as medidas necesarias para que o servizo se puidera seguir prestando pola empresa.  
  
Sen embargo, non consta presentado no Concello por la empresa adxudicataria ningún escrito no 
que se poña de manifesto a situación que agora alegan para xustificar a súa decisión de 
resolución unilateral, nin tampouco figuran no expediente informes do departamento responsable 
do servizo nos que se advirta un cambio das circunstancias que envolven a execución do 
contrato que faga inviable seguir prestando o servizo, pola contra si existe un informe da 
traballadora social, responsable do servizo, de data 21/09/2021, a través do que se promove a 
prórroga do contrato, e no que se expón o seguinte: “Resultando que o próximo día 15 de 
decembro de 2021 constitúe a data de finalización do contrato, e considerando que actualmente 
o mais prudente é manter a prestación do servizo, declárase pola técnica que subscribe 
adecuadamente xustificada a prórroga do contrato, tendo en conta que este Concello carece dos 
medios materiais e persoais para levar a cabo por si mesmo as prestacións obxecto do mesmo, e 
que se pode cualificar de correcta a xestión que se está levando a cabo pola empresa 
adxudicataria, debendo iniciarse en calquera caso o antes posible o novo procedemento de 
contratación para anticiparse ao remate de prórroga que neste expediente se acorde”. Acordada 
a súa prórroga en data 04/10/2021 e notificada a empresa en tempo e forma, esta non 
manifesta oposición algunha. 
  
O contratista por medio dos seus escritos está trasladando ao Concello a súa decisión unilateral 
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de deixar de prestar un servizo “esencial” dun xeito inmediato cando o contrato non remata ata o 
día 15/12/2022. Trátase dunha renuncia polo contratista ao contrato, e aínda non estando este 
suposto expresamente recollido no artigo 211 LCSP, sen embargo a xurisprudencia entende que 
dado que a renuncia do contratista a continuar prestando o servizo deriva nun incumprimento 
da obrigación principal do contrato, pódese considerar como unha causa de resolución por 
incumprimento culpable do contratista, ao provocar un incumprimento total e absoluto da 
prestación mesma (a totalidade do obxecto do contrato previsto no prego de cláusulas 
administrativas xenerais e particulares). Así xa se manifestou, a Xunta Consultiva de 
Contratación Administrativa no seu informe número 27/1999, 30 de junio de 1999: “A juicio de 
esta Junta Consultiva los términos en que aparece redactado el escrito de renuncia del 
adjudicatario no dejan duda de su intención de no ejecutar las obras, por imposibilidad de 
acometerlas se dice expresamente, por lo que, aunque no exista precepto expreso que configure 
la renuncia del contratista como causa de resolución debe entenderse que ello es debido, por 
aplicación de los principios generales de la contratación, a la consideración de la renuncia 
expresa como incumplimiento, no ya de los plazos de ejecución, sino de las obligaciones 
esenciales del contrato, entre las que con carácter principal figura la de ejecutar las obras objeto 
del contrato adjudicado”. 
  
Sendo esta a linea seguida polos órganos xurisdicionais e consultivos dende o informe da XCC 
do Estado do ano 1999, e sendo clara a vontade de renuncia do contratista, por esta Secretaría 
infórmase que procede a resolución do contrato por incumprimento culpable do 
contratista por incumprir a súa obrigación esencial de executar o contrato, non sendo 
posible obrigar a executar o contrato a quen non quere seguir obrigado nin manter o vínculo 
contractual”.  
  
Visto cando antecede, e baseándome no informe de Intervención e de Secretaría 
incorporados ao expediente, previo ditame da Comisión Especial de Contas e Informativa 
de Economía, Facenda, Réxime Interior, Seguridade e Tráfico, e Grandes Proxectos 
someto a Xunta de Goberno Local adoptou o seguinte acordo: 
   
Primeiro.- Acordar o inicio do procedemento de resolución do contrato de servizos denominado 
Servizo de Axuda no Fogar, por incumprimento culpable do contratista, conforme ao disposto no 
artigo 211.1, f) LCSP “incumprimento da obrigación principal do contrato”. 
  
Segundo.- Propoñer a incautación da garantía constituída mediante ingreso en conta, en data 
04-10-2020, por importe de 31.867,40 euros, por concorrer causa de resolución imputable ao 
contratista, segundo o disposto no artigo 213.3 LCSP: “Cando o contrato resólvase por 
incumprimento culpable do contratista seralle incautada a garantía e deberá, ademais, 
indemnizar á Administración os danos e prexuízos ocasionados no que excedan do importe da 
garantía incautada”. 
  
Terceiro.- Procederase segundo establece o artigo 113 do RGLCAP á determinación, polo 
órgano de contratación, dos danos e prexuízos que deba indemnizar o contratista á 
Administración unha vez o contrato sexa resolto por incumprimento culpable do contratista, en 
decisión motivada e previa audiencia ao contratista. 
  
Cuarto.- Propoñer como medida cautelar a retención das seguintes facturas co fin de facer 
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fronte, no caso de quedar acreditado o impago dos salarios ás traballadoras, ao cumprimento das 
débedas salariais, segundo se desprende do informe de Intervención número 4/2022 e do 
apartado 6 do artigo 130 LCSP:  
 

Factura Silleda Dependencia Nov.2021 PEDROSO Y ROJAS, S. L. 26 45.998,90 

Factura Silleda LC Novembro PEDROSO Y ROJAS, S. L. 27 2.263,80 

Factura Silleda Dependencia Dec.2021 PEDROSO Y ROJAS, S. L. 30 46.171,61 

Factura Silleda LC Dec.2021 PEDROSO Y ROJAS, S. L. 31 2.218,04 

   96.652,35 

 
Quinto.- Conceder a empresa contratista un prazo de 5 días hábiles para que presente por sede 
electrónica a documentación que acredite que está ao corrente no cumprimento das súas 
obrigacións salariais coas traballadoras asignadas ao servizo que está prestando no Concello de 
Silleda.  
  
Sexto.- Solicitar informe ao servizo responsable do contrato co fin de disipar calquera dúbida de 
que nos motivos da renuncia do contratista poida existir algún tipo de responsabilidade do 
Concello. 
  
Sétimo.- Notificar o presente acordo á empresa contratista no procedemento dándolle audiencia 
por un prazo de dez días hábiles, nos que poderá alegar o que estime oportuno en defensa dos 
seus intereses. 

 

Expediente 26/2019. Subvencións Directas ou Nominativas 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

Visto que o Concello de Silleda leva desenvolvendo dende finais do ano 2014 o Programa 
Integral de Atención a persoas con Alzheimer e outras demencias e ás súas familias en 
colaboración coa Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer e outras demencias da 
provincia de Pontevedra (AFAPO).  
  
Visto que nos últimos anos se leva traballando con máis dunha vintena de familias do municipio 
de Silleda a través deste programa, coa celebración de obradoiros de terapia ocupacional, 
cursos de formación e con asesoramento gratuíto.  
  
Visto que a poboación de Silleda está cada vez máis envellecida e que segundo datos dos que 
dispón o departamento de Benestar Social hai máis de 100 veciños e veciñas aqueixados por 
algún tipo de demencia.  
  
Vistos os obxectivos do programa, que consisten principalmente na mellora da calidade de vida, 
tanto das familias como dos enfermos, e que éste vén a completar as medidas postas en marcha 
polo Concello de Silleda para atender á poboación de maiores. 
  
Visto o texto do convenio de colaboración entre o Concello de Silleda e AFAPO para este ano 
2022:   



  

Concello de Silleda 

Rúa do Trasdeza, 55, Silleda. 36540 (Pontevedra). Tfno. 986580000. Fax: 986581021 

 
CONVENIO REGULADOR 

  
Na Casa Consistorial do Concello de Silleda a Xaneiro, 2022. 
  

REUNIDOS 
  
Dunha parte, D. Manuel Cuiña Fernández, Alcalde-Presidente do Concello de Silleda , asistido 
pola Secretaria Xeral do mesmo, que da fe do acto, e  
  
Doutra parte, D., José Manuel Fontenla Redondo, con DNI número 35.251.003 - F, como 
representante legal da entidade Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras 
demencias de la Pontevedra en adiante, AFAPO”, con NIF número G - 36461697 

  
INTERVEÑEN 

  
D. Manuel Cuiña Fernández , na súa condición de Alcalde-Presidente do Concello de Silleda, no 
exercicio das facultades de representación atribuídas de conformidade co disposto no artigo 
21.1.b) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local. 
  
D. José Manuel Fontenla Redondo, actuando en representación de AFAPO, segundo así resulta 
dos seus estatutos, asegurando o comparecente que tales facultades non lle foron revogadas. 
  
Ambas as dúas partes recoñécense recíprocamente a lexitimación e a capacidade legal 
necesaria para o outorgamento e formalización do presente Convenio e, como antecedentes e 
motivación deste acordo de vontades, 
  

MANIFESTAN 
  
PRIMEIRO. Que AFAPO é unha asociación sen ánimo de lucro que ten como obxecto principal 
prestar atención social específica ás familias e persoas que padecen Alzheimer e outras 
demencias. 
  
De acordo cos seus estatutos, os fins básicos de AFAPO son, entre outros, a promoción de 
actuacións e programas destinados a mellorar a situación das familias e a atención ás persoas 
enfermas, defender os seus dereitos, reclamar das autoridades e organismos públicos a 
creación dunha infraestrutura de apoio e de centros específicos, desenvolver actividades de 
difusión e sensibilización social. 
  
SEGUNDO. Que, dentro deses programas, conta cun programa de “ Intervención integral a 
persoas con Alzheimer e as sus familias coidadoras”, que inclúe unha serie de obradoiros que 
teñen como obxectivos específicos manter as capacidades mentais e funcionais o máximo 
tempo posible, evitar a desconexión e fortalecer as relacións sociais, facilitar un descanso ós 
coidadores e/ou familiares e mellorar o seu estado emocional.  
  
TERCEIRO. Que o Concello de Silleda é coñecedor da existencia dun colectivo de persoas no 
Concello que teñen a necesidade de acudir a este tipo de recursos para mellorar a súa calidade 
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de vida; recursos que constitúen un complemento dos servizos sociais dos que dispón o 
Concello de Silleda  
  
CUARTO. Que de conformidade co disposto no artigo 25 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
Reguladora das Bases do Réxime Legal, o Municipio, para a xestión dos seus intereses e no 
ámbito das súas competencias, pode promover toda clase de actividades e prestar todos 
aqueles servizos públicos que contribúan a satisfacelas necesidades e aspiracións da 
comunidade veciñal, ostentando en todo caso competencias en materia de Cultura, Deportes, 
Servizos Comunitarios e Sociais etc., de acordo coa definición concreta que a tal efecto realice a 
lexislación sectorial reguladora dos diferentes campos de actividade pública. 
  
QUINTO. Que ademais do anterior, de conformidade co artigo 28 do mesmo texto legal, os 
municipios poden realizar actividades complementarias das propias doutras administracións 
públicas, en particular polo que se refire á cultura, á promoción da muller, á educación, á 
vivenda, á sanidade e á protección do medio ambiente. 
  
SEXTO. Que a satisfacción dos intereses xerais nos campos a que anteriormente se sinalou, 
contribúe dunha maneira fundamental á iniciativa privada, en particular, á de aquelas entidades 
particulares que as súas actividades sexan de utilidade e/ou interese público ou social, e veñan a 
complementar os servicios prestados por esta Administración. 
  
SÉTIMO. Que dentro das formas da actividade das administracións públicas, a de fomento das 
actividades dos cidadáns que son de interese público e/ou social e complementarias dos 
servizos municipais, é de fundamental importancia, xa que en lugar de substituír a acción libre 
destes, coadxuva a que o citado campo de actividade permaneza no sector privado, coa axuda e 
colaboración da Administración na consecución, de acordo coa filosofía orientadora do noso 
sistema constitucional. 
  
OCTAVO. Que a Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, atribúe 
competencias ós concellos nesta materia e prescribe que os poderes públicos fomentarán no 
ámbito dos servizos sociais, o desenvolvemento de actuacións solidarias por entidades de 
iniciativa social sempre que se axusten ós requisitos de autorización, calidade e 
complementariedade establecidos na lei e que o cumprimento dos fins das entidades de 
iniciativa social promoveranse mediante o outorgamento de subvencións que se concederán 
atendendo ó interese social dos distintos servizos e proxectos, á súa complementariedade coa 
oferta pública de servizos sociais, á calidade e ó carácter innovador das prestacións de servizos 
ofertados, á eficiencia no emprego de fondos públicos e á súa adecuación os obxectivos fixados 
pola planificación autonómica en materia de servizos sociais. 
  
De feito, a propia Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, posibilita que, 
sen prexuízo da aplicación ordinaria do réxime aberto de concorrencia competitiva na xestión 
das subvencións por razóns xustificadas de interese público poderanse subscribir convenios 
singulares con entidades de iniciativa social debidamente autorizadas para a prestación de 
servizos sociais cando por razóns humanitarias ou de emerxencia social, ou ben cando pola 
singularidade das características da entidade, a especifidade dos servizos que presta ou a 
especial vulnerabilidade das persoas usuarias, non sexa posible ou conveniente promover a 
concorrencia pública. 
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Estes convenios poderán ter carácter plurianual con vistas a garantir un marco estable que 
favoreza e facilite a mellor prestación dos servizos, plans e programas, sen prexuízo da súa 
posible resolución anticipada por incumprimento, por inexistencia sobrevida das razón especiais 
que o xustificaron ou calquera outra causa establecida regulamentariamente ou no propio 
convenio. 
  
NOVENO. Que a entidade AFAPO, comprométese ao: Desenvolvemento do Programa 
“Intervención Integral a Persoas con Alzheimer e as súas familias coidadoras” no concello 
de Silleda cos obxectivos de mellorar o estado físico-emocional do coidador, adestrar 
capacidades funcionais e cognitivas do enfermo; e informar/asesorar sobre recursos ás 
familias. 
 
DÉCIMO. Que AFAPO comprométese tamén a: 
  
1. Aceptar ós beneficiarios (enfermos e familiares) que sexan derivados polos Servicios 
Sociais do Concello.  
   
2. Que as actividades sexan impartidas por técnicos especialistas na materia. A Asociación 
poderá contratar a cantas persoas crea adecuadas para a correcta execución do Programa 
suxeitándose ás condicións laborais vixentes.  
  
3. Cumprir, en xeral, coas obrigas consignadas para as beneficiarias das subvencións no 
artigo 11 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia.  
  
Por estas razóns, con fin de conseguir o citado obxectivo, ámbalas partes, ó amparo do disposto 
pola lexislación vixente, concertan este convenio de acordos cos seguintes 

  
COMPROMISOS 

  
PRIMEIRO. OBXECTO 
  
O presente Convenio ten por obxecto regular o réxime das obrigas derivadas da participación 
municipal no financiamento do proxecto promovido pola entidade AFAPO , relativo a súa 
participación nas actividades sinaladas no aportado noveno e décimo do apartado anterior e o 
mantemento da mesma, cun custe total de 17.390,- € 
  
SEGUNDO. COMPROMISOS MUNICIPAIS 

  
Como colaboración na realización do citado proxecto, o Concello de Silleda comprometeses, en 
virtude do presente convenio, a participar no financiamento cunha subvención de 17,390.- €. 
  
En concreto, subvencionaranse 24 prazas para usuarios derivados polos Servicios Sociais 
seguindo o criterio de que non teñan gravemente afectada a súa capacidade motora e poidan, 
polo tanto, seren obxecto de estimulación. 
  
Esta subvención será compatible con calquera outra subvención ou axuda para a mesma 
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finalidade procedente de calquera outra Administración ou de entes públicos ou privados, 
nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais. En calquera caso, o importe total 
da subvención ou subvencións non poderá superar o da actividade subvencionada.  
  
A corporación municipal comprometese asemade a aportar un local que reúna as características 
e autorizacións administrativas necesarias para a prestación do servicio, así como a satisfacer os 
importes das facturas de luz, auga, gas, teléfono fixo e internet que xere a actividade 
subvencionada. 
  
TERCEIRO. FORMA DE PAGO 
  
Ó concorrer razóns de interese público, social e humanitario que determinan a concesión da 
subvención e tendo en conta o carácter da beneficiaria como unha entidade non lucrativa 
adicada a desenvolver programas con fins sociais, que presenta necesidades financeiras 
demostradas que lle impiden realizar cos seus propios medios a actividade subvencionada, 
considérase necesario conveniar un pago anticipado por importe do cincuenta por cento do total 
da subvención. De acordo co artigo 42 do Regulamento da Lei Xeral de Subvencións aprobado 
polo Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, as entidades non lucrativas que desenvolvan 
proxectos e programas de acción social quedarán exoneradas da constitución de garantías.  
  
A asociación percibirá o importe da subvención concedida seguindo o calendario de pagos que 
figura a continuación, 
 

CALENDARIO DE PAGOS 

FITO DATA IMPORTE 

Inicio da actividade 1 de Febreiro de 2022 5.796,67 € 

Realización do 50% da actividade 2 de Agosto de 2022 5.796,67 € 

Entrega da xustificación 15 de Decembro de 2022 5.796,67 € 

 
O abono dos referidos importes realizarse dentro dos 30 días posteriores ás datas reflexadas no 
calendario de pagos de acordo co previsto no artigo 216.4 do texto refundido da Lei de Contratos 
do Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro. 
  
De xeito excepcional poderanse realizar pagos a conta previa xustificación do gasto efectuado 
no xeito establecido na Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións. 
 
CUARTO. OBRIGAS DO BENEFICIARIO DA SUBVENCIÓN  
  
O beneficiario da subvención, pola súa parte, comprometese, en virtude do presente convenio, a: 
1.- Destinar a subvención municipal á finalidade pactada; 2.- A facer constar nos carteis e outros 
o escudo do Concello e a lenda “Subvenciona Concello de Silleda”; 3.- A asumir o compromiso 
de levar o mantemento da entidade; 4.- A realizar as actividades que se citan no apartado quinto, 
5.- Proceder á devolución, total ou parcial da subvención, no caso de que o proxecto non se leve 
a efecto ou non se execute integramente, e a xustificar a aplicación da mesma nos termos 
previstos no compromiso sexto do presente documento. 
  
Asemade, a entidade AFAPO, comprométese a cumprir e facer cumprir tódalas obrigas legais ó 
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longo de tódalas fases do convenio, en particular as obrigas derivadas do procedemento de 
concesión e xestión, do reintegro e do control financeiro, con coñecemento e sometemento ao 
réxime de infraccións e sancións correspondente.  
 
QUINTO. VIXENCIA 

 
O prazo de duración do presente convenio será de once meses naturais de duración, 
computados dende o inicio da execución da actividade, a 1 de Febreiro de 2022, con fecha de 
finalización, por tanto, a 16 de Decembro de 2022. 
   
SEXTA. XUSTIFICACIÓN 

 
Para xustificar o cumprimento das condicións establecidas na concesión da subvención, o 
beneficiario ten que aportar a seguinte documentación: 
  
 Memoria da actividade subvencionada, especificando o grado de logro dos seus 

obxectivos.  
  
 Xustificación económica consistente no balance económico da actuación 

subvencionada, coa desagregación de todos los gastos e ingresos xerados no marco do 
desenvolvemento da actividade. Os gastos teñen que acreditarse mediante facturas o outros 
documentos de valor probatorio equivalente. Nestas facturas computarase o gasto acreditado 
deducindo a IVE, a non ser que se xustifique a exección deste imposto.  
  
A xustificación terá que ser presentada no prazo de 3 meses, a contar dende a data de 
finalización da actividade subvencionada. 
  
Se por motivos excepcionais non se puidese presentar a xustificación dentro de este prazo, o 
beneficiario poderá solicitar a súa ampliación. Esta solicitude deberá realizarse por escrito e terá 
que ser presentada antes da finalización do prazo previsto no paragrafo anterior. Nesta solicitude 
alegaranse os motivos que impiden presentar a xustificación dentro do prazo establecido. Á vista 
desta solicitude, e en función dos motivos alegados,o órgano competente poderá conceder a 
ampliación do prazo para presentar a xustificación. 
  
SÉTIMO. CAUSAS DE EXTINCIÓN 

  
O presente convenio extinguirase: 
  
a).- Polo cumprimento íntegro do seu obxecto. 
  
b).- Por incumprimento de calquera das cláusulas deste Convenio. 
  
OCTAVO. INTERPRETACIÓN E XURISDICIÓN 

 
A xurisdición contenciosa será a competente para o coñecemento de calquera cuestión 
relacionada co presente convenio de colaboración. 
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NOVENO. LEXISLACIÓN APLICABLE 

  
En todo o non previsto neste Convenio, estarase ó disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, 
Xeral de Subvencións. 
  
E para que así conste, como proba de conformidade, ámbalas partes firman o presente 
documento por exemplar duplicado e a un solo efecto, no lugar e data sinalados no 
encabezamento. Dou fe. 
  
O ALCALDE,                                                                      O BENEFICIARIO  
  
Ante min, A SECRETARIA 

 
A Xunta de Goberno Local adoptou o seguinte acordo: 
  
Primeiro._ Aprobar o Convenio regulador transcrito anteriormente coa Asociación de familiares 
de enfermos de Alzheimer e outras demencias da provincia de Pontevedra (AFAPO) para 
desenvolver ao longo do ano 2022.  
  
Segundo._ Aprobar o abono de 17.390,00 € (distribuídos en tres pagos ao longo do ano, tal e 
como marca o convenio) á citada asociación para o desenvolvemento do programa, realizando 
dous primeiros aboamentos coa consideración de pagos anticipados no xeito establecido na Lei 
38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións. 
  
Terceiro._ Dar conta desta resolución no próximo Pleno da Corporación que se celebre.  

 

B) ACTIVIDADE DE CONTROL  

 

Non hai asuntos 

 

C) ROLDA DE INTERVENCIÓNS LIBRES  

 

Non hai asuntos 

 
DOCUMENTO ASINADO ELECTRÓNICAMENTE  


