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 ACTA  

 

Expediente nº:  Órgano Colexiado:  

JGL/2022/26 A Xunta de Goberno Local  

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  Ordinaria 

Data  15 de setembro de 2022 

Duración  Dende as 13:16 ata as 13:52 horas 

Lugar  Sala de Reunións 

Presidida por  Manuel Cuíña Fernández 

Secretaria  Lucía Artime Alonso 

Interventor Leopoldo Moure Dopico 

 

ASISTENCIA A SESIÓN  

Nome e Apelidos Asiste 

Angela Troitiño Gil SÍ 

Antonio Ferro Losada SÍ 

Jesús Taboada Lázara SÍ 

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: 01.09.2022 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda prestar aprobación á seguinte Acta: - 01 de 
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setembro de 2022. 

 

Expediente 1316/2022. Prestacións Económicas de Servizos Sociais. Solicitude de Axuda 
de Emerxencia Social 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

Visto o informe da educadora social con data 2 de setembro, respecto da situación de 
vulnerabilidade social e económica dunha familia ucraína residente no noso concello valórase a 
necesidade de prestar apoio económico para axudar a facer fronte ós gastos eléctricos da 
vivenda. 
 

Polo exposto, a Xunta de Goberno Local, ao abeiro das atribucións delegadas polo Alcalde na 
resolución do 20 de xuño de 2019, e visto o disposto na Ordenanza Reguladora da presente 
axuda, ACORDA: 
 

Primeiro.- Conceder en concepto de axuda de emerxencia social a axuda consistente no pago 
dunha factura da luz da vivenda na que reside a persoa interesada en réxime precario. 
 

Segundo.- Aprobar o pago delegado a Dona M. T.R.I., propietaria do inmoble que fixo fronte ó 
pago da factura número F2022034413 por importe de 100,04 € con cargo á aplicación 
presupostaria correspondente. 

 

Terceiro.- Comunicar á persoa interesada a concesión da axuda. 
 

Cuarto.- Dar conta do presente acordo ao departamento de intervención para que efectúe os 
pagos da axuda concedida. 

 

Expediente 1265/2022.Aprobacion novas BASES PARA A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA 
DE TRABALLO DE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE SILLEDA 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

Vista a necesidade de creación dunha Bolsa de Traballo específica de Auxiliares de Axuda no 
Fogar, co fin de cubrir baixas, vacantes, aumento de usuarios/as ou calquera outra necesidade 
urxente que puidese xurdir, para a prestación dos servizos sociais no municipio. 
 

Visto que esta Bolsa utilizarase para a realización de contratacións temporais, a xornada 
completa ou parcial, de acordo coas necesidades do Servizo, por circunstancias urxentes ou 
acumulación de tarefas. 
 

Visto o Decreto de Alcadía 2022-533 polo que se resolveu  declarar deserto o procedimento 
selectivo de creación dunha Bolsa de Traballo específica de Auxiliares de Axuda no Fogar, co fin 
de cubrir baixas, vacantes, aumento de usuarios/as ou calquera outra necesidade urxente que 
puidese xurdir, para a prestación dos servizos sociais no municipio (Expdte Gestiona 995/2022), 
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por non ter acadado, ningún dos/das  apirantes, a puntuación mínima exixida nas bases da 
convocatoria. 
 

Visto que a necesidade da creación da referida bolsa segue existindo 

 

Visto que o artigo 91.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, , 
esixe que a selección deste persoal laboral temporal se realice mediante convocatoria pública e 
a través dos sistemas de concurso, oposición ou concurso-oposición libre nos que se garantan, 
en todo caso, os principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade, así como o de 
publicidade. 
 

Á Xunta de Goberno Local, ao abeiro das atribucións delegadas polo Alcalde na resolucióndo 20 
de xuño de 2019, ACORDA: 
 

Primeiro.- Aprobar unhas novas  BASES PARA A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE 
TRABALLO DE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE SILLEDA 

 

Segundo.- Convocar o presente proceso de selección podendo presentarse as correspondentes 
instancias para a participación no prazo de cinco días hábiles contados a partir do día seguinte 
ao da publicación da convocatoria no Taboleiro de Anuncios Electrónico e Páxina Web do 
Concello de Silleda, podendo presentarse no Rexistro Xeral do Concello en horario de 9 a 14 
horas ou nos termos sinalados na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo 
Común das Administracións Públicas, conforme ao establecido nas Bases 
 

Terceiro.- Publicar as Bases co texto íntegro e todos os anuncios da presente convocatoria na 
páxina web municipal e no Taboleiro de Anuncios da Sede electrónica, así como dar conta ao 
pleno na seguinte sesión que se celebre. 
 

ANEXO 
 
BASES PARA A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR 
DO CONCELLO DE SILLEDA 
 
PRIMEIRA.- FUNDAMENTOS XURÍDICOS 
 
O artigo 91.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, esixe que a selección 
deste persoal laboral temporal se realice mediante convocatoria pública e a través dos sistemas de 
concurso, oposición ou concurso-oposición libre nos que se garantan, en todo caso, os principios 
constitucionais de igualdade, mérito e capacidade, así como o de publicidade. 
 
SEGUNDA.- OBXECTO DAS BASES 
 
É obxecto destas Bases a creación dunha Bolsa de Traballo específica de Auxiliares de Axuda no Fogar, 
co fin de cubrir baixas, vacantes, aumento de usuarios/as ou calquera outra necesidade urxente que 
puidese xurdir, para a prestación dos servizos sociais no municipio. Esta Bolsa utilizarase para a 
realización de contratacións temporais, a xornada completa ou parcial, de acordo coas necesidades do 
servizo, por circunstancias urxentes ou acumulación de tarefas. 
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Unha vez constituída a Bolsa de Traballo, a súa permanencia non suporá, baixo ningún concepto, a 
existencia de relación xurídica ningunha entre os integrantes da mesma e o Concello de Silleda, ata que 
non se produza o chamamento para ocupar un posto de traballo e se formalice a relación contractual. A 
pertenza á Bolsa de Traballo non conleva dereito ao chamamento, se non existisen necesidades de 
servizo que xustificasen a contratación. 
 
Para o acceso á presente Bolsa esixirase calquera das seguintes titulacións: 
 
•Técnico/a en coidados Auxiliares de Enfermería ou equivalente 
•Técnico/a de Atención Socio-sanitaria ou equivalente 
•Certificado de profesionalidade de Atención Socio-sanitaria a persoas dependentes en Institucións 
Sociais. 
•Certificado de profesionalidade de Atención Socio-sanitaria a persoas no domicilio. 
•Certificado de habilitación excepcional para o exercicio profesional na categoría de AUXILIAR DE AXUDA 
NO FOGAR. 
•Certificado de habilitación provisional para o exercicio profesional na categoría de AUXILIAR DE AXUDA 
NO FOGAR. 
 
TERCEIRA.- MODALIDADE E TIPO DE CONTRATO 
 
O período de contratación efectuarase atendendo ao número de usuarios/as e ás necesidades derivadas 
do servizo, que determinará o Concello de Silleda en cada caso concreto. 
 
O prazo máximo de contratación, incluídas prorrogas, no caso de contratación por circunstancias da 
produción será de 6 meses, independentemente da xornada laboral para a que foi contratado/a. No caso 
de contrato de substitución de persoa traballadora con reserva de posto, a duración limitarase ao tempo 
que dure dita substitución. 
 
A contratación quedará condicionada á xustificación de que se cumpren as condicións establecidas no 
artigo 15 do Estatuto dos Traballadores para acceder á contratación temporal, así como á existencia de 
crédito adecuado e suficiente, a condición de que o/a traballador/a desempeñe as súas funcións 
axeitadamente. Entenderase que cumpre este último requisito (desempeñar as súas funcións 
axeitadamente) cando non exista informe motivado desfavorable do servizo. En caso de existir este, non 
se poderá proceder ao chamamento. 
 
Cando finalice a relación contractual entre o Concello de Silleda e o/a traballador/a, este/a incorporarase 
ao último posto da Bolsa de Traballo de AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, co fin de dar oportunidade 
laboral ás persoas que constitúen a mesma. 
 
Se varios traballadores/as se atopan nesta situación ao mesmo tempo, a reincorporación efectuarase 
priorizando a orde inicial en que se atopasen na Bolsa de Traballo á data de constituírse. 
 
No caso de que o/a traballador/a estivera contratado por circunstancias da produción no cómputo total 
(contrato orixinal máis prorrogas) por un período inferior a 6 meses, incorporarase ao mesmo lugar que 
tiña na Bolsa de Traballo a efectos do seu chamamento, ata que alcance o período total de 6 meses. 
 
Os contratos de traballo serán de carácter laboral temporal, a xornada completa ou parcial, segundo as 
necesidades do servizo, así como das actividades que se desenvolvan, segundo o Real Decreto-lei 
32/2021, do 28 de decembro (art. 15.1): contratos por circunstancias da produción ou por substitución de 
persoa traballadora con reserva de posto de traballo. 
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CUARTA.- REQUISITOS 
 
Os/as aspirantes deberán reunir os seguintes requisitos acreditados á data de finalización do prazo de 
presentación de solicitudes: 
 
a)Ter a nacionalidade española, sen prexuízo do disposto na lexislación vixente 
 
b)Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas, así como non padecer enfermidade ou 
defecto físico ou psíquico que impida o desenvolvemento das correspondentes funcións, que deberá 
manifestarse por parte do aspirante mediante Declaración Responsable (Anexo II). Cando o aspirante 
teña recoñecida unha discapacidade por Organismo Público competente, deberá acreditar mediante 
Certificado do Centro Base que posúe a capacidade suficiente para o desenvolvemento das funcións e 
tarefas, que deberá achegar se supera o proceso selectivo. 
 
Con independencia do recoñecemento dunha discapacidade, o Concello requirirá a calquera aspirante 
seleccionado/a para iniciar unha relación contractual para que acredite mediante Certificado do Centro 
Basee que pode efectuar as funcións e tarefas específicas que se lle encomenden relacionadas co posto 
de traballo ofertado. 
 
c)Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder á idade de xubilación forzosa, salvo que por lei establézase 
outra idade máxima para o acceso ao emprego público. 
 
d)Non estar separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións 
públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, non acharse en 
inhabilitación absoluta, nin acharse en inhabilitación para o exercicio das funcións propias do corpo, 
escala ou categoría obxecto da convocatoria mediante sentenza firme ou por ser despedido 
disciplinariamente de conformidade co previsto no articulo 96.1 b) do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 
30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público. 
 
No caso de ser nacional doutro Estado, non estar inhabilitado ou en situación equivalente nin ser 
sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso 
ao emprego público. 
 
e)Posuír a titulación esixida na Base Segunda, ou cumprir os requisitos para a súa obtención na data de 
finalización do prazo de presentación de solicitudes de participación. 
 
f)Non estar incurso en causa de incompatibilidade das establecidas na Lei 53/1984, do 26 de decembro, 
de incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Publicas. 
 
g)Estar en posesión do certificado de lingua galega 2 (CELGA II), ou superior, ou do curso de aptitude 
equivalente ou ben a validación correspondente. No suposto de non posuír este certificado ou título 
equivalente o aspirante deberá superar a proba de coñecemento do idioma galego regulado nas 
presentes bases. 
 
QUINTA.- PRESENTACION DE SOLICITUDES 
 
1.- As solicitudes presentásense conforme ao Modelo normalizado Anexo I no Rexistro Xeral do Concello 
de Silleda ou na forma que determina o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento 
Administrativo Común das Administracións Publicas, e irán dirixidas ao Sr. Alcalde- Presidente. 
 
As solicitudes que se presenten a través das oficinas de Correos deberán conter na devandita solicitude o 



  

Concello de Silleda 

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

estampado da oficina de Correos, expresando a data, antes de ser introducidas no sobre certificado, que 
acredite a presentación da solicitude no prazo establecido na convocatoria, non admitíndose aquelas que 
presentadas fóra de prazo, non o contivesen. 
 
Poderanse presentar solicitudes nos rexistros de calquera órgano administrativo, que pertenza á 
Administración Xeral do Estado, Comunidades Autónomas, Deputacións Provinciais, Cabidos e Consellos 
Insulares, aos Concellos dos Municipios a que se refire o artigo 121 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
Reguladora das Bases do Réxime Local, ou á do resto das entidades que integran a Administración Local 
se, neste último caso, subscribiuse o oportuno convenio. 
 
2.- Na solicitude deberá identificarse obrigatoriamente un correo electrónico, que servirá como medio de 
notificación dunha oferta de traballo. 
 
3.- Os/as aspirantes achegarán á devandita solicitude, segundo modelo normalizado Anexo I, a seguinte 
documentación: 
 
•Fotocopia do documento nacional de identidade, ou documento acreditativo de identidade do aspirante. 
•Fotocopia da titulación esixida, segundo a Base Segunda da presente convocatoria. 
•Declaración xurada segundo modelo Anexo II. 
•Documentación acreditativa dos méritos a baremar polo Tribunal Cualificador. 
•Certificado de lingua galega 2 (CELGA II), ou superior, ou do curso de aptitude equivalente no caso de 
posuilo 
 
Nas solicitudes deberá manifestarse que se reúnen todas e cada unha das condicións fixadas na 
convocatoria na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes de participación. 
 
4.- O prazo de presentación das solicitudes será de cinco días hábiles contados a partir do día seguinte 
ao da publicación da convocatoria no Taboleiro de Anuncios Electrónico e Páxina Web do Concello de 
Silleda, podendo presentarse no Rexistro Xeral do Concello en horario de 9 a 14 horas ou nos termos 
sinalados na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións 
Públicas, conforme ao establecido nestas Bases. 
 
As bases específicas e todos os anuncios da presente convocatoria, serán obxecto da adecuada 
publicidade mediante a publicación do texto íntegro das Bases e anuncios na páxina web municipal e no 
Taboleiro de Anuncios electrónico do Concello. 
 
SEXTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES E DATA DE REALIZACIÓN DAS PROBAS SELECTIVAS 
 
Expirado o prazo de presentación de solicitudes, o Alcalde-Presidente do Concello de Silleda, ditará 
Resolución declarando aprobada a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as, que será publicada no 
taboleiro de anuncios electrónico do Concello e na páxina web do Concello de Silleda, con expresión, no 
seu caso, das causas de exclusión concedendo un prazo de tres días hábiles para emendar as 
deficiencias. 
 
Finalizado o prazo de corrección de erros, ditarase Resolución coa lista definitiva de admitidos/as na que 
se determinará a composición nominal do Tribunal de Selección e será publicada no Taboleiro de 
Anuncios do Concello e na páxina web do Concello de Silleda, así como o día en que polo Tribunal 
Cualificador procederá á baremación dos méritos achegados. 
 
De conformidade co artigo 109.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo 
Común das Administracións Publicas, a Alcaldía por Resolución poderá declarar a corrección de erros de 
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feito en calquera momento, de oficio ou a pedimento do interesado. 
 
SEPTIMA.- PROBAS SELECTIVAS 
 
O procedemento de selección dos/as aspirantes será o de concurso, que consistirá na valoración dos 
méritos debidamente acreditados polos aspirantes con referencia á data de finalización do prazo de 
presentación de solicitudes, con arreglo ao seguinte baremo: 
 
A.Formación: Máximo de 5 puntos. 
 
Soamente se valorarán os cursos relacionados co posto de traballo da seguinte maneira: 
•De 10 a 20 horas: 0,10 puntos. 
•De 21 a 40 horas: 0,20 puntos. 
•De 41 a 80 horas: 0,40 puntos. 
•De 81 a 150 horas:0,60 puntos. 
 
Acreditarase coa achega de certificación ou documento acreditativo expedido polo Organismo 
competente. 
 
B.Experiencia laboral: Máximo 5 puntos. 
 
•Por servizos prestados como AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR en Administracións Publicas. 
Por mes traballado e xornada completa: 0,20 puntos. A puntuación para outorgar para as xornadas 
parciais, obterase de forma proporcional. 
•Por servizos prestados como AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR en empresas privadas. 
Por mes traballado e xornada completa: 0,10 puntos. 
 
Os servizos prestados en Administracións Públicas acreditaranse mediante a achega dos seguintes 
documentos: 
 
1)Certificado de Servizos Prestados emitido pola Administración competente na que se prestou o servizo, 
onde conste expresamente o número de horas traballadas, a categoría profesional e o servizo prestado. 
 
2)Informe de Vida Laboral. 
 
Non se valorarán os servizos que non se acrediten con ambos documentos. 
 
Os servizos prestados en empresas privadas acreditaranse mediante a achega dos seguintes 
documentos: 
 
1)Fotocopia compulsada dos contratos de traballo acreditativos da prestación do referido servizo. 
 
2)Informe de Vida Laboral, expedido pola Seguridade Social. 
 
Non se valorarán os servizos que non se acrediten con ambos documentos. 
 
PUNTUACIÓN MÍNIMA A OBTER: A puntuación mínima para superar a fase de concurso é de 0.5 puntos. 
Os/as aspirantes que non obteñan dita puntuación mínima non se integrarán na Bolsa de Traballo. 
 
PROBA DE COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA. 
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Para o caso de non acreditar a posesión do certificado de lingua galega 2 (Celga II) ou equivalente, os 
participantes deberán superar unha proba de coñecemento da lingua galega dirixida á comprobación por 
parte do tribunal de que comprenden, falan e escriben o galego, cualificándose esta proba de <<apto>> 
ou <<non apto>>. 
 
Esta proba constará de 10 preguntas, que consistirán na contestación a un cuestionario tipo test con 3 
respostas alternativas das que só unha será a correcta. 
 
Para a realización desta proba disporase dun tempo máximo de 15 minutos. 
 
A cualificación será de <<apto>> ou <<non apto>>. Para obter a cualificación de <<apto>> será preciso 
contestar correctamente a un mínimo de 5 preguntas. 
 
A proba terá carácter eliminatorio, de forma que os opositores que non a superen quedarán excluídos do 
proceso. 
 
Concluída a realización desta proba, publicarase a relación de persoas que conseguiron a cualificación de 
<<apto>>. 
 
CRITERIOS EN CASO DE EMPATE NA PUNTUACION OBTIDA: En caso de empate entre os/as 
aspirantes atenderase aos seguintes criterios de forma decrecente: Maior puntuación obtida na 
experiencia profesional, maior puntuación obtida nos cursos realizados. 
 
De persistir o empate, procederase a resolvelo mediante un sorteo público entre os/as aspirantes que se 
atopen na situación de empate mediante insaculación. 
 
O Tribunal decidirá o día e hora de realización de sorteo, publicando un anuncio da data no Taboleiro de 
Anuncios do Concello e na páxina web municipal. 
 
OITAVA.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN 
 
O Tribunal de Selección das probas selectivas será designado pola Alcaldía en base aos principios de 
especialidade, imparcialidade e profesionalidade dos seus membros e tenderase á paridade entre muller 
e home. Estará integrado por un número impar de membros, non inferior a cinco, cos seus respectivos 
suplentes, entre empregados públicos da Administración. Todos os membros do Tribunal actuasen con 
voz e voto. 
 
Os membros do Tribunal de Selección deberán posuír un nivel de titulación igual ou superior ao esixido na 
convocatoria e preferentemente deberán pertencer á área que se selecciona. 
 
Cando as probas selectivas, por dificultades técnicas ou doutra índole, así o aconsellase, o Tribunal, por 
medio do seu Presidente, poderá dispoñer a incorporación ao mesmo con carácter temporal, de 
asesores/as especialistas na materia obxecto da convocatoria, e baixo a dirección do Tribunal de 
Selección, limitándose a súa actuación para prestar a colaboración técnica que se lle requira, con voz e 
sen voto. 
 
O Tribunal Cualificador constituirase, previa convocatoria do Presidente, e continuará constituído ata tanto 
se resolvan as reclamacións expostas ou as dúbidas que poida suscitar o procedemento selectivo. 
 
Na sesión constitutiva o Tribunal acordará todas as decisións que lle corresponda, en orde ao correcto 
desenvolvemento do proceso selectivo, e eliminará as circunstancias que xeren desiguais oportunidades 
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na práctica das probas para os aspirantes con discapacidades. 
 
O Tribunal ou Comisión non poderá constituírse nin actuar sen a asistencia, como mínimo, do Presidente 
e do Secretario ou de quen os substitúa, e da metade, polo menos, do resto dos seus membros con 
dereito a voto. 
 
Os membros do Tribunal deberán absterse de intervir notificándoo á Corporación, cando neles concorra 
algunha das circunstancias previstas no artigo 23 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do 
Sector Publico. 
 
Así mesmo, e polas mesmas causas, poderán ser recusados polos aspirantes na forma e casos que 
determina o artigo 24 do mesmo texto legal. 
 
NOVENA.- RESULTADO DO PROCESO SELECTIVO 
 
A relación coa puntuación provisional será publicada na páxina web e no Taboleiro de anuncios do 
Concello de Silleda, concedendo un prazo de tres días hábiles para que se poidan efectuar reclamacións. 
Finalizado o prazo de reclamacións ás puntuacións provisionais obtidas polos/as aspirantes, o Tribunal de 
Selección procederá á resolución das reclamacións presentadas que será notificado aos interesados, 
procedendo a publicar no Taboleiro de Anuncios e na páxina web municipal as puntuacións definitivas 
obtidas. 
 
O Tribunal de Selección propoñerá ao Alcalde-Presidente a constitución da bolsa de traballo de Auxiliar do 
Servizo de Axuda no Fogar pola orde de puntuación obtido de maior a menor, que será acordada por 
Resolución da Alcaldía-Presidencia. 
 
Na Resolución da Alcaldía-Presidencia establecerase a data de entrada en vigor, procedendo a publicar o 
anuncio de constitución da bolsa de traballo no Taboleiro de Anuncios do Concello e na páxina web do 
Concello de Silleda. Contra os actos do Tribunal de Selección, cando non poñan fin á vía administrativa, 
poderán ser recorridos en alzada ante o órgano superior xerárquico do que os ditou no prazo dun mes, de 
conformidade cos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo 
Común das Administracións Publicas. 
 
DECIMA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN E CONTRATACIÓN 
 
Nas solicitudes, co obxecto de facilitar a localización das persoas para contratar deberá identificarse 
obrigatoriamente un correo electrónico, co fin de realizar avisos e notificacións. 
 
O correo electrónico será a forma de notificación dunha oferta de traballo. O tempo máximo de resposta á 
oferta de traballo será de vinte e catro horas. 
 
Constituída a Bolsa de Traballo iranse realizando chamamentos para contratacións temporais segundo 
necesidades do servizo pola orde de puntuación obtido de maior a menor polos/as aspirantes; os 
chamamentos realizásense mediante correo electrónico que conste na solicitude do opositor/a. 
 
Unha vez transcorrido as vinte e catro horas concedidas dende a notificación efectuada ao correo 
electrónico facilitado na solicitude de participación na bolsa de traballo, levará a súa situación ao último 
posto desta Bolsa de Traballo, ofertándose o contrato de traballo, neste caso, ao seguinte aspirante da 
lista seguindo o mesmo procedemento. 
 
Os datos que figuran na solicitude presentada considéranse válidos a efectos de chamamento e 
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notificación, sendo responsabilidade do interesado o erro na súa consignación, debendo comunicar no 
Rexistro Xeral de Documentos do Concello de Silleda calquera variación dos mesmos. 
 
DECIMOPRIMEIRA.- RENUNCIAS 
 
1.Con carácter xeral, cando o interesado non comparecese nas Oficinas Municipais do Concello no prazo 
establecido de dous días hábiles para a aceptación ou renuncia ao posto de traballo ofertado desde a 
notificación recibida mediante teléfono móbil facilitado ou ao correo electrónico ou non conste de maneira 
fidedigna nos termos previstos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, levará a súa situación ao último posto 
desta Bolsa de Traballo. 
 
2.A renuncia a unha cobertura temporal polas causas xustificadas que a continuación se expresan levará 
a situación de inactivo, permanecendo no mesmo posto da bolsa de traballo durante o período que dure o 
motivo que motivase a citada situación, a condición de que quede debidamente xustificado 
documentalmente. 
 
Finalizada a causa que dá lugar ás situacións relacionadas, deberase comunicar no prazo máximo de 15 
días no Rexistro Xeral de Entrada de documentos, que ata esa notificación manterá ao candidato/a na 
situación de inactivo na bolsa correspondente. 
 
Darase como alta dispoñible a partir do día seguinte ao que comunique de maneira fidedigna nos termos 
previstos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, a súa dispoñibilidade. 
 
Se o candidato/a non realiza dita notificación no prazo indicado supoñerá a súa exclusión definitiva da 
bolsa. Con carácter xeral, serán causas xustificadas, as seguintes: 
 
•Causas de enfermidade debidamente acreditadas por un médico de Asistencia Sanitaria, ou situación de 
baixa por incapacidade temporal do interesado con data anterior ao momento da comunicación da oferta 
de traballo. 
•Por enfermidade moi grave do cónxuxe ou familiar ata o 1er grao de consanguinidade ou afinidade 
acreditada por certificado e libro de familia. 
•En caso de maternidade, se a renuncia se produce entre o sétimo mes de embarazo e a décimo sexta 
semana posterior ao parto, décimo oitava se o parto é múltiple. 
•Atoparse en situación de alta laboral independentemente de que a xornada sexa a tempo completo ou 
parcial. 
 
Estas causas deberán ser xustificadas no prazo máximo de vinte e catro horas concedido para a 
aceptación ou renuncia ao posto de traballo. 
 
No caso de non xustificar documentalmente as citadas situacións no prazo concedido para o efecto nas 
Oficinas do Concello, o/a aspirante resultará excluído automaticamente da bolsa de traballo. 
 
3.Prodúcese a exclusión automaticamente da Bolsa de Traballo nos seguintes casos: 
 
•Renuncia ao posto de traballo ofertado, sen acreditar causa xustificada. 
•Non superar o período de proba establecido no contrato de traballo no seu caso. 
•Se iniciado un expediente disciplinario ao traballador afectado cualificásese a falta como grave ou moi 
grave. 
•Quen incorra na falsificación ou omisión dos datos achegados na solicitude. 
•Informe negativo sobre o desenvolvemento dos labores profesionais desenvoltos en contratacións 
anteriores. 
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•A falta de presentación inxustificada da documentación requirida para a realización do contrato, no prazo 
establecido. 
•Non presentarse na data establecida polo Departamento de Persoal ao obxecto de proceder á firma do 
contrato de traballo, salvo causa de forza maior debidamente xustificada. 
 
A exclusión da Bolsa de Traballo resolverase por Resolución da Alcaldía- Presidencia e notificación ao 
interesado, nos termos expresados na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo 
Común das Administracións Publicas. 
 
O persoal laboral temporal afecto á contratación en virtude das presentes bases, non lle será de 
aplicación a declaración de excedencia nin outras situacións administrativas previstas na lexislación 
vixente. 
 
A renuncia ao posto de traballo unha vez iniciada a relación contractual, leva como consecuencia a súa 
expulsión desta Bolsa de Traballo. 
 
DECIMOSEGUNDA.- INCIDENCIAS 
 
O Tribunal de Selección é competente para resolver as dúbidas que se presenten, adoptar os acordos 
necesarios para o bo funcionamento da Bolsa e interpretar as súas bases en todo o non previsto por elas 
expresamente. 
 
DÉCIMO TERCEIRA.- RECURSOS 
 
A presente convocatoria e bases, e os actos administrativos que da mesma derivasen, poderán ser 
recorridos polos interesados lexítimos, na forma e prazo previstos nos artigos 123 e seguintes da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Publicas. 
 
DÉCIMO CUARTA.- DISPOSICIÓNS APLICABLES En non o previsto nas presentes Bases, será de 
aplicación o previsto no Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto 
Refundido do Estatuto Básico do Empregado Público; Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de 
Galicia; Lei 30/1984, do 2 de Agosto, de Medidas para a Reforma da Función Pública; Real Decreto 
Lexislativo 781/1986, polo que se aproba o Texto Refundido das disposicións Legais vixentes en materia 
de Réxime Local; Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local; Disposición Adicional 
Segunda do Real Decreto 896/1991, do 7 de xuño, polo que se establecen as regras básicas e os 
programas mínimos a que debe axustarse o procedemento de selección dos funcionarios de 
Administración Local; e supletoriamente, o Real Decreto 364/1995, do 10 de marzo, polo que se aproba o 
Regulamento Xeral de Ingreso do Persoal ao Servizo da Administración Xeral do Estado e de Provisión 
de postos de traballo e Promoción Profesional dos Funcionarios Civís da Administración Xeral do Estado. 
 
En Silleda á data indicada na marxe. O Alcalde-Presidente 
 

ANEXO I 
 
MODELO DE SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIA DA BOLSA DE TRABALLO DE 
AUXILIAR DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE SILLEDA 
 
NOME E E APELIDOS: 
DNI: 
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS: 
CORREO ELECTRÓNICO: 
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TELEFONO MOBIL: 
MUNICIPIO: 
PROVINCIA: 
CODIGO POSTAL: 
 
EXPÓN: 
 
Primeiro.- Que tendo coñecemento da publicación na sede electrónica do Concello de Silleda, en data 
_________________ da convocatoria para a constitución dunha Bolsa de Traballo de polo Excmo. 
Concello de Silleda. 
 
Segundo.- Que esta en posesión do Titulo de _________________________________________ esixido 
nas Bases que rexen a convocatoria e reúne todas e cada un dos requisitos esixidos na mesma á data de 
presentación de solicitudes. 
 
Terceiro.- Que Acepto como medio de comunicación o correo electrónico facilitado na presente solicitude. 
 
Cuarto.- Que presenta a seguinte documentación orixinal ou fotocopia compulsada xunto coa presente 
solicitude: 
 
-Fotocopia compulsada do D.N.I. ou documento acreditativo da identidade do aspirante. 
-Fotocopia compulsada da titulación esixida para a praza. 
-Declaración responsable segundo modelo Anexo II. En base ao exposto, 
 
SOLICITA: 
 
1.- Teña por presentado este escrito para o seu tramitación nos termos previstos na Lei 39/2015, do 1 de 
outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Publicas. 
 
2.- Ser admitido/a en a convocatoria de selección para a constitución da Bolsa de Traballo de do Excmo. 
Concello de Silleda. 
 
En Silleda a …......de.............de 2022.  
 
Asdo............................ 
 
AO SR. ALCADE DEO CONCELLO DE SILLEDA 
 

ANEXO II 
 
DECLARACION RESPONSABLE PARA PARTICIPAR NA CONVOCATORIA DA BOLSA DE TRABALLO 
DE AUXILIAR DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE SILLEDA 
 
NOME E E APELIDOS: 
DNI: 
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS: 
CORREO ELECTRONICO: 
TELEFONO MOBIL: 
MUNICIPIO: 
PROVINCIA: 
CODIGO POSTAL: 
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DECLARA a efectos da súa contratación que non foi separado/a mediante expediente disciplinario do 
servizo de calquera das Administracións publicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das 
Comunidades Autónomas, non estar incurso/a en inhabilitación absoluta, nin inhabilitado/a para o 
exercicio das funcións propias do corpo, escala ou categoría obxecto da convocatoria mediante sentenza 
firme ou por ser despedido disciplinariamente de conformidade co previsto no articulo 96.1.b do Real 
Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto 
Basico do Empregado Publico. 
 
No caso de ser nacional doutro Estado, non estar inhabilitado/a ou en situación equivalente nin 
sometido/a a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos o 
acceso ao emprego publico. 
 
DECLARA non estar incurso en causa de incompatibilidade das establecidas na Lei 53/1984, do 26 de 
decembro de Incompatibilidades do persoal ao Servizo das Administracións Publicas. 
 
Así mesmo, DECLARA que posúe a capacidade funcional para o desenvolvemento das tarefas, así como 
que non padece enfermidade ou defecto físico ou psíquico que impida o desempeño das correspondentes 
funcións e que cumpre todos e cada un dos requisitos esixidos na presente convocatoria. 
 
Todo iso relativo á solicitude de participación na Bolsa de Traballo ____________________________ no 
Excmo. Concello de Silleda 
 
En Silleda, a ____ de _______________ de 2022. 
 
 
Asdo: ___________________________________ 

 

Expediente 1350/2021. Renuncia e arquivo de expediente 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

Visto que, por Ramiro Iglesias Blanco solicitouse en data 21 de xullo de 2021, Rexistro de 
Entrada 2021-E-RC-3002, autorización para ocupación de domino público para a construción 
dunha canalización para dotar de enerxía eléctrica ao equipo de bombeo sito na parcela con RC 
36052A003220000KP. 
 

Visto que por acordo da Xunta de Goberno Local celebrada o pasado 26 de outubro de 2021 
conceseuse a autorización para a ocupación do dominio público solicitada. 
 

Visto que, por Ramiro Iglesias Blanco, en data 20 de xullo de 2022, Rexistro de Entrada 2022-E-
RC-3212, preséntase escrito de solicitude de arquivo e renuncia a execución do expediente 
1350/2021 de “autorización para ocupación de domino público para a construción dunha 
canalización para dotar de enerxía eléctrica ao equipo de bombeo sito na parcela con RC 
36052A003220000KP” así como o reintegro da licenza de obra e aval presentado. 
 

A Xunta de Goberno Local, ao abeiro das atribucións delegadas polo Alcalde na resolución do 20 
de xuño de 2019, ACORDA: 
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1º.- Acepar a renuncia presentada por Ramiro Iglesias Blanco e arquivo do expediente de 
“autorización para ocupación de domino público para a construción dunha canalización para 
dotar de enerxía eléctrica ao equipo de bombeo sito na parcela con RC 36052A003220000KP” 
 

2º.- Proceder o reintegro do ICIO e Aval presentado para esta obra. 

 

Expediente 1337/2022. Aprobación facturas setembro 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda a aprobación dos gastos correspondentes 
ás facturas que a continuación se relacionan: 
 

Nom terceiro Descrición 
Núm. 

Documento Importe 

ACQUAJET SEMAE, S. L. BOTELLÓNS DE AUGA 1749736 113,26 

ACQUAJET SEMAE, S. L. BOTELLÓNS DE AUGA 1776129 54,76 

AGRUPACIÓN DEFENSA 
SANITARIA GANADO PORCINO 
SILLEDA MASCARILLAS FFP2 SAF 

FC-A22-
0000818 104,42 

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 
DE ENFERMOS DE ALZHEIMER 2º PAGO CONVENIO 

02-
S20222022 5.796,67 

ASOCIACIÓN MUSICAL 
RECREATIVA E CULTURAL DE 
BANDEIRA 

ACTUACIÓN NAS FESTAS DE 
SILLEDA 004-22 2.600,00 

ASOCIACIÓN MUSICAL 
RECREATIVA E CULTURAL DE 
BANDEIRA 

ACTUACIÓN FESTAS DE 
BANDEIRA 006-22 2.600,00 

AUTOS SILLEDA, S. L. MANTEMENTO VEHÍCULOS 
20220A00122
3 88,51 

BARRERAS DE SEGURIDAD 
S.L. 

UD SUMINISTRO DE CAJET?N DE 
60x20CMS Y REFLEXIVO EN EG 2022//286 1.332,56 

CACHAFEIRO LÓPEZ , 
FRANCISCO REPARACIÓN CONTENEDORES 18/2022 949,15 

CANGAS SALGUEIRO , 
ANDRÉS 

TRABALLOS DE CAPTACIÓN RÍO 
TABOADA E TOXA 09 435,60 

CANGAS SALGUEIRO , 
ANDRÉS 

TRABALLOS EN AVERÍAS 
SANEAMENTO 11 1.089,00 

CANON ESPAÑA, S. A. U. 
Total Small Color (123) 137371 
138320 M_IRADVC5550I XVC14 

22086001070
85 197,16 

CARPINTERÍA CUIÑA C.B. OBRAS EN GRABA E LARO 22/57 859,83 

CARPINTERÍA CUIÑA C.B. 
OBRAS VARIAS EN PAVILLÓN, 
GALIÑA AZUL, ETC 22/62 1.038,18 

CODROGA, S.L. PRODUCTOS DE LIMPEZA 10/64965 859,77 

CONSULTORÍA Y DISEÑO DE 
INFRAESTRUCTURAS CIVILES, 

TRABAJO: Servicio de Asistencia 
Técnica: Dirección Facult Emit-23-2022 13.896,85 
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S. L. 

COREGAL PARQUES E 
XARDINS S.L. 

UD. DESBROCE EN CASTRO DE 
TOIRIZ - SILLEDA. 06E-000068 869,26 

COREGAL PARQUES E 
XARDINS S.L. 

MANTENIMIENTO PARQUES E 
XARDINS JULIO 06B-00149 4.295,50 

COREGAL PARQUES E 
XARDINS S.L. 

MANTENIMIENTO PARQUES E 
XARDINS CONCELLO DE 
SILLEDA - AGO 06B-00172 4.295,50 

CORPORACIÓN LABER 
LABORATORIO Y 
CONSULTORÍA, S. L. 

AGUA Red bandeira,AGUA Red 
silleda,Auga Residual Edar Ban L 22002752 1.244,07 

DIGAMEL S.A. MATERIAL ELECTRICIDADE 011221436 113,86 

DROGA CONDE, S. A. SUMINISTROS DEPURADORA 223864 624,36 

DROGA CONDE, S. A. SUMINISTROS ETAP SIADOR 223865 444,68 

DROGA CONDE, S. A. SUMINISTROS ETAP BANDEIRA 223866 173,64 

ECOCOMPUTER, S. L. 
2203000020 - ACTAIS TA-Servicio 
integral control horario 

022022/02/15
0 358,57 

EDITORIAL BULULÚ, S. L. 
A estraña sorpresa,Diferentes 
diferenzas (gal),Nova York Emit-124 167,20 

EMBUTIDOS LALINENSE, S. A. 
T. SUMINISTROS FESTA DO LACÓN A 13142 97,04 

EMPRESA LAZARA, S. A. 
SERVIZO ARANDA DE DUERO 
COA BANDA DE MÚSICA 220081 1.980,00 

ESPECIALISTAS HIPICA CELTA, 
S.L.L. 

Decoración de rúas con banderin en 
tela, montaxe e desmon 20220153 665,50 

FARO DE VIGO 
Suscripci?n: FARO DE VIGO 269 
uds. 05/04/2022 - 31/12/202 

@2022/0013
152 289,81 

FARO DE VIGO 
Publicidad: A0000005291 Tama?o: 
3X5 CONCELLO DE SILLEDA - 

2022/000201
1 466,33 

FARO DE VIGO 
Publicidad: K0000000787 Tama?o: 
12X1 CONCELLO DE SILLEDA 

2022/000201
5 466,33 

FERRETERÍA BANDEIRA, S. L. MATERIAL SERVIZO DE AUGAS A/360 387,03 

FERRETERÍA BANDEIRA, S. L. MATERIAL LIMPEZA VIARIA A/359 41,75 

FERRETERÍA BANDEIRA, S. L. 
MATERIAL DEPARTAMENTO DE 
CULTURA A/361 274,42 

FERRETERÍA BANDEIRA, S. L. MATERIAL OBRAS A/362 80,80 

FERRETERÍA BANDEIRA, S. L. 
MATERIAIS INSTALACIÓNS 
DEPORTIVAS A/363 379,94 

FIGUEIRAS. VIADEZA , JORGE  
RAMOS ENVÍOS PAQUETERÍA A/024558 161,58 

FORJADOS BREY, S.L. MATERIAL OBRAS FB2022/A058 4.122,74 

FORJADOS BREY, S.L. MATERIAL OBRAS FB2022/A061 2.965,04 

FORJADOS BREY, S.L. MATERIAL OBRAS FB2022/A069 1.742,40 

FOTOGRAFÍA Y TIENDAS 
BERNABE, S.L. MATERIAL CULTURA A/117 54,52 
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FOTOGRAFÍA Y TIENDAS 
BERNABE, S.L. MATERIAL OFICINA A/133 158,49 

FUERTE CASAL , LIDIA 

PROGRAMA ANDURIÑA. CURSO 
FORMACIÓN AULA DE LINGUA 
GALEGA 59/2022 330,00 

FUNDACIÓN DO CAMPO 
GALEGO 

RC SERVIZO DE INFORMACIÓN 
TURÍSTICA F.C.G. 1 000039 1.000,00 

G.R. 24, S.L. 

DESPLAZAMIENTO A 
SUBESTACION AGUAS 
TABOADA,SALIDA,GRUA PL 0000486 217,80 

GENERAL DE HORMIGONES 
S.A. 

HA25B20IIA,CARGA 
INCOMPLETA,GESTION DE 
RESIDUOS SISI-257 219,54 

GEOMATICA Y TOPOGRAFIA 
PONTEVEDRA SL 

P-01527 LEVANTAMIENTO 
TOPOGRAFICO DIVERSAS 
UBICACIONES CO 2022.A.133 2.976,60 

GONZALEZ ABAL , ANTONIO 
RESTAURACIÓN TALLA DE JUAN 
SALGUEIRO 043/22 2.064,93 

GONZALEZ ABAL , ANTONIO 
PLACA ARTESANA MANUEL 
COLMEIRO 039/22 193,60 

HERMANOS VILLAR A.U., S.L. 

MANO DE OBRA,Tambor de 
embrague,PORTES RECEPCIÓN 
MERCANCI F221878 69,22 

HERNÁNDEZ MUIÑOS , 
MARBELIS MATERIAL PARA XARDÍNS FV2/0000061 180,00 

HIERROS FERGO, S.L. MATERIAL OBRAS 70.766 38,48 

IBERSYS SEGURIDAD Y 
SALUD, S.L. 

REC - REC - Reconocimiento 
medico realizado a los trabaja T45572 41,54 

LÓPEZ ROMERO , SILVIA 
PREMIO CONCURSO 
MICRORELATOS 154 50,00 

LÓPEZ ROMERO , SILVIA MATERIAL POLICÍA LOCAL 159 8,80 

MANUEL MEIJIDE OTERO, S. L. 
REPARACIÓN AVERÍA EN 
DEPURADORA 22/2022 1.373,35 

MARIO RODRÍGUEZ FEIJOO 
TROFEO FESTA DA EMPANADA 
DE BANDEIRA 2 000026 145,20 

MAXIDEZA, S. L. 

TRACTOR MASSEY FERGUSON 
6713,MANO DE OBRA,AVISADOR 
DE MAR 

2022 R 
000227 5.153,81 

MIBASA. MINAS DE BANDEIRA, 
S.A. 

ARROCILLO 3/6 LAV DE 
ANF,GRAVILLA 6/10 LAV ANF Emit-164 291,37 

NEUMATICOS DEZA, S. L. REPARACIÓN MAQUINARIA CR-540 78,65 

NEUMATICOS TATO S.L. MANGTEMENTO VEHÍCULOS FC22/401 423,55 

OYS FERNÁNDEZ, S. L. U. 
DESPLAZAMIENTO - ?,LIMPIEZA 
DE COLECTORES ?/HORA A1:A:22/510 1.144,00 
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OYS FERNÁNDEZ, S. L. U. 

DESPLAZAMIENTO DE CAMARA 
TV - ?,SERVICIO DE INSPECCIÓN 
DE A1:A:22/555 990,00 

PARQUE 7, S. L. SERVICIO LABORAL 1491 302,50 

PEREIRAS PENA , ALBERTO FOTOS TURISMO SILLEDA 013 121,00 

PEREIRAS PENA , ALBERTO 
VÍDEO PROMOCIONAL TURISMO 
DE SILLEDA 011 484,00 

PÉREZ FERNÁNDEZ , 
CRISTINA MATERIAL FESTA DA EMPANADA 621 5,50 

PÉREZ PORTELA , ADRIÁN 

TRABALLOS DE REPARACIÓN 
CAMPOS DE FÚTBOL SILLEDA E 
BANDEI a/113 1.158,99 

PEYCAR PONTEVEDRA, S.L. 

BOTA MAGNUM ELITE 8.0 WP 
M890002001,ZAPATO MAGNUM 
ELITE 3 D018346 237,16 

PINEL BLÁZQUEZ , CRISTÓBAL 
ACONDICIONAMENTO 
CARBALLEIRA DA EMPANADA 2022/8 1.316,48 

PROBISA. PRODUCTOS 
BITUMINOSOS, S. L. U. 

MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO 
SILICEA F,MEZCLA BITUMINOSA 
EN 

56262022680
00730 875,70 

RECAMBIOS CAMPAZA, S. L. MATERIAL MANTENTO B/7.361 71,60 

RECAMBIOS CAMPAZA, S. L. 
MATERIAL REPARACIÓN 
VEHÍCULOS B/7.849 9,20 

SALGUEIRO PRIETO , JOSE 
RAMON TRABALLOS VARIOOS 7 453,75 

SÁNCHEZ VARELA , JUAN JOSÉ TROFEOS E AGASALLOS 
SV00101200
005416 294,00 

SOCIEDAD ESTATAL DE 
CORREOS Y TELEGRAF SA 

Carta Certificada Jd GE 51 -100 gr 
D1(GRANDES CIUDADES) G 4003484730 216,19 

SOLAREL, S. L. MATERIAL ELECTRICIDADE 22B/0000138 1.566,87 

SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S- A- 
U- 

LAMP.SODIO-AP SON PLUS 70W 
OVOIDE C/IGNITOR 

F06000R-
43865 296,21 

SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S- A- 
U- 

REGLETA CONEX.H.P.S.12P 
2x10mm PA 

F06000R-
46778 134,49 

SOTO ROZADOS , JOSÉ 
ANTONIO 

BALIZAS DE SINALIZACIÓN 
FESTAS BANDEIRA 1857 120,37 

SOTO ROZADOS , JOSÉ 
ANTONIO 

ALUGUER PICADOR OBRA 
BANDEIRA 1303 127,05 

SUCESORES COUTO, S. L. MATERIAL OBRAS A/3598 196,52 

SUCESORES COUTO, S. L. HORAS CAMIÓN GRÚA B/302 181,50 

SUCESORES COUTO, S. L. SERVIZOS CON CAMIÓN B/303 1.179,75 

SUCESORES COUTO, S. L. MATERIAIS OBRAS A/3620 333,60 

TABOADA BLANCO , ALBERTO 
SUMINISTROS SERVIZO DE 
AUGAS 575C 383,73 

TABOADA BLANCO , ALBERTO MATERIAL SERVICIO DE AUGAS Emit-532 6.614,72 

TABOADA COEGO , LUIS REPARACIÓNS ALUMEADO 36.2022 866,11 
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MANUEL PÚBLICO 

TALLER OTERO, S. C. REPARACIÓN MAQUINARIA 131 968,17 

TALLER OTERO, S. C. REPARACIÓN MAQUINARIA 124 952,69 

TALLÓN GARCÍA , MARÍA JOSÉ 
AGASALLOS INTERCAMBIO 
CANEJAN A 042/2022 56,36 

TIKOLANDIA, S. L. 

FESTA ACUATICA MAIS 
ACTIVIDADES NAS FESTAS DE 
VERAN DE SI FACT60013 3.025,00 

TOCA SALGADO, S. L. 

CAMBIO CISTERNA 12 M3,LODOS 
DE DEPURADORA 
URBANA,CAMBIO C C2200647 5.335,88 

UNIPREX, S. A. U. 

EMISORA:LALIN OCR; 
REF.EXTERNA:;ORDEN:17590045
54;ANUNCIAN 2221036582 397,85 

VEGO SUPERMERCADOS, S. A. 
U. 

SUMINISTROS SERVIZOS 
SOCIAIS 08000029 219,77 

VIAJES EL CORTE INGLÉS, S. 
A. 

05-08 TV 00432-169587. 
PROGRAMACION PROPIA UNION 
EUROPEA 

00432230227
C255 4.370,00 

VIAJES EL CORTE INGLÉS, S. 
A. 

05-08 TV 00432-169588 
PROGRAMACION PROPIA UNION 
EUROPEA B 

00432230228
C256 515,54 

VILLANUEVA CANDA , ANGEL 

OBRA: PINTADO PASO PEÓNS EN 
BANDEIRA. PREPARAR E PINTAR 
P Emit-11 1.633,50 

VILLANUEVA CANDA , ANGEL 

CEIP RAMON DE VALENZUELA- 
BANDEIRA. PINTADO E REPARAR 
ZON Emit-12 665,50 

VILLANUEVA CANDA , ANGEL 

CEIP PLURILINGÜE DE SILLEDA- 
COCIÑA; SANEADO TEITO DE 
COC Emit-13 290,40 

VIVAS RAMÍREZ , ENAR 
REBECA SERVIZO DE CERRAXERÍA A/214 84,70 

TOTAL  111.988,87 

   

 

Expediente 1348/2022. Proposta de Gasto. Omisión Setembro. 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

DON MANUEL CUIÑA FERNANDEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SILLEDA, 
en virtude das atribucións que me confire o artigo 21.1, s) da Lei de Bases do Réxime Local, 
 
O artigo 28 do Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico de 
control interno das entidades do Sector Público Local ven establecer baixo o epígrafe “De la 
omisión de la función interventora” un sistema que presenta elementos comúns con co 
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establecido nos artigos 26.2.b) e 60.5 do RD 500/90, que regulan o recoñecemento extraxudicial 
de créditos e os sistemas de convalidación de gastos autonómico e estatal. 
 
O punto de partida é , de acordo co apartado primeiro: 
 
“En los supuestos en los que, con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento, la función 
interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni 
tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva 
dicha omisión en los términos previstos en el presente artículo” 
 
Tal é o caso das seguintes facturas, das que consta a realización do servizo por prezo axeitado a 
mercado: 
 

Nom terceiro Descrición Núm. Documento Importe 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

Importe por peajes de transporte y 
distribución y cargos XUÑO XUÑO 6.138,65 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

Importe por peajes de transporte y 
distribución y cargos FE22137015519733 91,37 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

Importe por peajes de transporte y 
distribución y cargos FE22137015528476 65,61 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

Importe por peajes de transporte y 
distribución y cargos FE22137015538141 38,44 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

Importe por peajes de transporte y 
distribución y cargos FE22137015911683 7,06 

CONTALOCAL S.L. 
Mantenimiento informatico, contable y 
web agoso Emit-1383 868,38 

ESTACION DE SERVICIO 
DE SILLEDA 

COMBUSTIBLE VEHÍCULOS 
MUNICIPAIS 2200473 4.933,82 

ESTACION DE SERVICIO 
DE SILLEDA 

COMBUSTIBLE VEHÍCULOS 
SERVIZO DE AUGAS 2200532 118,23 

HIDROELÉCTRICA DE 
SILLEDA 
COMERCIALIZADORA, S. 
L. FACTURACIÓN MES DE XULLO XULLO 2022 46.074,23 

HIDROELÉCTRICA DE 
SILLEDA 
COMERCIALIZADORA, S. 
L. 

FACTURACIÓN ETAP BANDEIRA 
XULLO F2022034047 399,48 

HIDROELÉCTRICA DE 
SILLEDA 
COMERCIALIZADORA, S. 
L. 

FACTURACIÓN BOMBEO RÍO TOXA 
XULLO F2022035877 2.372,43 



  

Concello de Silleda 

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

HIDROELÉCTRICA DE 
SILLEDA 
COMERCIALIZADORA, S. 
L. 

FACTURACIÓN CLORADOR SIADOR 
XULLO F2022032884 8,57 

HIDROELÉCTRICA DE 
SILLEDA 
COMERCIALIZADORA, S. 
L. 

FACTURACIÓN ETAP SILLEDA 
XULLO F2022032414 776,76 

LIMPIEZAS FARO, S. L. 

LIMPIEZA PUNTUAL DE 
INSTALACIONES DEL COLEGIO Y 
PABELLON C222687 1.028,50 

MGS SEGUROS Y 
REASEGUROS, S. A. 

MULTIRRIESGO VEHICULOS 
INDUSTRIALES,Póliza 12196166,Perio 44964437 320,33 

R CABLE Y TELECABLE 
TELECOMUNICACIONES, 
S. A. U. cable 350 megas R31000604702 66,55 

R CABLE Y TELECABLE 
TELECOMUNICACIONES, 
S. A. U. 

986580000 solución empresa 
NOBA,20411054 plan interne R31000602076 747,89 

R CABLE Y TELECABLE 
TELECOMUNICACIONES, 
S. A. U. 

986581028 solución empresa 
NOBA,986581028 llamadas a fi R31000601248 122,84 

R CABLE Y TELECABLE 
TELECOMUNICACIONES, 
S. A. U. 

20345077 línea 10 megas,986592037 
solución empresa,98 R31000601261 212,20 

R CABLE Y TELECABLE 
TELECOMUNICACIONES, 
S. A. U. 

20554793 plan internet 
10GB,986592004 mambo,986592004 R31000601268 120,26 

R CABLE Y TELECABLE 
TELECOMUNICACIONES, 
S. A. U. 

986581701 solución 
empresa,20945352 internet móvil 30 R31000601277 94,76 

R CABLE Y TELECABLE 
TELECOMUNICACIONES, 
S. A. U. 

986580064 solución empresa 
NOBA,986580064 llamadas a fi R31000601278 72,60 

R CABLE Y TELECABLE 
TELECOMUNICACIONES, 
S. A. U. 

986585838 solución 
empresa,986585838 acceso internet R31000601281 61,71 

R CABLE Y TELECABLE 
TELECOMUNICACIONES, 
S. A. U. 

20355572 línea 10 megas,20537807 
plan internet 10GB,2 R31000601251 103,24 

R CABLE Y TELECABLE 
TELECOMUNICACIONES, 
S. A. U. 

986585550 llamadas a fijo 
nacional,986585470 llamadas a f R31000601280 54,97 

TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

Resumen por Servicio - 
Abono/Ref.Factura: 986528449 - Per TA6Y20020369 69,58 

TELEFONICA MOVILES 
ESPAÑA S.A. 

Movistar - Tipo de contrato: Básico 
Móvil - Nº de líneas: 28-I2M0-000401 774,35 
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TELEFONICA MOVILES 
ESPAÑA S.A. 

Movistar - Tipo de contrato: Básico 
Móvil - Nº de líneas: 28-I2M0-063417 27,83 

TELEFONICA MOVILES 
ESPAÑA S.A. 

Movistar - Tipo de contrato: Básico 
Móvil - Nº de líneas: 28-I2M0-091000 15,88 

URBASER, S. A. 
Factura emitida polos servicios de 
recollida e transporte 1000338V2200060 15.748,24 

URBASER, S. A. 
Factura emitida polos servicios de 
recollida a domicilio 1000338V2200061 1.100,00 

URBASER, S. A. 
Factura emitida polos servicios de 
recollida a domicilio 1000338V2200062 1.375,00 

   84.009,76 

 
Visto o informe de intervención nº 84 relativo a ditas facturas e e co obxecto de evitalo 
enriquecemento inxusto que se produciría se dos incumprimentos do propio Concello se derivase 
o impago de traballos efectivamente realizados en beneficio e interese do mesmo 

 
Polo exposto, a Xunta de Goberno Local ACORDA:  
 
Aprobar a continuidade do procedemento,  nos termos do artigo 28 do Real Decreto 424/2017, 
de 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico de control interno das entidades do Sector 
Público Local, procedendo ao recoñecemento das obrigas recollidas na parte expositiva. 

 

Expediente 1397/2021. Solicitude de Licenza ou Autorización Urbanística 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

Inclusión por urxencia Expediente  1397/2021   
 
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 

 
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 15 
de setembro de 2022. 

Expediente 1397/2021. Solicitude de Licenza ou Autorización Urbanística 

 
Vista da solicitude presentada por SIMPLICIO EIRANOVA FERNÁNDEZ, rexistro de entrada 
2021-E-RE-821 de data 29 de xullo de 2021 no que se solicita licenza para Construción de nave 
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para almacén de pneumáticos, a situar no Polígono empresarial Área 33, marxe B, mazá 10, 
parcela 3 (Silleda), segundo proxecto de Don Ángel Ibán Fernández Águila, Enxeñeiro técnico 
industrial colexiado 3895 . 
 
Visto o informe emitido polo Arquitecto Municipal, de data 16 de maio de 2022, que sinala: 
INFORMA FAVORABLEMENTE a solicitude de concesión da licenza de Construción de nave 
para almacén de pneumáticos solicitada, dende o punto de vista técnico, e proponse para a 
concesión de licencia municipal de obra, con arreglo ás limitacións que se establecen neste 
informe técnico, se ben para o inicio da actividade e con posterioridade á concesión de licenza 
municipal de primeiro uso ou ocupación será preciso aportar comunicación previa conforme ao 
modelo oficial, xunto con toda a documentación regulamentaria. 
 
Faise constar que o artigo 91 “Adaptación ao ambiente e protección da paisaxe” da LSG, 
establece o seguinte: 
 
25. c) A tipoloxía das construcións e os materiais e as cores empregados deberán favorecer a 
integración no contorno inmediato e na paisaxe. 
 
26. d) As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas 
totalmente terminados. 
 
27. e) Queda prohibida a publicidade estática que polas súas dimensións, localización ou 
colorido non cumpra as anteriores prescricións. 
 
28. De acordo có artigo Artigo 357, Resolución, do RLSG, “Será requisito indispensable en todas 
as obras dispor, xunto á obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas obras maiores a 
colocación do carte l (http://silleda.es/concelleria-de-urbanismo-medio-ambiente-obras-e-
servizos/urbanismo/modelocartel-de-obra/) indicador en 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”. 
 
Visto o informe emitido polo AEDL municipal, de data 03 de xuño de 2022, de conformidade co 
informe técnico anteriormente mencionado. 
 
Visto o informe complementario emitido polo  Arquitecto Municipal, de data 15 de setembro de 
2022, en relación a valoración da obra, no que se sinala: 
 
INFORME TÉCNICO COMPLEMENTARIO: 
 
20. De acordo coa valoración levada a cabo polos servizos técnicos municipais, considérase 
inexacto o orzamento que figura na memoria técnica. Aplicando os módulos básicos do Colexio 
Oficial de Arquitectos de Galicia do ano 2010, de 520,00 €/m2, para un coeficiente de tipo 
edificatorio, ct, e un coeficiente de tipo de uso cu, multiplicado por 0,9 como corresponde ao 
Concello de Silleda, obtéñene os valores que se indican a continuación: 
 
Cálculo de presuposto de execución material   
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 nº Sup. €/m2 Tipo de obra C1 Tipo de uso Cu Cg  

PLanta 
Baixa 

1 924,00 520 Agrupación en fila ou fileira 1,1 Naves 0,3 0,9 142.702,56 € 

TOTAL 924,00m2     PEM 142.702,56 € 

 
Taxas 
ICIO  2,25% de    142.702,56 €               3.210,81 € 
Informe técnico           60,00 € 
         TAXA    3.270,81 € 
 

Polo exposto, proponse a Xunta de Goberno Local, ao abeiro das competencias delegadas polo 
Alcalde na resolución do 20 de xuño de 2019, a adopción do seguinte acordo: 
 

PRIMEIRO.- Conceder a SIMPLICIO EIRANOVA FERNÁNDEZ, a licenza de obras solicitada  para 

Construción de nave para almacén de pneumáticos, a situar no Polígono empresarial Área 33, 
marxe B, mazá 10, parcela 3 (Silleda), segundo o sinalado  no informe do Arquitecto Técnico 
Municipal, de data 16 de maio de 2022 anteriormente mencionado. 
 
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación da taxa por outorgamento da licenza por importe de 3.270,81 
euros, dos cales o importe de 1.972,50 € foron ingresados mediante autoliquidación en data 21 de 
xullo de 2021. 
 
TERCEIRO.- Notificar o presente acordo ao interesado. 

 

B) ACTIVIDADE DE CONTROL  

 

Non hai asuntos 

 

C) ROGOS E PREGUNTAS  

 

Non hai asuntos 

 

DOCUMENTO ASINADO ELECTRÓNICAMENTE  


