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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
EN DATA 16 DE FEBREIRO DE 2018.-

Na Casa do Concello  da Guarda,  sendo as  once horas  e trinta  minutos  do día  dezaseis  de 
febreiro de dous mil dezaoito, tivo lugar a sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que, 
convocada e presidida  polo Sr. Alcalde D. Antonio Lomba Baz, contou coa asistencia dos 
seguintes concelleiros membros deste órgano: 

 D. Miguel A. Español Otero
 D. Manuel Javier Crespo González
 Dª. Teresa Vicente Baz
 D. Paulino Rodríguez Gonzalez

Asiste como Secretario o funcionario Secretario Acctal. José Carlos Martínez Crespo.

Sendo a hora sinalada, o Sr. Presidente pasa a dar conta dos asuntos que conforman a orde do  
día, que de seguido se relacionan:

PUNTO 1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS ANTERIORES DA XUNTA DE 
GOBERNO LOCAL (SESIÓN ORDINARIA DE 05/02/2018).

O Sr.  Presidente  pregúntalle  ós  concelleiros  se  teñen  algunha  observación  que  facer  á  acta 
correspondente  á  sesión  celebrada  o  pasado  día  05  de  febreiro  de  2018,  ó  que  responden 
negativamente os concelleiros, polo que a referida acta foi aprobada pola unanimidade dos seus 
membros presentes.

PUNTO  2.-  Expediente  117/2018.  SOLICITUDE  DE  SUBVENCIÓN  PARA  A 
CONTRATACIÓN DE SOCORRISTAS

PROPOSTA DE ALCALDÍA
 
Vista que na sesión da Xunta de Goberno Local de data 22 de xaneiro de 2018 se acordou 
solicitar unha subvención ó abeiro da  Orde do 12 de decembro de 2017 pola que se establecen  
as  bases  que  regulan  as  axudas  e  subvencións  para  o  fomento  do  emprego  e  mellora  da 
empregabilidade  no  ámbito  de  colaboración  coas  entidades  locais  e  se  procede  a  súa 
convocatoria para o exercicio do ano 2018.
 
Visto que en dito acordo se produxo un erro material nos datos relativos ó custe da contratación
 
Visto que o artigo 109.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo 
Común das Administracións Públicas recolle a posibilidade de rectificar en calquera momento 
os erros materiais nos seus actos
 
Propoño á Xunta de Goberno Local modificar o acordo da Xunta de Goberno Local de data 22 
de xaneiro de 2018, quedando definitivamente co seguinte texto:

Vista a Orde do 12 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases que regulan as axudas  
e  subvencións  para  o  fomento  do  emprego  e  mellora  da  empregabilidade  no  ámbito  de 
colaboración coas entidades locais e se procede a súa convocatoria para o exercicio do ano  
2018.

DOG nº 8 do 11 de xaneiro de 2018
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Propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
 
 A probar o proxecto de servizo denominado: “Socorrismo en praias”
 Solicitar esta subvención para dito servizo coas seguintes características:
 
1.-Servizo de Socorrismo en praias, 7 traballadores desempregados na categoría de socorristas.  
Con contrato de traballo de tempo determinado a xornada completa por 3 meses.
 
2.- Custe da contratación 

NÚM. 
TRAB

GRUPO 
COTIZAC. 
SEG.SOC.

OCUPACIÓN CNAE 2009 
(4 díxitos)/ 

OCUPACIÓN 
(letra)

CUSTO UNITARIO MENSUAL  CUSTOS TOTAIS  

    SALARIO 
BRUTO 

(1) 

% COTA 
PATRONAL 
SEG. SOC.

COTA 
PATRONAL Á 
SEG.SOCIAL 

TOTAL 
CUSTO 

MENSUAL 

DURACIÓN 
CONTRATO 
EN MESES

TIPO 
XORNADA 

%

CUSTOS 
SALARIAIS 

TOTAIS

7 8 SOCORRISTAS 841,00 1.161,34 34,70% 402,98 1.564,32 3 M 100 M 32.850,72

TOTAL SUBVENCIONABLE        32.850,72

(1) Incluída a parte proporcional das pagas extraordinarias e complementos salariais suxeitos a 
cotización. 

    

 
 3.- Dispor de financiamento para as partidas orzamentarias que non sexan financiadas ó abeiro 
desta Orde.
 
ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a 
proposta nos termos en que quedou transcrita

PUNTO  3.-  Expediente  229/2018.  SOLICITUDE  DE  SUBVENCIÓN  PARA  O 
PROXECTO  DENOMINADO  “HOMEXENEIZACIÓN  E  MELLORA  DA 
SINALIZACIÓN TURÍSTICA NA GUARDA”

PROPOSTA DE ALCALDÍA
 
Vista a Resolución do 4 de xaneiro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a  
concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  de  subvencións  a  entidades  locais  para 
actuacións de mellora das infraestruturas turísticas, e se anuncia a convocatoria para o ano 2018
DOG nº14 do 19 de xaneiro de 2018
 
Propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
 

      Solicitar  unha  subvención  ó  abeiro  desta  Resolución  para  o  proxecto  denominado:” 
HOMEXENEIZACIÓN E MELLORA DA SINALIZACIÓN TURÍSTICA NA GUARDA” cun 
orzamento de 51.466,62 €
 

       Aceptar expresamente as condicións de financiamento e os demais requisitos establecidos nesta 
Resolución,  así  como o  compromiso  de  financiar  o  importe  da  actividade  que  non  resulte 
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subvencionado ao abeiro desta convocatoria ata o importe total da execución prevista segundo a 
documentación remitida para a solicitude.

ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos presentes, acorda aprobar a proposta nos 
termos en que quedou transcrita
 

PUNTO  4.-  Expediente  275/2018.  SOLICITUDE  DE  SUBVENCIÓN  PARA  A 
CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES PARA A REALIZACIÓN DE TAREFAS DE 
LIMPEZA DE MONTES.

PROPOSTA DE ALCALDÍA
 
Vista a Orde do 31 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases que regulan as axudas  
e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol  rural) e se procede a súa 
convocatoria para o exercicio do ano 2018.

DOG nº 26  do 6 de febreiro de 2018
 
Propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
 
 A  probar  o  servizo  denominado:  “CONTRATACIÓN  DE  TRABALLADORES 

DESEMPREGADOS  PARA  A  REALIZACIÓN  DE  TAREFAS  DE  LIMPEZA  DE 
MONTES”.

 Solicitar esta subvención para dito servizo coas seguintes características:
 
1.-Contratación de 2 peóns para o servizo de “Contratación de traballadores desempregados 
para a realización de tarefas de limpeza de montes”. Contrato de xornada completa por un prazo 
de 9 meses.
 
 2.- Custe da contratación (segundo convenio colectivo estatal de xardinería BOE nº 28 de 2 
febreiro de 2016)

NÚM. 
TRAB

GRUPO 
COTIZAC. 
SEG.SOC.

OCUPACIÓN CNAE 2009 
 (4 díxitos)/ 

OCUPACIÓN 
(letra)

           CUSTO UNITARIO MENSUAL              CUSTOS TOTAIS  

    SALARIO 
BRUTO (1) 

% COTA 
PATRONAL 
SEG. SOC.

COTA 
PATRONAL Á 
SEG.SOCIAL 

TOTAL 
CUSTO 

MENSUAL 

DURACIÓN 
CONTRATO EN 

MESES

TIPO 
XORNADA 

%

CUSTOS 
SALARIAIS 

TOTAIS

2 10 PEÓN D 1.231,00 37,80% 465,32 1.696,32 9 M 100% 30.533,76

TOTAL SUBVENCIONABLE  1.231,00  465,32 1.696,32 9M 100% 30.533,76

(1) Incluída a parte proporcional das pagas extraordinarias e complementos salariais suxeitos a cotización.     

 
 3.- Dispor de financiamento para as partidas orzamentarias que non sexan financiadas ó abeiro 
desta Orde.
 
ACORDO:
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A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a 
proposta nos termos en que quedou transcrita

PUNTO 5.- Expediente 279/2018. APROBACIÓN DAS COTAS PARA PARTICIPAR NAS 
ACTIVIDADES DA OMIX.

PROPOSTA DE ALCALDÍA

A Oficina  Municipal  de  Información  Xuvenil  a  través  da  Concellería  de  xuventude  vai  a 
desenvolver dentro da súa programación de actividades formativas, as seguintes actividades:

 Obradoiro de cociña: elaboración de galletas.
 Obradoiro de cociña: elaboración de masas e panadería
 Inglés: Conversacións para a vida cotián

 
Propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
 
- Aprobar unha única cota para participar na actividade de 28€ para elaboración de galletas, 25€ 
para inglés, conversacións para a vida cotián e 40 para o curso de panadería.
 
ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a 
proposta nos termos en que quedou transcrita
 

PUNTO  6.-  Expediente  359/2018.  SOLICITUDE  DA  SUBVENCIÓN  PARA  A 
PROMOCIÓN DA IGUALDADE 2018

PROPOSTA DE ALCALDÍA
 
Vista a resolución do 29 de xaneiro de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se 
establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma 
de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión  
compartida, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se procede a súa convocatoria para o 
ano 2018.
 
Propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
 

 Solicitar a mencionada subvención coas seguintes características:
 
1.-  Solicitar  axudas  do  Programa  de  fomento  de  conciliación e  aceptar  expresamente  as 
condicións de financiamento e demais requisitos  establecidos na convocatoria  de acordo co  
seguinte cadro:
  

Acción Total custos Contía 
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directos de persoal solicitada
Medidas ou programas de conciliación

Denominación: campamento urbano de verán
15.000,00 € 10.200,00 €

  
2.-  Solicitar  axudas  do  Programa  de  prevención  da  violencia  de  xénero e  aceptar 
expresamente as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na convocatoria  
de acordo co seguinte cadro:
 

Acción
Total custos 
directos de 

persoal

Contía 
solicitada

Intervención de carácter integral coas mulleres 
vítimas de violencia de xénero(V.V.X)

Denominación: Interv. Integral a menores fillos e 
fillas de mulleres V.V.X

6.000,00 € 5.640,00€

 
 3.- Solicitar axudas do Programa de apoio aos CIM e aceptar expresamente as condicións de 
financiamento e demais requisitos establecidos na convocatoria de acordo co seguinte cadro:
   

AXUDA SOLICITADA
Contía solicitada

Postos para os que se solicita a axuda
Do 1/04/2018 
ao 
30/11/2018

Do 1/12/2018 
ao 31/03/2019

TOTAL

Subvención para os postos de dirección, 
asesoramento xurídico, atención 

psicolóxica
28.705,54€ 16.294,46 € 45.000€

  
ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a 
proposta nos termos en que quedou transcrita

 

PUNTO  7.-  Expediente  435/2018.  SOLICITUDE  DE  ADHESIÓN  AO  PROGRAMA 
DEPOTERMAL PARA O ANO 2018.

PROPOSTA DE ADHESIÓN AO PROGRAMA DEPOTERMAL PARA O ANO 2018

Información:

Que  o 12 de febreiro  de 2018 saliron  publicada  no BOP de  Pontevedra núm. 30  as  bases 
reguladoras do programa Depotermal para o ano 2018.

O plan termal da Deputación “Depotermal” 2018 pon en marcha dous programas termais:

- Programa de asistencia diaria a balnerarios durante 5 días consecutivos
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- programa termal con pernota.

Antecedentes:

O concello poderá sumarse ao plan mediante un acordo de adhesión acordando en X.G.L os 
seguintes puntos:
1. Coñecer e aceptar as bases da convocatoria do plan termal

2. Adherirse ao plan “Depotermal” 2018

3. Aceptar as obrigas derivadas desta adhesión como entidade colaboradora na xestión:

• Cumprir coas obrigas establecidas nas Bases reguladoras segundo o disposto na Lei 38/2003,  
de 17 de novembro, xeral de subvencións

•  Rexistrar cada solicitude das persoas empadroadas no formulario web que a Deputación de 
Pontevedra habilitará para que a cubran as e os profesionais responsables dos concellos.

•  Determinar  que  persoas  usuarias  se  beneficiarán  das  prazas  reservadas  para  persoas  en 
situación  ou  risco  de exclusión  social  ,  circunstancia  que  deberá  ser  acreditada mediante  a 
valoración da traballadora ou traballador social dos servizos sociais comunitarios municipais, de 
acordo co establecido na base quinta

Lexislación aplicable:

Bases reguladoras do programa Depotermal para o ano 2018 publicadas no BOP Pontevedra 
núm. 30 o 12 de febreiro de 2018.

Por todo o exposto, propoño a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:

Adhesión  do  concello  de  A Guarda  ao  programa  Depotermal  para  o  ano 2018  declarando 
expresamente:

1. Coñecer e aceptar as bases da convocatoria do plan termal

2. Adherirse ao plan “Depotermal” 2018

3. Aceptar as obrigas derivadas desta adhesión como entidade colaboradora na xestión:

• Cumprir coas obrigas establecidas nas Bases reguladoras segundo o disposto na Lei 38/2003,  
de 17 de novembro, xeral de subvencións

• Rexistrar cada solicitude das persoas empadroadas no formulario web que a Deputación de 
Pontevedra  habilitará  para  que  a  cubran  as  e  os  profesionais  responsables  dos  concellos,  
segundo o establecido na base sétima

•  Determinar  que  persoas  usuarias  se  beneficiarán  das  prazas  reservadas  para  persoas  en 
situación  ou  risco  de exclusión  social  ,  circunstancia  que  deberá  ser  acreditada mediante  a 
valoración da traballadora ou traballador social dos servizos sociais comunitarios municipais, de 
acordo co establecido na base quinta
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ACORDO:

A Xunta de Goberno Local acorda, pola unanimidade dos seus membros presentes, aprobar a 
proposta nos termos en que quedou transcrita

PUNTO  8.-  Expediente  447/2018.  SOLICITUDE  DE  SUBVENCIÓN  PARA  O 
PROXECTO “A GUARDA-MAR DE SAL” (SALGAR 2018).

PROPOSTA DE ALCALDIA
 
Vista  a  Orde  do  24  de  maio  de  2016  pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  para  a 
concesión  de  axudas  para  proxectos  ao  abeiro  das  estratexias  de  desenvolvemento  local 
participativo  (ADLP),  aprobadas  aos  grupos  de  acción  local  do  sector  pesqueiro  para  o 
desenvolvemento sustentábel das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de  
Pesca 2014-2020
 
Propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
 

      Solicitar  unha  subvención  ó  abeiro  desta  Orde  para  o  proxecto  “A Guarda  –  Mar  de  Sal” 
(SALGAR 2018)
 
ACORDO:
 
A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a 
proposta nos termos en que quedou transcrita

PUNTO  9.-  Expediente  449/2018.  SOLICITUDE  DE  ADHESIÓN  Ó  PLAN  DE 
PRÁCTICA LABORAL 2018 DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA.

PROPOSTA DE ALCALDÍA
 
Vistas  as  Bases  do  Plan  de  Práctica  Laboral  da  Deputación  e  Concellos  da  Provincia  de 
Pontevedra 2018.
 
Propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
 
-Adhesión  ó  Plan  de  Práctica  Laboral  en  Concellos  2018  da  Deputación  Provincial  de 
Pontevedra.

-Solicitar as seguintes bolsas, bolsas suplentes e titores:
 

Titulación 2018C114-LICENCIATURA/GRADO EN HISTORIA 
Titulación suplente 2018C115-LICENCIATURA/GRADO EN HISTORIA DEL ARTE
Titor Teresa Espejo Guardiola
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Titular 2018C089-GRADO  EN  INGENERÍA  DE 
EDIFICACIÓN/ARQUITECTURA 
TÉCNICA/ARQUITECTURA EN EJECUCIÓN DE OBRAS

Titulación suplente 2018C043-CICLO  SUPERIOR  EN  PROYECTOS  DE 
EDIFICACIÓN/DESARROLLO  Y  APLICICACIÓN  DE 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

Titor Antonio Hernandez Crespo
 

Titular 2018C105-LICENCIATURA/GRADO  EN  CIENCAIS  DE  LA 
ACTIVIADAD FÍCICA Y DEL DEPORTE

Titulación suplente 2018C004-CICLO  SUPERIOR  EN  ANIMACIÓN  DE 
ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

Titor Patricia Cuña Delgado
 

Titular 2018C107-LICENCIATURA/GRADO  EN  CIENCIAS 
POLÍTICAS Y DE LA ADMINICTRACIÓN

Titulación suplente 2018C064-DIPLOMATURA/GRADO  EN  RELACIONES 
LABORALES/RELACIONES  LABORALES  Y  RECURSOS 
HUMANOS

Titor Elena Rodríguez Núñez
 
ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a 
proposta nos termos en que quedou transcrita
 

PUNTO  10.-  Expediente  451/2018.  SOLICITUDE  DE  SUBVENCIÓN  PARA  A 
PROMOCIÓN E DIFUSIÓN DA FESTA DA LANGOSTA 2018.

PROPOSTA DE ALCALDÍA
 
Vista a Resolución do 4 de xaneiro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a  
concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións a concellos para o apoio, 
promoción e difusión das festas declaradas de interese turístico de Galicia, e se convocan para o 
ano 2018.

DOG nº24 do 2 de febreiro de 2018
 
Propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
 
-Solicitar unha subvención ó abeiro desta convocatoria para a promoción e difusión da Festa da 
Langosta 2018.
-Financiar  o  importe  que  non  resulte  subvencionado  do  orzamento  ata  o  importe  total  da 
execución do proxecto presentado para a solicitude de subvención.
 
ACORDO:
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A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a 
proposta nos termos en que quedou transcrita

PUNTO  11.-  Expediente  453/2018.  SOLICITUDE  DE  SUBVENCIÓN  PARA  A 
CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO DE TURISMO.

PROPOSTA DE ALCALDÍA
 
Vista a Resolución do 2 de xaneiro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a  
concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións a concellos declarados 
municipios turísticos e a xeodestinos de Galicia para a contratación de persoal nas oficina de 
turismo nos meses de xuño, xullo, agosto e setembro.

DOG nº 22  do 31 de xaneiro de 2018
 
Propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
 
 Solicitar unha subvención para a contratación de 1 técnico de turismo durante 3 meses ao 

abeiro desta convocatoria e financiar o importe da actividade que non resulte subvencionado 
ata o importe total de execución do proxecto.

 Contratar un titulado medio co seguinte cadro de retribucións segundo o convenio colectivo 
provincial de oficinas e despachos 2009-2012 publicado no BOP nº187, do 28 de setembro 
de 2011:

ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a 
proposta nos termos en que quedou transcrita

PUNTO  12.-  Expediente  419/2017.  APROBACIÓN  DOS  COBROS  DO  MERCADO 
(NOVEMBRO E DECEMBRO DO 2017).

Vista a ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de mercado, e vista la 
relación de recibos ao cobro realizado pola tesourería municipal, correspondente aos meses de 
novembro e decembro de 2017,
 

 

Salario Parte  PPE Suma conceptos 
salariais

Cotización empr. a 
S.S

Salario + S.S.

1.018,52 339,51 1.358,03 435,93 1.793,96
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PROPOÑO á Xunta de goberno local a adopción do seguinte acordo:
 
 Aprobar a relación de recibos do meses de novembro e decembro para a súa posta ao cobro.
  

RELACIÓN DOS POSTOS FIXOS DO MERCADO MUNICIPAL DA GUARDA (MES DE NOVEMBRO DE 2017)

      

CARTA DE PAGO Nº POSTO PLANTA CONTRIBUÍNTE IMPORTE DATA PAGAMENTO

0 1 BAIXA VACANTE 0,00 BAIXA

0 2 BAIXA VACANTE 0,00 BAIXA

MER.- 201/2017 3 BAIXA CARRERO VICENTE, ANTONIO JAVIER 89,18  

MER.- 202/2017 4 BAIXA TREINTA BAZ, SAÚL 89,18  

MER.- 203/2017 5 BAIXA BAZ VICENTE, LUIS 115,90  

MER.- 204/2017 6 BAIXA TREINTA BAZ, SAÚL 44,86  

MER.- 205/2017 7 BAIXA PESCADOS NARCISA, S.L. 106,97  

MER.- 206/2017 8 BAIXA BAZ PACHECO, EMILIO 44,86  

MER.- 207/2017 9 BAIXA RODRÍGUEZ CADILLA, Mª CARMEN 80,17  

MER.- 208/2017 10 BAIXA BAZ MARTÍNEZ, MARÍA EMILIA 66,81  

MER.- 209/2017 11 BAIXA PEIXES LECIO, C.B. 80,17  

0 12 BAIXA VACANTE 0,00 BAIXA

MER.- 210/2017 13 BAIXA PEIXES LECIO, C.B. 89,18  

MER.- 211/2017 14 BAIXA BAZ PACHECO, EMILIO 44,86  

0 15 BAIXA VACANTE 0,00 BAIXA

0 BANCADA BAIXA VACANTE 0,00 BAIXA

0 BANCADA BAIXA VACANTE 0,00 BAIXA

MER.-212/2017
BANCADA 

A
BAIXA BAZ MARTÍNEZ, MARÍA EMILIA 26,73  

0 1 ALTA VACANTE 0,00 BAIXA

MER.- 213/2017 2 ALTA LEIRA FERRO, MARÍA YOLANDA 29,43  

MER.- 214/2017 3 ALTA VAQUERO ENES, MERCEDES 66,81  

MER.- 215/2017 4 ALTA HERMANOS ANDURA RODRÍGUEZ 89,18  

0 5 ALTA VACANTE  BAIXA

MER.- 216/2017 6 ALTA HERMANOS ANDURA RODRÍGUEZ 89,18  

MER.- 217/2017 A ALTA ALONSO RODRÍGUEZ, NAHIR BEGOÑA 53,45  

0 B ALTA VACANTE 0,00 BAIXA

MER.- 218/2017 C ALTA MARTÍNEZ VICENTE, JOSEFINA 44,60  

0 D ALTA VACANTE 0,00 BAIXA

MER.- 219/2017 E ALTA VICENTE SOUSA, FRANCISCO JAVIER 44,60  

MER.- 220/2017 F ALTA ALONSO RODRÍGUEZ, NAHIR BEGOÑA 35,66  

TOTAL RECIBOS 1.331,78

  
RELACIÓN DOS POSTOS FIXOS DO MERCADO MUNICIPAL DA GUARDA (MES DE DECEMBRO DE 2017)

      

CARTA DE PAGO Nº POSTO PLANTA CONTRIBUÍNTE IMPORTE DATA PAGAMENTO

0 1 BAIXA VACANTE 0,00 BAIXA

 



 
Concello A Guarda

0 2 BAIXA VACANTE 0,00 BAIXA

MER.- 221/2017 3 BAIXA CARRERO VICENTE, ANTONIO JAVIER 89,18  

MER.- 222/2017 4 BAIXA TREINTA BAZ, SAÚL 89,18  

MER.- 223/2017 5 BAIXA BAZ VICENTE, LUIS 115,90  

MER.- 224/2017 6 BAIXA TREINTA BAZ, SAÚL 44,86  

MER.- 225/2017 7 BAIXA PESCADOS NARCISA, S.L. 106,97  

MER.- 226/2017 8 BAIXA BAZ PACHECO, EMILIO 44,86  

MER.- 227/2017 9 BAIXA RODRÍGUEZ CADILLA, Mª CARMEN 80,17  

MER.- 228/2017 10 BAIXA BAZ MARTÍNEZ, MARÍA EMILIA 66,81  

MER.- 229/2017 11 BAIXA PEIXES LECIO, C.B. 80,17  

0 12 BAIXA VACANTE 0,00 BAIXA

MER.- 230/2017 13 BAIXA PEIXES LECIO, C.B. 89,18  

MER.- 231/2017 14 BAIXA BAZ PACHECO, EMILIO 44,86  

0 15 BAIXA VACANTE 0,00 BAIXA

0 BANCADA BAIXA VACANTE 0,00 BAIXA

0 BANCADA BAIXA VACANTE 0,00 BAIXA

MER.-232/2017
BANCADA 

A
BAIXA BAZ MARTÍNEZ, MARÍA EMILIA 26,73  

0 1 ALTA VACANTE 0,00 BAIXA

MER.- 233/2017 2 ALTA LEIRA FERRO, MARÍA YOLANDA 29,43  

MER.- 234/2017 3 ALTA VAQUERO ENES, MERCEDES 66,81  

MER.- 235/2017 4 ALTA HERMANOS ANDURA RODRÍGUEZ 89,18  

0 5 ALTA VACANTE  BAIXA

MER.- 236/2017 6 ALTA HERMANOS ANDURA RODRÍGUEZ 89,18  

MER.- 237/2017 A ALTA ALONSO RODRÍGUEZ, NAHIR BEGOÑA 53,45  

0 B ALTA VACANTE 0,00 BAIXA

MER.- 238/2017 C ALTA MARTÍNEZ VICENTE, JOSEFINA 44,60  

0 D ALTA VACANTE 0,00 BAIXA

MER.- 239/2017 E ALTA VICENTE SOUSA, FRANCISCO JAVIER 44,60  

MER.- 240/2017 F ALTA ALONSO RODRÍGUEZ, NAHIR BEGOÑA 35,66  

TOTAL RECIBOS 1.331,78

 
ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a 
proposta nos termos en que quedou transcrita

PUNTO  13.-  Expediente  1624/2017.  SOLICITUDE  DO  RECOÑECEMENTO  DA 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA E DO DEREITO ÁS PRESTACIÓNS DO SISTEMA. 

PROPOSTA DE  APROBACIÓN  DE  INCREMENTO  DE  HORAS  DE  DEPENDENCIA
TERESA GONZÁLEZ ALONSO, TRABALLADORA SOCIAL DOS SERVIZOS SOCIAIS 
COMUNITARIOS DO CONCELLO DE A GUARDA

Informa:

 



 
Concello A Guarda

En relación á petición de incremento de horas de saf dependencia e á vista da documentación  
obrante no mesmo, emito o seguinte informe-proposta de resolución

Antecedentes:

Primeiro: Con data 26/09/2017 a Xunta de Galicia emite PIA de Dna. M.C.Á.R. coa inclusión  
no PAR-SAF DEPENDENCIA.

Segundo: emítese informe social pola traballadora social dos servizos sociais comunitarios do 
concello  de  A Guarda  incrementando  as  horas  de  atención  de  38  a  45  horas  mensuais.

Lexislación aplicable:

Decreto  15/2010,  de  4  de  febrero,  por  el  que  se  regula  el  procedimiento  para  el  
reconomicimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema 
para  la  autonomía  y  atención  a  la  dependencia,  el  procedimiento  para  la  elaboración  del 
Programa Individual de Atención y la organización y funcionamiento de los órganos técnicos 
competentes.

- Orden 2 de xaneiro de 2012 de desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro , polo  
que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás 
prestacións do sistema para a autonomía e a atención á dependencia, o procedemento para a 
elaboración do programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos 
técnicos competentes.

Informe- proposta de resolución:

Conceder o incremento de horas do servizo de axuda no fogar a M.C.Á.R..
 
ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a 
proposta nos termos en que quedou transcrita

PUNTO  14.-  Expediente  1140/2017.  SOLICITUDE  DO  RECOÑECEMENTO  DA 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA E DO DEREITO ÁS PRESTACIÓNS DO SISTEMA. 

PROPOSTA DE  APROBACIÓN  DE  ALTA NO  SERVIZO  DE  AXUDA NO  FOGAR  – 
DEPENDENCIA

TERESA GONZÁLEZ ALONSO, TRABALLADORA SOCIAL DOS SERVIZOS SOCIAIS 
COMUNITARIOS DO CONCELLO DE A GUARDA

Informa:

En relación ao expediente relativo á solicitude de prestación do servizo de axuda no fogar a  
través de DEPENDENCIA, emito o seguinte informe-proposta de resolución

Antecedentes:

 



 
Concello A Guarda

Primeiro: Na listaxe do PAR de SAF xerada o 18/01/2018 da Xunta de Galicia aparece A.C.M. 
na lista de agarda con un grado I  e 48 puntos, correspondéndolle  20 horas mensuais como 
máximo.

Segundo: emítese informe social pola traballadora social dos servizos sociais comunitarios do 
concello de A Guarda asignándolle 20 horas mensuais.

Lexislación aplicable:

Decreto  15/2010,  de  4  de  febrero,  por  el  que  se  regula  el  procedimiento  para  el  
reconomicimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema 
para  la  autonomía  y  atención  a  la  dependencia,  el  procedimiento  para  la  elaboración  del 
Programa Individual de Atención y la organización y funcionamiento de los órganos técnicos 
competentes.

- Orden 2 de xaneiro de 2012 de desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro , polo  
que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás 
prestacións do sistema para a autonomía e a atención á dependencia, o procedemento para a 
elaboración do programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos 
técnicos competentes.

Informe- proposta de resolución:

Conceder a prestación do servizo de axuda no fogar a través de dependencia a A.C.M. con 20 
horas mensuais.
 
ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a 
proposta nos termos en que quedou transcrita

PUNTO  15.-  Expediente  1139/2017.  SOLICITUDE  DO  RECOÑECEMENTO  DA 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA E DO DEREITO ÁS PRESTACIÓNS DO SISTEMA. 

PROPOSTA DE  APROBACIÓN  DE  ALTA NO  SERVIZO  DE  AXUDA NO  FOGAR  – 
DEPENDENCIA

TERESA GONZÁLEZ ALONSO, TRABALLADORA SOCIAL DOS SERVIZOS SOCIAIS 
COMUNITARIOS DO CONCELLO DE A GUARDA

Informa:

En relación ao expediente relativo á solicitude de prestación do servizo de axuda no fogar a  
través de dependencia DEPENDENCIA, emito o seguinte informe-proposta de resolución

Antecedentes:

Primeiro: Na listaxe do PAR de SAF xerada o 10/01/2018 da Xunta de Galicia aparece E.L.C. 

 



 
Concello A Guarda

en lista de agarda con un grado III e 90 puntos, correspondéndolle 70 horas mensuais como saf  
intensivo.

Segundo: emítese informe social pola traballadora social dos servizos sociais comunitarios do 
concello de A Guarda asignándolle 58 horas mensuais.

Lexislación aplicable:

-  Decreto  15/2010,  de  4  de  febrero,  por  el  que  se  regula  el  procedimiento  para  el  
reconomicimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema 
para  la  autonomía  y  atención  a  la  dependencia,  el  procedimiento  para  la  elaboración  del 
Programa Individual de Atención y la organización y funcionamiento de los órganos técnicos 
competentes.
- Orden 2 de xaneiro de 2012 de desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro , polo  
que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás 
prestacións do sistema para a autonomía e a atención á dependencia, o procedemento para a 
elaboración do programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos 
técnicos competentes.

Informe- proposta de resolución:

Conceder a prestación do servizo de axuda no fogar a través de dependencia a E.L.C. con 58 
horas mensuais.

ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a 
proposta nos termos en que quedou transcrita
 

PUNTO  16.-  Expediente  1094/2017.  SOLICITUDE  DO  RECOÑECEMENTO  DA 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA E DO DEREITO ÁS PRESTACIÓNS DO SISTEMA. 

PROPOSTA DE  APROBACIÓN  DE  ALTA NO  SERVIZO  DE  AXUDA NO  FOGAR  – 
DEPENDENCIA

TERESA GONZÁLEZ ALONSO, TRABALLADORA SOCIAL DOS SERVIZOS SOCIAIS 
COMUNITARIOS DO CONCELLO DE A GUARDA

Informa:

En relación ao expediente relativo á solicitude de prestación do servizo de axuda no fogar a  
través de dependencia DEPENDENCIA, emito o seguinte informe-proposta de resolución

Antecedentes:

Primeiro: Na listaxe do PAR de SAF xerada o 31/01/2018 da Xunta de Galicia aparece R.R.Á. 
en lista de agarda con un grado II e 59 puntos, correspondéndolle 45 horas mensuais como  
máximo.

Segundo: emítese informe social pola traballadora social dos servizos sociais comunitarios do 

 



 
Concello A Guarda

concello  de  A Guarda  asignándolle  40  horas  mensuais  por  renuncia  expresa  da  usuaria  de 
utilizar ás 45 horas.

Lexislación aplicable:

-  Decreto  15/2010,  de  4  de  febrero,  por  el  que  se  regula  el  procedimiento  para  el  
reconomicimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema 
para  la  autonomía  y  atención  a  la  dependencia,  el  procedimiento  para  la  elaboración  del 
Programa Individual de Atención y la organización y funcionamiento de los órganos técnicos 
competentes.

- Orden 2 de xaneiro de 2012 de desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro , polo  
que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás 
prestacións do sistema para a autonomía e a atención á dependencia, o procedemento para a 
elaboración do programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos 
técnicos competentes.

Informe- proposta de resolución:

Conceder a prestación do servizo de axuda no fogar a través de dependencia a R.R.Á. con 40 
horas mensuais.
 
ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a 
proposta nos termos en que quedou transcrita

PUNTO 17.- Expediente 434/2018. SOLICITUDE PLAN DE COFINANCIAMENTO DOS 
SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS DE DEPUTACIÓN

PROPOSTA DE ALCALDÍA

Vista  a  o  anuncio  relativo  á  aprobación  do  plan  de  cofinanciamento  dos  servizos  sociais  
comunitarios municipais para o exercicio 2018, publicado no BOP n.º 31 do 13 de febreiro de 
2018

Propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:

1. Que coñece e acepta as bases da convocatoria e os compromisos que se inclúen nela.

2.  Adherirse  ó  Plan  de  Cofinanciamento  dos  Servizos  Sociais  Comunitarios  Municipais  da 
Deputación de Pontevedra para o ano 2018, de acordo coas bases establecidas na convocatoria e 
solicitando as cantidades reflectidas no Proxecto descritivo do servizos sociais comunitarios 
municipais que se achega que constitúen un total de 75.493,68 €

3. Aceptar o compromiso de realizar as actuacións necesarias para desenvolver o obxectivo do 
Plan e completar coa súa achega económica os módulos que se financiarán.

 



 
Concello A Guarda

4.  Aceptar  o  compromiso  de  publicitar  a  achega  provincial  e  de  facer  constar  sempre  o 
financiamento da Deputación en todas as comunicacións coas que se dea a coñecer a realización  
das  actividades,  sexa  por  medios  escritos,  radiofónicos,  audiovisuais  ou  por  internet. 
Comprométese a  situar  nun lugar  visible  do propio  centro de servizos  sociais  comunitarios  
municipais  un  cartel  informativo  que  faga  constar  o  cofinanciamento  da  Deputación  e  a 
proporcionarlle ao persoal contratado para o servizo de axuda no fogar (sexa persoal propio ou 
dunha empresa que se poida contratar) as tarxetas identificativas do servizo subvencionado.

5. Este concello autorizará á Deputación de Pontevedra a comprobar o cumprimento das súas 
obrigas tributarias coa AEAT ea Seguridad Social.
 
ACORDO:

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a 
proposta nos termos en que quedou transcrita

E non habendo máis asuntos que tratar o sr. Presidente levanta a sesión ás 12:20 minutos do día 
da data, da que eu, como secretario, dou fe.
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