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FOLIO __________
Datos Do Expediente:
XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Unidade Tramitadora:
Organos de Goberno e Central –
Número expediente:



AYT/XGL/8/2022

Documento:



GOB16I04M

1P1E556F4W180N2C11FE

ACORDOS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, DE DATA TRES DE MARZO DE DOUS
MIL VINTEDOUS
SRES/AS ASISTENTES:
SRA ALCALDESA-PRESIDENTA:
MARIÁN FERREIRO DÍAZ
SRES/AS CONCELLEIROS/AS:
D/Dª GUILLERMO SANCHEZ FOJO
D/Dª MANUEL ANTONIO RAMOS RODRIGUEZ
D/Dª ROMAN ROMERO FRANCO
D/Dª MARIA DE LA MERCED TAIBO REY
D/Dª M.DEL MAR GOMEZ CASAL
D/Dª JOSE OREONA BRA
D/Dª JOSE DAVID PITA BREIJO
SRA. INTERVENTORA XERAL:
D/Dª MARIA DEL PILAR CANZOBRE MÉNDEZ
SR. SECRETARIO XERAL:
D/Dª ALFONSO DE PRADO
CANTELI.

Na casa do Concello de Narón, ás 11:00 do
tres de marzo de dous mil vintedous, baixo a
presidencia da Sra. A ALCALDESAPRESIDENTA,
MARIÁN
FERREIRO
DÍAZ, reúnese a Xunta de Goberno Local en
sesión
ordinaria.
Asisten
os/as
corporativos/as que se sinalan á marxe.
Actúa de secretario ALFONSO DE PRADO
FERNÁNDEZ-CANTELI, O SECRETARIO
XERAL.
Aberta a sesión de orde da presidencia
adoptáronse os acordos seguintes:

FERNÁNDEZ-

1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR
Dada conta da acta da sesión anterior, a Xunta de Goberno Local, deulle a súa aprobación.
2 .- DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NA QUE SE APROBA A
SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE
PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAS DESEMPREGADAS PERCEPTORAS DE
RISGA NO ANO 2022.-Dase conta da seguinte resolución: RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Visto o informe-proposta de resolución cuxa literalidade se transcribe a continuación:
“No DOG nº21, do 1 de febreiro de 2022, publicouse a Orde do 7 de xaneiro de 2022 da Consellería de Emprego e Igualdade, pola que se
establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación
de risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia (Risga), e se aproba a convocatoria para o ano 2022.
O obxecto específico desta convocatoria é proporcionarlles a estas persoas a experiencia e práctica profesional necesarias para facilitar a súa
inserción laboral. A contratación prevista de un capataz e oito peóns, ao 75% da xornada durante 9 meses, sería de 01/06/2022 ata o 28/02/2023.
Se ben a Xunta de Goberno Local ten delegada a competencia para solicitar as subvencións a outras administracións públicas, o calendario de
celebración de sesións deste órgano, e os prazos establecidos para a súa tramitación imposibilitan a súa aprobación na sesión que lle
correspondería, sendo preciso acelerar a tramitación do expediente.
Neste senso, a Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, no seu artigo 10 establece: “1. Los órganos superiores poderán
avocar para si el conocimiento de uno o varios asuntos cuxa resolución corresponda ordinariamente ou por delegación os seus órganos
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administrativos dependentes, cando circunstancias de índoles técnica, económica, social, xurídica o territorial o fagan conveniente. (….) 2. En todo
caso, la avocación se realizará mediante acordo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedemento (….).
En aplicación do anterior, corresponde ao Alcalde a avocación da delegación para a solicitude de subvención na Xunta de Goberno Local, debido
á urxencia de realizar este trámite, sen prexuízo de dar conta á Xunta de Goberno Local de dita aprobación e do acto de avocación.
FUNDAMENTOS DE DEREITO:
-

Bases de execución do Orzamento municipal en vigor.
Art. 21 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
Lei 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime local.
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora de facendas locais
RD 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da lei 38/2003, Xeral de subvencións.
Lei 9/2007, de 13 de xuño de subvencións de Galicia.
Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do empregado público, artigos 10.2 e 83.
Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia, artigos 23 e 27.
Orde do 7 de xaneiro de 2022, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para
a contratación temporal de persoas en situación de risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia (Risga), e
se aproba a convocatoria para o ano 2022.

Á vista do anterior, A Xefa do Servizo Sociocomunitario, Yolanda Martínez García, propón a alcaldía que resolva:
PRIMEIRO: Avocar a competencia delegada na Xunta de Goberno Local para solicitar a subvención da Consellería de Emprego e Igualdade
para a contratación de persoas perceptoras de RISGA para o ano 2022.
SEGUNDO: Solicitar, da Consellería de Emprego e Igualdade, unha subvención por importe de 143.072,64€ para a contratación de persoas
desempregadas, nos termos expresados na orde de data 7 de xaneiro que regula a convocatoria para o ano 2022, cos seguintes datos:
CATEGORÍA

Nº TRABALLADORES

Peón (GC 09)

8

1

Capataz (GC 05)

TERCEIRO: Aprobar o proxecto de obra ou servizo denominado “Programa de mantemento e limpeza do Patrimonio Público de Narón”.
CUARTO: Aprobar o seguinte cadro de financiamento para o proxecto antedito:
CONCEPTO

DURACIÓN E
XORNADA

Salario GC 9

9 meses

8 traballador

75%

SS GC 9

9 meses

8 traballador

75%

Productividade
criterios
de
Execución

9 meses

IMPORTE (€)

APLICACIÓN
ORZAMENTARIA

IMPORTE
TOTAL

CONCELLO
2022

CONCELLO
2023

XUNTA
2022

XUNTA
2023

4530/13100

0,00

0,00

68.217,60

21.282,40

89.500,00

4530/16000

0,00

0,00

24.012,16

6.504,32

30.516,48

4530/13105

0,00

0,00

3.680,96

0,00

3.680,96

4530/13100

0,00

0,00

10.593,04

3.290,02

13.883,06

4530/16000

0,00

0,00

3.770,85

1.009,05

4.779,90

4530/13105

0,00

0,00

712,24

0,00

712,24

4530/13100

0,00

3.437,98*

0,00

0,00

3.437,98

75%

8 peones
Salario GC 5

9 meses

1 traballador

75%

SS GC 5

9 meses

1 traballador

75%

Productividade
criterios
de
Execución

9 meses
75%

1 capataz
Indemización

9

9 meses

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
traballadores

75%

Publicidade

2312/22602

150,00€

0,00

0,00

0,00

150,00

Vestiario

4590/22104

2.400,00€

0,00

0,00

0,00

2.400,00

Outros
suministros

4590/22699

550,00€

0,00

0,00

0,00

550,00

3.100,00

3.437,98

110.986,85

32.085,79

149.610,62

TOTAL

*O importe marcado cun asterisco corresponde a cantidade pertencente á indemnización prevista no artigo 49.1.c do Estatuto dos
traballadores, que para os efectos desta subvención non se consideran custos salariais subvencionables, segundo o establecido no artigo 4.3
da Orde do 7 de xaneiro de 2022, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais
para a contratación temporal de persoas en situación de risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia
(Risga) no ano 2022.
QUINTO: A vista do informe emitido polo servizo de Organización e Recursos Persoais de data 18/02/2022 (PER16I0LY), e no caso de que esta
subvención fora concedida, a aceptación da mesma quedará condicionada a normativa vixente para a formalización de contratos por obra ou
servizo determinado.
SEXTO: O importe da subvención en caso de ser concedido por debaixo da cantidade solicitada, non suporá a renuncia á subvención, e
financiarase con cargo ás aplicación s orzamentarias sinaladas.
SÉTIMO: Designar a Alcaldesa, Marián Ferreiro Díaz, como representante do Concello para as relación co mencionado organismo para os actos
derivados da execución deste acordo.”
OITAVO: Dar conta da resolución á Xunta de Goberno Local.”

E unha vez tomada razón pola Intervención municipal en data 22/02/2022, documento de intervención(
ICO16I02Q), do documento(SSO16I0C9) do expediente SSO/24/2022, cos documentos contables RC
22022000105 e RCP 220229000034 ( no orzamento do ano 2023 deberá dotarse o crédito orzamentario
necesario para a súa cobertura, no caso de ser concedida a dita subvención), esta Alcaldía, en uso das
atribucións que lle confire a Lei Reguladora das Bases do Réxime Local e demais normativa concordante e
de conformidade cos servizos xurídicos, RESOLVE:
Aprobar o informe-proposta anteriormente transcrito nos seus mesmos termos.
Ante min,
(Dou fe da identidade do asinante)
Asinado dixitalmente por:
O Secretario Xeral
Alfonso de Prado Fernández-Canteli.
23/02/2022

Asinado dixitalmente por:
A Alcaldesa-Presidenta:
Marián Ferreiro Díaz.
23/02/2022

A Xunta de Goberno Local, deuse por enterada.

3º.- ROGOS E PREGUNTAS
Non se formularon.

V. e pr.
F_FIRMA_96

F_FIRMA_4
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