ACTA Nº 13/08
SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL REALIZADA O DÍA
9 DE MARZO DE 2009
Asistentes:
CONCELLEIROS:
D. Valentín Piñeiro González.
D. Daniel Rodas Chapela
D. Víctor Manuel Pastoriza Lino
D. Arturo González Pérez.
Dª Libertad Cruz Couso
Secretario: Carlos Piñeiro Sarmiento
Na Casa do Concello de Moaña, o 9 de marzo de 2009, reúnense as devanditas persoas
baixo a presidencia do señor alcalde, D. Xosé Manuel Millán Otero, asistidos por min, o
secretario, coa finalidade de realizar a sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local,
anunciada para o día de hoxe ás 18:00 horas, en primeira convocatoria.
A Presidencia declara aberta a sesión ás 18:05 horas.
1.- APROBACIÓN, SE É O CASO, DA ACTA ANTERIOR.
Dáse conta do borrador da acta da sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local número
12/09, do 02/03/09, e a Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria e por
unanimidade das persoas asistentes, acorda aprobar dita acta.
2.- LICENZAS DE OBRAS
Vistos os expedientes instruídos a instancia dos interesados que de seguido se relacionan
e examinado o informe do técnico e do secretario municipais, a Xunta de Goberno
Local, en votación ordinaria e por unanimidade das persoas asistentes, acorda conceder
a licenza de obra, que será efectiva, no seu caso, a partir da licenza de primeira
ocupación, deixando a salvo os dereitos de propiedade e sen prexuízo de terceiros e, con
circia subxección aos condicionamentos establecidos nos devanditos informes, e tras o
pagamento das taxas correspondentes.
2.A) EXPTE. 288/08 – Dª. MARÍA TERESA RIOBÓ SÁNCHEZ presenta proxecto
básico e execución de vivenda unifamiliar a situar no barrio de Broullón, de
conformidade co proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Gumersindo
Vázquez Gómez, visado na data 09.10.08.
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Dáse conta do informe do aparellador municipal do día 5 de marzo de 2009, que
literalmente di:
ASUNTO: BASICO E DE EXECUCIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR
INFORME TÉCNICO: Procede licenza por resultar compatible coa normativa urbanística.
Proxecto básico e de execución.
No expediente consta a acta de replanteo para o sinalamento da alineación, fixación de cesións e
fianza subscrita polo arquitecto tecnico municipal con data de 13 de xaneiro do 2009 para solo
urbano de Ordenanzas 2.
Cumpre coas Normas do habitat galego; corríxese o proxecto inicia cos planos 1,2 e memoria do
decreto 206/2007 visados polo COAG ó 18/02/2009 e condicionase que en obra o almacenamento
personal do menor dormitorio se adoseó paramento cun fondo de 0,6º metros..
Non require informes sectoriais.
Cédese 87,40M/2, resultado de aplicar a afección do sistema viario sobre a parcela co obxecto de
incorporalo a este.
Constitúese fianza por un importe 460,62 euros, cuantía que responde os gastos de urbanización
simultánea a acometer polo peticionario..
Superficie de parcela según medición técnica de 433,35 M/2
No expediente consta o estudo básico de seguridade e saúde.
A eficacia desta licenza se condiciona a ter rematadas as obras de edificación e urbanización
simultánea en prazo; para recibir estas ultimas polo Concello e facultar a conexión coas
infraestruturas correspondentes levaranse a cabo obtendo a licenza de primeira ocupación antes do
primeiro uso.
Notas pro informe xurídico:
A presente licenza aplícaselle o disposto na Lei 9/2002, disposición transitoria primeira 1.b) por
ser solo urbano con planeamento aprobado ao abeiro da Lei 11/1985,polo tanto, non adaptado a
Lei 1/1997 por reunir as condicions do artigo 12.a) da Lei 9/2002 para a condición de soar.

Liquidación provisoria de tributos
Imposto s/construción............................................. 2.021,94 €
Taxas licenza urbanística.....................................
252,74 €
Cartel de obra.....................................................
110,00 €
Sumidoiros ........................................................
180,00 €
2.B) EXPTE. 30/09 – D. MARCIAL GAYO PENA presenta solicitude para
construción de peche de parcela na súa propiedade sita no barrio de Berducedo-Moaña,
de 25 metros liñais e unha altura máxima de 2 m., a base de bloques de formigón, postes
e malla metálica, de conformidade coa documentación presentada.
Dáse conta do informe do aparellador municipal do día 3 de marzo de 2009, que
literalmente di:
ASUNTO: PECHE DE PARCELA (OBRA MENOR)
INFORME: Procede licenza de acordo coa documentación presentada.
Non require informes sectoriais.
O testeiro retranqueará do eixo da vía catro metros.
Altura máxima será de dous metros a partir da rasante do terreo.
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Liquidación provisoria de tributos
Imposto s/construción............................................. 21,04 €
Taxas licenza urbanística..................................... 65,00 €
2.C) EXPTE. 245/05 – D. FERNANDO RIVAS MARTÍNEZ presenta proxecto
modificado de vivenda familiar illada situada na Torre, Couso - Meira, de conformidade
co proxecto presentado, redactado polas arquitectas Dª. Carmen Yunta Rodríguez e D.ª
Cristina Cameselle Solá, visado polo COAG o día 23.07.08.
Dáse conta do informe do aparellador municipal do día 3 de marzo de 2009, que
literalmente di:
ASUNTO: PROXECTO MODIFICADO DE VIVENDA UNIFAMILIAR
INFORME: Procede licenza do proxecto modificado ao expediente 245/05.
Require informes sectoriais.
No expediente consta autorización da Consellería de Cultura e Deportes si ben esta autorización
non autoriza a máis remocións de terras na parcela que as executadas ata o momento, debendo
ficar o resto da finca ás cotas actuais.
Subróganse todos os condicionantes da inicial licenza concedida.

3.- LICENZAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN
O concelleiro delegado de Urbanismo informa á Xunta de Goberno Local do escrito
formulado por D. FELICIANO PINTOS OTERO en representación de
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES VIVENGAL S.L., no que SOLICITA Licenza
de primeira oucpación para edificio de 9 vivendas e 4 locais situado na parcela 36 – Plan
Parcial Rosal sur, Polígono II – O Redondo, pertencente á licenza de obra (Expte. nº
155/2006, concedida pola XGL en sesión de data 23.10.2006).
Considerando que a dito escrito únese a documentación esixible para o trámite de
licenza de primeira ocupación, e informe do técnico municipal de data 06 de marzo de
2009 que di:
ASUNTO: SOLICITUDE DE LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN
INFORME: Procede informar favorablemente a solicitude de Licenza de primeira
ocupación.
A solicitude obxecto do presente informe, presenta a seguinte documentación:
● Copias dos recibos da taxa de licenza urbanística e liquidación provisional do imposto de
construción, xustificantes do pago das taxas polos conceptos de Conexión ós sumidoiros.
● Certificado final de obra, conforme a obra foi rematada segundo o proxecto aprobado e a
documentación técnica que o desenrola, asinado polo arquitecto técnico D. Seén Fernández de la
Calle, o día 28 de maio de 2008, e visado polo Colexio Oficial de Arquitectos Técnicos de
Pontevedra o día 03 de xuño de 2008; asinado polo arquitecto D. José Manuel Pastoriza Rodas o
día 28 de maio de 2008, e visado polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia o día 06 de xuño
de 2008.
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● Certificado de illamento acústico a ruído aéreo entre locais, illamento acústico a ruído de
impacto e illamento de fachadas, expedido polo empresa de medicións en contaminación acústica
homologada, EPTISA, SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A.
● Fotografías e planos do estado final da obra rematada e acordes coa licenza adxudicada.
● Copia de declaración simplificada de alteración de bens inmobles de natureza urbana. Modelo
902-N.

Liquidación provisoria de tributos
Licenza primeira ocupación ................ 1.235,00 €
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade das persoas asistentes, acorda
conceder a licenza de primeira ocupación para edificio de 9 vivendas e 4 locais
dimanante da licenza en Expte. nº 155/2006, á súa promotora PROMOCIONES Y
CONSTRUCCIONES VIVENGAL, S.L, nos termos sinalados no informe do técnico
municipal.
4.- LICENZAS DE APERTURA
EXPEDIENTE 49/08 – D.ª MARINA ISABEL DEL RÍO POMBAL solicita licenza
para a apertura dun local destinado ao comercio polo miúdo de artigos de bisutería e
complementos, na Avda. Ramón Cabanillas 1 baixo, de conformidade co proxecto
presentado e redactado polo arquitecto técnico D Humberto Guimeráns Gallego, visado
1-12-2008.
Dáse conta do informe emitido polo aparellador municipal do 4 de marzo de 2009, que
literalmente di:
APERTURA DE ACTIVIDADE NON CLASIFICADA CON OBRAS DESTINADA
ARTÍCULOS DE BISUTERÍA E COMPLEMENTOS.

A

INFORME: Procede licencia de apertura con destino establecimento para ARTICULOS DE
BISUTERÍA E COMPLEMENTOS a favor de MARÍA ISABEL DEL RIO POMBAL.
Actividade suxeita a licenza de apertura a teor do determinado no Artigo 22 Decreto de 17 de
xuño de 1955, polo que se aproba o Regulamento de Servizos das Corporacións Locais.
Licenza de obras e actividade nº 285/08
A ordenación de usos para a zona determina a súa compatibilidade.
A licenza urbanística de uso e obras outórgase definitivamente mediante unha única resolución
simultánea coa licenza de actividadede (Artigo 196.2 da Lei 9/2002 de 30 de decembro de
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, reformada pola Lei 15/2004 de
29 de decembro); a licenza de apertura unha vez incorporados ao expediente, con tramitación en
peza separada para esta actividade non clasificada, do certificado final de obras do facultativo
director das mesmas aos efectos de verificación que os locais e instalacións reunen as condicións
do proxecto.

Liquidación provisoria de tributos
Taxa licenza apertura........................... 250 €
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A Xunta de Goberno Local, á vista do informe do aparellador municipal, por
unanimidade das persoas asistentes acorda aprobar o outorgamento da licenza de
apertura do expediente 49/08 a D.ª MARÍA ISABEL DEL RÍO POMBAL, nos termos
recollidos no informe do técnico municipal.

5.- OUTROS ESCRITOS E LICENZAS
5.A) PROXECTO DE EXECUCIÓN DE MONTE DO CON PROMOTORA, S.L.
Vista a solicitude de MONTE DO CON PROMOTORA, S.L. na que presenta proxecto de
execución de vivenda unifamiliar na parcela 1 do PP MONTE DO CON, visado o 27 de
febreiro de 2009, correspondente ao expediente nº 102/2008,
Dáse conta do informe do aparellador municipal do 3 de marzo de 2009, que literalmente
di:
ASUNTO: PRESENTACIÓN PROXECTO DE EXECUCIÓN. PARCELA Nº 1.
Tómase en coñecemento aos efectos oportunos da presentación do proxecto de execución relativo ao
expediente 102/08 ordeandose o seu arquivo en conxunto co inicial proxecto básico polo cal se lle
outorgou a licenza.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade das persoas asistentes, acorda
aprobar o informe do aparellador municipal e ordenar o arquivo do proxecto de
execución conxuntamente con básico aprobado en EXPTE. OBRA Nº 102/2008.
5.B) REMISIÓN DE INFORMES
A Xunta de Galicia, CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS –
DIRECCIÓN XERAL DE RECURSOS MARIÑOS, remite un escrito ao Concello no
que solicita informe previo deste pola solicitude de permiso para a actividade para a
posta en funcionamento e explotación dun establecemento de cultivos mariños na
Borna, solicitado por MARCOS LAGO, S.L., nº de expediente: pe 503.A 2009/1-0,
para o que achega o proxecto,
Dáse conta do informe do aparellador municipal do día 3 de marzo de 2009, que
literalmente di:
Arturo Garrido García, aparellador municipal, a requirimento do Sr. Alcalde, ante a petición da
Dirección Xeral de Recursos Mariños da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos aos efectos de
solicitude de permiso de actividade para posta en funcionamento e explotación dun establecimento
de cultivos marinos solicitado por Marcos Lago S.L., nº de expediente: PE 503.A 2009/1-0, este
Concello informa que tanto o uso previsto como as características do proxecto presentado están
conformes coa normativa urbanística municipal vixente que se reflicte no documento de revisión e
adaptación das NN. SS. de planeamento municipal.
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A Xunta de Goberno Local, por unanimidade das persoas asistente acorda aprobar
o informe elaborado polo aparellador municipal e remitilo á Consellería de Pesca e
Asuntos Marítimos – Dirección Xeral de Recursos Mariños.
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8.- EXECUCIÓN DE SENTENZA NO PROCEDEMENTO ORDINARIO
4305/2001, SECCIÓN 2ª DA SALA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DO TRIBUNAL DE XUSTIZA DE GALICIA

9.- CUMPRIMENTO DE PLAN DE PAGOS ASINADO POLO CONCELLO EN
EXECUCIÓN DE SENTENZA DO PROCEDEMENTO 4417/2002 DA SALA 2ª
DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE XUSTIZA DE
GALICIA.

10.- PROPOSTA DE GASTO PARA A REDACCIÓN DO PROXECTO DE
ACONDICIONAMENTO DO TRAMO DO RÍO DA FRAGA.
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12.- ACTUALIZACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN
SOCIEDADE PROTECTORA DE ANIMAIS DO MORRAZO.

COA
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14.- SOLICITUDE DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA POR INSTALACIÓN DE
TERRAZA.
ROMI Y MOI CB solicita, por escrito do 25 de febreiro de 2009, a devolución da fianza
pola terraza que instalou no Bar Vaticano,
Visto o informe da tesoureira municipal do día 9 de marzo de 2009, no que, unha vez
acreditado o depósito da fianza na Tesourería, indica que o día 6 de marzo de 2009 o
xefe da Policía Local emite informe onde se indica que o interesado non ten montada
ningún tipo de terraza na vía pública, polo que procede a devolución solicitada da fianza
por importe de 600 euros.
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A Xunta de Goberno Local, por unanimidade das persoas asistentes, acorda
aprobar a devolución da fianza de 600 euros a favor de D. Moisés Verdeal Martínez
(Bar Vaticano).

16.- RENOVACIÓN CONVENIO COA COMUNIDADE
VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE DOMAIO

DE

MONTES
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17.- EXAME DE OFERTAS E ADXUDICACIÓN PROVISORIA DA OBRA
“REFORMA DO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO DO ROSAL (MOAÑA)”
A Xunta de Goberno, en data 16 de febreiro de 2009, acordou remitir invitacións para
participar na licitación, ás seguintes tres empresas capacitadas para realizar o obxecto
do contrato:
- CONSTRUCTORA EDISERPO S.L.
- SERVISURGA S.L.
- CONSTRUCCIONES JOSE BOULLOSA SL.
De conformidade co artigo 13 dos pregos de licitación, esta Xunta de Goberno, coma
órgano de contratación, procede a examinar a documentación remitida polos licitadores
aos que se cursou invitación a presentar ofertas, documentación relativa á capacidade e
e solvencia necesarias para a execución da obra.
A empresa CONSTRUCCIONES JOSÉ BOULLOSA S.L. non presenta oferta.
A Xunta de Goberno declara excluida a seguinte oferta, por non aportar ningún tipo de
documentación acreditativa da solvencia necesaria para a execución da obra sen
entender ademais, que sexan omisión subsanables:
- SERVISURGA S.L.
A Mesa declara admitida, á vista da documentación presentada, a seguinte oferta:
- CONSTRUCTORA EDISERPO S.L.
A continuación, comeza o acto de apertura de ofertas, co seguinte resultado:
- CONSTRUCTORA EDISERPO S.L.:
Prezo: 131.942,29 euros. (113.743,35 euros + 18.198,94 euros de IVE.)
Prazo de execución: 3 meses.
Melloras: Non se ofertan melloras.
Prazo de garantía: 18 meses.
Persoal a contratar: Un traballador, oficial 1ª, por un prazo de tres meses.
Á vista das condicións da única oferta admitida, entendendo que a oferta se axusta aos
condicionantes previstos nos pregos, a Xunta de Goberno, por unanimidade dos
presentes, acorda:
PRIMEIRO.- Declarar válida a licitación e adxudicar provisoriamente o contrato de
obra “Reforma do Pavillón Polideportivo do Rosal (Moaña)” á empresa

Xunta de Goberno Local 13/09 – 09.03.09

11

CONSTRUCTORA EDISERPO S.L. por importe de CENTO TRINTA E UN MIL
NOVECENTOS CORENTA E DOUS EUROS E VINTENOVE CÉNTIMOS
(131.942,29 euros). (113.743,35 euros + 18.198,94 euros de IVE), un prazo de
execución de 3 meses, un prazo de garantía de 18 meses e coma persoal a contratar, un
traballador, oficial 1ª, por un prazo de tres meses.
SEGUNDO.- Dispoñer o gasto por importe de 131.942,29 euros con cargo á partida
4520.63201 do orzamento municipal do ano 2009.
TERCEIRO.- Que se notifique ao adxudicatario provisonal o presente acordo de
adxudicación e se lle requira para que dentro dos dez días seguintes da data na que
reciba esta notificación, presente o documento que acredite ter constituído a garantía
definitiva por importe de 5.687,17 euros e se lle cite para que nos 10 días seguintes á
notificación da adxudicación aporte a documentación requirida no apartado 16 dos
pregos, certificado da Xunta de Galicia acreditativa de que se atopa ao corrente ca
citada Administració.
CUARTO.- Publicar o anuncio de adxudicación provisional no perfil do contratante.

18.- EXAME DE OFERTAS E ADXUDICACIÓN PROVISORIA DA OBRA
“REFORMA DO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO DE REIBÓN (MOAÑA)”.
A Xunta de Goberno, en data 16 de febreiro de 2009, acordou remitir invitacións para
participar na licitación, ás seguintes tres empresas capacitadas para realizar o obxecto
do contrato:
- CONSTRUCTORA EDISERPO S.L.
- SERVISURGA S.L.
- CONSTRUCCIONES JOSE BOULLOSA SL.
De conformidade co artigo 13 dos pregos de licitación, esta Xunta de Goberno, coma
órgano de contratación, procede a examinar a documentación remitida polos licitadores
aos que se cursou invitación a presentar ofertas, documentación relativa á capacidade e
e solvencia necesarias para a execución da obra.
A empresa CONSTRUCCIONES JOSÉ BOULLOSA S.L. non presenta oferta.
A Xunta de Goberno declara excluida a seguinte oferta, por non aportar ningún tipo de
documentación acreditativa da solvencia necesaria para a execución da obra sen
entender ademais, que sexan omisión subsanables:
- SERVISURGA S.L.
A Mesa declara admitida, á vista da documentación presentada, a seguinte oferta:
- CONSTRUCTORA EDISERPO S.L.
A continuación, comeza o acto de apertura de ofertas, co seguinte resultado:
- CONSTRUCTORA EDISERPO S.L.:
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Prezo: 224.325,63 euros. (193.384,16 euros + 30.941,46 euros de IVE.)
Prazo de execución: 5 meses.
Melloras: Marcaxe de liñas para pista de baloncesto, balonmán, fútbol sala e voleibol
sobre pavimento, con esmalte brillante de poliuretano.
Prazo de garantía: 18 meses.
Persoal a contratar: Un traballador, oficial 1ª, por un prazo de tres meses.
Á vista das condicións da única oferta admitida, entendendo que a oferta se axusta aos
condicionantes previstos nos pregos, a Xunta de Goberno, por unanimidade dos
presentes, acorda:
PRIMEIRO.- Declarar válida a licitación e adxudicar provisoriamente o contrato de
obra “Reforma do Pavillón Polideportivo do Rosal (Moaña)” á empresa
CONSTRUCTORA EDISERPO S.L. por importe de DOUSCENTOS VINTECATRO
MIL TRESCENTOS VINTECINCO EUROS E SESENTA E TRES CÉNTIMOS
(224.325,63 euros) (193.384,16 euros + 30.941,46 euros de IVE), un prazo de
execución de 5 meses, un prazo de garantía de 18 meses e coma persoal a contratar, un
traballador, oficial 1ª, por un prazo de tres meses.
SEGUNDO.- Dispoñer o gasto por importe de 224.325,63 euros con cargo á partida
4520.63202 do orzamento municipal do ano 2009.
TERCEIRO.- Que se notifique ao adxudicatario provisonal o presente acordo de
adxudicación e se lle requira para que dentro dos dez días seguintes da data na que
reciba esta notificación, presente o documento que acredite ter constituído a garantía
definitiva por importe de 9.669,21 euros e se lle cite para que nos 10 días seguintes á
notificación da adxudicación aporte a documentación requirida no apartado 16 dos
pregos, certificado da Xunta de Galicia acreditativa de que se atopa ao corrente ca
citada Administración.
CUARTO.- Publicar o anuncio de adxudicación provisional no perfil do contratante.
19.- EXAME OFERTAS DA OBRA “INSTALACIÓN DE ALUMEADO
PÚBLICO ENTRE A CERRADIÑA E A DEVESA (DOMAIO-MOAÑA)”.
De conformidade co artigo 13 dos pregos de licitación, esta Xunta de Goberno, coma
órgano de contratación, procede a examinar a documentación remitida polos licitadores
ao que se cursou invitación a presentar ofertas, documentación relativa á capacidade e
solvencia necesarias para a execución da obra “Instalación de alumeado público entre a
Cerradiña e A Devesa (Domaio – Moaña)”.
As empresas MONTAJES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS FEMA, S.L. e
ELECTRICIDAD CS, sc. presentan declaración na que sinalan que non presentan oferta
económica por imposibilidade de facer fronte ás obrigas que supoñen a execución desta
obra por compromisos xa adquiridos.
A Xunta de Goberno, de conformidade coa cláusula 4.2. dos pregos, e, á vista da
documentación presentada pola empresa CORUÑESA DE AHORRO ENERGÉTICO
S.L.U. acorda remitir aos servizos técnicos municipais a documentación acreditativa da
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solvencia, neste caso, clasificación de contratista da Junta Consultiva de Contratación
Administrativa, para determinar, de conformidade co previsto neste parágrafo, se a
clasificación aportada pola empresa se estima axeitada para realizar o obxecto deste
contrato.
20.- EXAME OFERTAS DA OBRA “INSTALACIÓN DE ALUMEADO
PÚBLICO ENTRE O POMBAL E COUSO (MEIRA-MOAÑA)”.
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23.- ADXUDICACIÓN DA OBRA “PAVIMENTACIÓN DE VIAIS PÚBLICOS
NO BARRIO DO CAEIRO (MEIRA-MOAÑA).
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24.- CESIÓN GRATUÍTA DE “PARQUE INFANTIL ADAPTADO” E
CIRCUÍTO BIOSAUDABLE.
D. José Paz Costa, en calidade de presidente da Asociación de Veciños de Meira e por
escrito do 18 de febreiro de 2009, expón que a súa asociación comprou, a través das
axudas de diversas empresas privadas e organismos oficiais, un parque infantil adaptado
e un circuíto biosaudable que se colocaron na rúa dos Barreiros, no Samertolameu
(Meira) coa autorización e axuda do Concello e posúen a certificación da propia
empresa e certificación de inspección. Explica tamén que na reunión ordinaria da xunta
rectora da Asociación de Veciños do 10.01.09 acordaron ceder ditas instalacións ao
Concello de Moaña. Por iso, solicita que a partir da aceptación de ditas instalacións, o
Concello se faga cargo do control, vixilancia e do seu mantemento.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade das persoas asistentes, acorda
aceptar a cesión realizada pola Asociación de Veciños de Meira do Parque infantil
adaptado e do Circuíto biosaudable e fan constar o seu agradecemento á Asociación de
Veciños de Meira por esta cesión.
25.- APOIO Á INICIATIVA LOCAL DE EMPREGO: “LA BÖCÖQUE, S.L.”
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26.- CONTRATACIÓN PERSOAL DE MANTEMENTO DO BEQUE E NOVA
CONVOCATORIA E BASES DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE
DOUS OFICIAIS PARA OS TRABALLOS DE MANTEMENTO, VIXILANCIA
E CONTROL DO COMPLEXO HOSTALEIRO DEPORTIVO DO BEQUE, DO
CONCELLO DE MOAÑA.
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29.- ADXUDICACIÓN DA OBRA “PAVIMENTACIÓN DE VIAIS PÚBLICOS
NO BARRIO DO CAEIRO (MEIRA-MOAÑA).

Xunta de Goberno Local 13/09 – 09.03.09

24

E non sendo outro obxecto, a Presidencia dá por rematada a sesión, sendo as 19:20
horas do día día fixado no encabezamento, de todo o que, como secretario DOU FE.
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