
ACTA Nº 21/10

SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL REALIZADA O DÍA 
24 DE MAIO DE 2010
Asistentes:

CONCELLEIROS:
D. Valentín Piñeiro González.
D. Arturo González Pérez.
D. Víctor Manuel Pastoriza Lino.
D. Daniel Rodas Chapela.
D.ª Libertad Cruz Couso

Secretario: Carlos Piñeiro Sarmiento

Na casa do Concello de Moaña, o 24 de maio de 2010, 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.

   Non se presentan actas a aprobación.

2.- LICENZA DE OBRAS ASOCIADA A UNHA DE ACTIVIDADE. LICENZA 
DE APERTURA

EXPTE.  82/03  –  D.  FRANCISCO  JOSÉ  RÍOS  DURÁN  presenta  proxecto  de 
acondicionamento de local para Taller do automóbil, no baixo do edificio existente co 
nº 26 do barrio do Calvar – Domaio, redactado polo enxeñeiro industrial D. Salvador 
Alba Fernández, visado na data 24.04.2003.
 
Dáse  conta  do  informe  do  aparellador  municipal  do  día  19  de  maio  de  2010,  que 
literalmente di:

EXP. OBRAS:82/03 
EXP. APERTURA:12/03 
PETICIONARIO: FRANCISCO JOSÉ RIOS DURÁN. 
ASUNTO: LICENZA DE OBRAS E ACTIVIDADE PARA TALLER DE SERVIZO RÁPIDO 
DO AUTÓMOVIL. LICENZA DE APERTURA DA ACTIVIDADE EN FUNCIONAMENTO 
SITUACIÓN: CALVAR, 26. DOMAIO. 
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INFORME: 

Procede licenza de obras e actividade definida no  proxecto para taller de servizo rápido do 
automovil. 
Obras concluidas, actividade en funcionamento, procede licenza de apertura 
Preséntase certificado final de obra do facultativo encargado da mesma. 
No expediente consta visita de inspección do arquitecto técnico municipal e inspector de obras 
conforme existe adecuación da instalación o proxecto presentado. 
No expediente consta acta de inspección acústica de entidade homlogada. 
O apartado 3 do artigo 22 do Regulamento de Servizos das Corporacións Locais –Decreto de 17 
de Xúnio de 1955- especifica que con arreglo ao proxecto presentado, a edificación dun inmoble 
destinarase a establecemento de características determinadas, non se outorgará a licenza de obras 
sen o outorgamento da licenza de apertura se fose procedente.
Abondando na cuestión, o apartado 2 do artigo 196 da Lei 9/2002, reformada pola lei 15/2004 de 
Ordenación urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (LOUGA) nos afirma que nos 
supostos  que  esixan  licenza  de  actividade  ou  apertura  e,  ademais,  licenza  urbanística,  serán 
obxecto  dunha  soa  resolución,  sen  prexuízo  da  formación  e  tramitación  simultánea  de  pezas 
separadas de cada intervención administrativa. 
Para  ordenanza  de  usos  das  NN.  SS  de  Planeamento  Municipal  que  queda  determinada  na 
ubicación da instalación esta resulta compatible. 
No expediente consta informe favorable do xefe local de Sanidade 
No expediente consta dictame preceptivo da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento 
Sostible  cualificándose  a  actividade  como  molesta  s.c.d.  e  perigosa  c.d.,  condiciona  a  súa 
instalación ao cumprimento do proxecto a non superar os 80 dB(A), no interior do local que 
traballará con portas e fiestras pechadas e ventilación forzada. Instalará cámara separadora 
de graxas/hidrocarburos, previo entronque coa rede de sumidoiros. Cumprirá o disposto na 
normativa vixente en materia de contaminación acústica, e en particular a ordenanza de 
ruídos do Concello. Todo equipamento dotado de motor/es estará debidamente equilibrado 
estática  e  dinamicamente  e  en  bo  estado  de  conservación,  e  apoiarse  sobre  material 
absorbente/elástico que asegure a minimación do ruido e /ou as vibracións, e afastado das 
partes  estruturais  que  poidan  actuar  como  transmisores  de  ruido  e/ou  vibracións.  O 
equipamento  de  ventilación/climatización  contará  con  illamento  acústico  e  localizaranse 
alonxados dos ocos e/ou ventás de vivendas próximas. Xestionará todos os residuos xerados 
pola actividade, segundo sexa a súa tipoloxía, con xestores autorizados conforme o disposto 
na  normativa  vixente:  Acollerase  ao  sistema  de  xestión  integrada  SIGNUS  para  os 
pneumáticos  usados.  Vixiarase  especialmente,  que as  condicións  de  almacenamento  e  os 
prazos de entrega a xestor, dos residuos perigosos, sexan os que se recollen na normativa  
vixente. 
Atendendo o disposto no artigo 34 do RAMNIP o Concello inspeccionará as instalacións antes da 
sua posta en funcionamento. 
Dado  a  existencia  de  informes  sectoriais  doutras  administacións  concorrentes  no  espazo  do 
expediente  de  actividade  e  sendo  que  a  proposta  de  resolución  da  solicitude  de  licenza  de 
actividade clasificada ou de apertura ten prioridade sobre a correspondente licenza urbanística,  
resolta a tramitación da actividade deste expediente débese outorgar licenza conxuntamente coa 
licenza  urbanística  de obras.  Concluídas  e  inspeccionadas  as  mesmas,  procede igualmente  o 
outorgamento da licenza de apertura para o seu funcionamento. 

Liquidación provisoria de tributos
Imposto s/construción............................................. 1.808,61 €
Taxas licenza urbanística.....................................      180,86 €

Vista a acta de comprobación asinada polo arquitecto técnico municipal e polo inspector 
de obras de data 18 de maio de 2010,  que literalmente di:
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Aos efectos da ulterior licenza municipal de apertura e posta en funcionamento da actividade non 
clasificada  destinada  a  TALLER DE SERVIZO  RÁPIDO  DO AUTOMÓBIL  cuxo  titular 
resulta ser  D. FRANCISCO JAVIER RÍOS DURÁN.  a cal declara a execución das obras de 
acordo  coa  solicitude  de  licenza  urbanística  de  obras  e  actividade  (Expediente  82/2003),  o 
Arquitecto Técnico Municipal e Inspector de Obras corroboran a adecuación do local levantando 
a presente Acta de Comprobación.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade das persoas asistentes e á vista do 
informe do técnico e do secretario municipal, deixando a salvo os dereitos de propiedade e 
sen prexuízo de terceiros e, con circia subxección aos condicionamentos establecidos nos 
devanditos  informes  existentes  no  mentado  expediente,  e  tras  o  pagamento  das  taxas 
correspondentes, acorda:

PRIMEIRO: Outorgar licenza de actividade que solicita D. FRANCISCO JAVIER RÍOS 
DURÁN para a actividade de TALLER DE SERVIZO RÁPIDO DO AUTOMÓBIL.

SEGUNDO: Outorgar a licenza urbanística para as obras de “ACONDICIONAMENTO 
DE  LOCAL  PARA  TALLER  DO  AUTOMÓBIL.  A  licenza  urbanística  determina  o 
devengo do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras, e en consecuencia, apróbase 
a  liquidación  provisional  do  Imposto  de  Construcións,  Instalacións  e  Obras,  de 
conformidade  co  orzamento  incluído  no  proxecto  presentado,   polas  cantidades  arriba 
referidas.

TERCERO.- Conceder  a D.  FRANCISCO  JAVIER  RÍOS  DURÁN,  licenza  de 
apertura  para  establecemento  destinado  a  TALLER  DE  SERVIZO  RÁPIDO  DO 
AUTOMÓBIL  no  local  situado  na  rúa  Calvar,  26  Domaio,  ao  ser  conforme  á 
ordenación  urbanística  aplicable,  debendo  axustarse  no  seu  exercicio  ás  condicións, 
limitacións e medidas correctoras establecidas polos servizos técnicos, de conformidade 
co disposto no artigo 9 do Regulamento de Servizos das Corporacións Locais, aprobado 
por Decreto de 17 de xuño de 1955, previo pagamento das taxas que lle corresponda. 

3.- APERTURAS

3.A) EXPTE. 14/10 – D.ª CÁNDIDA PIDRE PÉREZ  solicita,  mediante instancia de 
entrada no rexistro do concello o día 9 de abril de 2010, licenza de apertura para establecer 
un local  destinado a venda,  polo miúdo,  de plantas  e  complementos  de xardinería,  na 
Xunqueira, nº 5 baixo,.

Visto o informe do aparellador municipal do 20 de maio de 2010, que literalmente di:

ASUNTO:  COMERCIO  A  POR  MIUDO  DE  PLANTAS  E  COMPLEMENTOS  DE 
XARDINERIA 
INFORME: Procede licenza de apertura e funcionamento da actividade non clasificada. 
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Non require licenza urbanística por non acometerse obras. 
Require informes sectoriais. 
No expediente consta informe do Servicio de Costas (R.S. 92/933 de 3/05/2010) que manifesta a 
non existencia  de inconvinte  para  o cambio  de  actividade  debendo o peticionario  cumprir  os 
condicionados que se manifestan na autorización 
Atendendo  o  disposto  no  Artigo  194.2  da  LOUGA  sométese  a  licenza  o  presente  acto  por 
constituir un uso do solo. 
O presente uso que determina a actividade de comercio polo miúdo de plantas e complementos 
de xardinería resulta compatible co planemento urbanístico dadas a clasificación de usos zonais e 
as características da actividade proposta; o local, atendendo o disposto no artigo 22.2 do Decreto 
de 17 de xuño de 1955 polo que se aproba o Regulamento de Servizos das Corporacións Locais, 
unha  vez  verificada  polo  técnico  que  subscribe,  cumpre  coas  consdicións  de  tranquilidade, 
seguridade  e salubridade  que quedan de manifesto na documentación técnica  presentada  e na 
inspección efectuada polo Arquitecto técnico municipal e Inspector de obras. 

Liquidación provisoria de tributos
Licenza municipal de apertura ............... 250 €

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade das persoas asistentes e de acordo 
co informe do aparellador municipal, acorda conceder a CÁNDIDA PIDRE PÉREZ 
licenza  para  a  implantación  da  actividade  de  COMERCIO  POLO  MIÚDO  DE 
PLANTAS E COMPLEMENTOS DE XARDINERÍA no local situado na Xunqueira, 5, 
(edificio  Arenas),  ao  ser  conforme  á  ordenación  urbanística  aplicable,  debendo 
axustarse no seu exercicio ás condicións, limitacións e medidas correctoras establecidas 
polos servizos técnicos, de conformidade co disposto no artigo 9 do Regulamento de 
Servizos das Corporacións Locais, aprobado por Decreto de 17 de xuño de 1955.

3.B) EXPTE. 42/08 – MONTAJES CANCELAS, S.L. solicita, mediante instancia de 
entrada no rexistro do concello o día 1 de setembro de 2008, licenza de apertura para a 
actividade de CONSTRUCIÓN E REPARACIÓNS DE EMBARCACIÓNS, na Borna - 
Meira.

Visto o informe do aparellador municipal do 21 de maio de 2010, que literalmente di:
EXPEDIENTE DE APERTURA: 42/08 
PETICIONARIO: MONTAJES CANCELAS, S.L. 

ASUNTO: LICENZA DE APERTURA PARA O FUNCIONAMENTO E A LEGALIZACIÓN 
DUNHA  ACTIVIDADE  CON  DESTINO  A  TALLER  PARA  CONSTRUCCIÓN  E 
REPARACIÓN DE EMBARCACIÓNS. 
SITUACIÓN: A BORNA.MEIRA. 

INFORME: 

Procede  licenza  de  apertura  para o  funcionamento  e  a  legalización  dunha  actividade  con 
destino a taller para construción e reparación de embarcacións, toda vez que a licenza urbanística 
de obra xa fóra outorgada por resolución do Concello de Moaña con data de 09/12/2007; quedan  
resoltas e inclúese no expediente os condicionados impostos polas medidas correctoras, a vez que 
a instalación resulta inspeccionada polo Arquitecto Técnico municipal e Inspector de obras logo 
do dictame emitido polo Departamento teritorial do Servizo de Calidade e Avaliación Ambiental  
da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e infraestruturas que se transcribe: 
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“Asunto: dictame de incidencia ambiental ao abeiro de Decreto 133/2008, do 12 de xuño,  
polo qu se regula a aaliacion de incidencia ambiental. 

ANTECEDENTES 

Con  data 04  de  marzo  de  2010  (IA-0033-2010),  recibese  por  parte  do  concello  de  Moaña 
solicitude  de emisión do dictame  de  incidencia  ambiental  para  a  actividade  de  construcion  e 
reparación de embarcacións iniciado a instancia de Montajes Cancelas, s.L. 

O decreto 133/2008, de 12 de xuño, polo que se regula a avaliacioón de incidencia ambiental 
establece  que  estarán  sometidas  ao  procedemento  de  avaliación  de  incidenica  ambiental  os 
proxectos,  obras  su  instalacions,  asi  como  o  seu  traslado  ou  modificacions  substanciais, 
contemplados  no  anexo  I  do  Decreto  e  que  tamen  estaran  sometidos  ao  procedemento  de 
avaliación  aquelas  outras  actividades  non  contempladas  en  dito  anexo  que  merezan  a 
consideracion de molestas insalubres, nocivas ou perigosas de acordo coas defivicions contidas no 
artigo 13 da Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de protecion ambiental de galicia, nestas a decision sera  
motivada e adoptarase acorde cos criterios obxectivos que se dererminan no Anexo II do Decreto. 

A  actividade  ovxecto  do  informe  esta  encluida  no  anexo  I,  no  apartado  1.10.3  do  decreto 
133/2008, de 12 de xuño, polo que se regula a avaliacion de inicencia ambiental. 

INFORME 

Da analise da documentación presentada, proxecto vidado polo Colexio Oficial de enxeñeiros de 
Camiños, canles e portos de Galicia con nº de visado 24740 de data de 26 de agosto de 2008 de  
data de 26 de agosto de 2008 e aneo con nº de visado 24740 de data 12 de novenbro de 2009, e da 
información dispoñible, e baseandose so artigo 11 do mencionddo deceto 133/2008 , este servizo 
de calidade evaliacion ambiental no ambito da sas compwrencias e so a efectos ambientais e rendo 
en conta aos efectos de amision dese dictamen o bloque da legalidade aplicabele a actividade que 
se trata, e en especial oo disposto na Lei 9/2002 de ordenacion urbanistica e proteccion do medio 
rural,  na  sua  redaccion  vixebnte  dacorod  co  disposto  pol  aLei  2/2010  de  25  de  marxo,  de 
modificación  daquela,  en  epecial  a  Disposicon  Transitoria  decimo primeira,  na sua redaccion 
actual,  asi  como  a  nova  Disposicion  transitria  terceira,  e  habida  conta  das  certificacions 
municipais aportadas sobre concesion de licenza e antiguedade no desenrolo da actividade, sen 
proxuizo  doutras  autorizaciona/premisos/licenzss,  ou  actuacions  procedentes,  nas  que  o  seu 
outorgamento  corresponda  a  outros  organismos/administracions  e  das  competencias  a  eles 
atrubuidas informa: 

a/ descrición da instalaion:  construcion e reparacion de embarcacions de aceiro.  Asi coma a 
fabricacion de grandes estruturas de aceiro (bloques) que una vez terminados trasladanse por mar 
aos distintos estaleiros etc, etc, segundo proxectos presentado. 

Os procesos son:  O proceso de producion a grandes rascos,  podese dividir na sequintes fases:  
deseño de proxecto,  recorte de pezas,  construcion de bloques, montaxe, verificacion e entrega  
final, etc, etc, segundo proxecto persentado. 
Os quipos principaais son: Oxicorte automatico, cilindro de curvar, curvadora de perfils, taladro 
de columna cizalla hidraulica, aplegadora hudraulica, taladro verical, ponte grua ponte rorre, etc, 
etc, segndo procecto presintado. 
Materias  primas  utilizadas:  chapas  de  aceiro  767330  Kilos/ano:  perfils  de  aceiro  297364 
Kilos/ano; tubaria de aceiro 18375 Kilos/ano 16015m/ano, etc, atc, segundo proxecto presentado,. 
Consumo de recursos enerxiticos: 149273 Kw*h/ano, segundo proxecto presentado. Consumo de 
auga: 406m/ano, segundo proxecto presentado. 
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Productos finais: Buques de pesca, remolcadores, buques de servizo portuario, buques de servizo 
portuario,  buques  especiais  de  acuicultura,  construcion  de  bloques  para  ensamblar  noutros 
estaleiros, etc, segundo proceto presentado. 

B/ vertidos e enisions: 

Emisions a etmosfera. 
Non se produce ningún tipo de emision a atmósfera, segundo proxecto presentado. 
Augas residuais das instalacións: 
Augas residuais pluviais das instalacions: son recollidas mediante rede separada de augas pluviais 
e conducidas a rede de augas pluviais do concello, segundo proxecto presentado. 
Auga residuais fecais das instalacions: son conducidas mediante rede separada de augas fecais e 
conducida a rede de augas residuais do concello, segundo proxecto presentado. 
Augas residuais de limpeza da industria: xeradas nas instalacions son conducidas a un desareador- 
desengrasador e logo a un separador de hidrocarburos para logo parar a rede de saneamento do 
concello, segundo proxecto presentado. 

O desareador- desengrasadro funciona a partires da diferenza de peso especifico estre a auga a as  
grasas e da forza de gravidade dos solidos, o modelo elixido é un de 3000 litros de capacidade  
modelo DESG 12 da casa REMOSA ou sililar, toda elo segundo proxecto presentado. 

O reparador de hidroucarburos funciona a partires da direnza de peso especifico entre a auga e os 
hidrocarburos, o modelo elixido é un de 3000 litros de capacidade clase I, modelo SCH 15 da casa 
REMOSA ou similar, todo elo segundo proxecto presentado. 

C/ tecnicas de minimizacion na producion de residuos e as medidas relativas a súa xestion: 

Todolos residuos xerados pola actividade xestionaranse con xestores autorizadso, segundo a sua 
tipoloxia  de  acordo  coa  normativa  vixente.  Segregacion  axeitada  dos  residuos.  Evitar 
particularmente es mesturas que supoñan un aumento da sua perigosidade ou que dificulten a sua 
xestion posterior. Envasado e etiquetado, de acorto coa lexislacion vixente. Almacenamento dos 
residuos  en  condicions  axeitadas  de  seguridade,  tanto  para  as  persoas  como  para  o  medio 
amgiente.  Realizarase  un  correcto  mantemento  da  maquinaria  que  conduza  a  unha  menor 
produción de residuos e prolonga a vida útil da mesma. 

d/valores límite de minison: 

Orixe do verquido: 

Augas residuais fecais: segundo proxecto presentado. 

Augas residuais de limpeza da industria: segundo proxecto presentado. 
Valores limite do verquido: Ph 6-10:Solids en suspension 500mg/l. DB05 1000 mg/l. Dqmg/l. 

Temperatura  40º C.  Consdutividad electica (25º  C) 5000 microS/cm. Fosforo  total  50.0 mg/l, 
Nitroxeno amoniacal 85,0 mg/l. Aceites e graxas 150. mg/l, etc, etc, ou o que estableza organismo 
competente na materia. 

e/tecnicas  de  medida  ,  control  e  avaliacion  das  emisions  e  verquidos,  frecuencia  das 
medicións: 

A saída do sistema de depuración de augas residuais industriais, asi como previo aos puntos de 
verquidos de augas residuais pluviais, disporase de arquetas para o control dos verquidos, con 
acceso directo para a sua inspección por parte da administración. 
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Incidencias ocorridas. Calquera incidente sera comunicado no momento de producirse, por escrito 
aos organismos competentes na materia. 

A empresa realizara un comtreo l dos seguintes parametnros: pH, Solidos en suspension, DB05 , 
DQ0, aceites e graxas, para o control das augas residuais industriais polo menos unha vez ao ano 
ou o que estableza o organismo competente na materia. 

A  empresa  realizara  o  control,  mantemento,  limpeza,  retirada  de  residuos  do  desareador- 
desengrasador  e do separador de hidrocarburos,  polo menos unha vez cada seis meses,  ou na 
frecuencia que estableza o organismo competente na materia. 

A Administracion poderá inspeccionar as obras e instalacións, sendo por conta do autorizado os 
gastos que por tal motivo se ocasionen. 

Asi mesmo. A empresa d esgnara a un responsable tecnico da instalacion. 

F/ medidas correctoras: 

Previa  a  concesión  da  licenza  de  actividade  definitiva,  a  empresa  contará  coas  autorizacions 
sectorias  e  rexistros  pertinentes.  Traballará  coas  portas  e  fiestras  pechadas.  Tódolos  residuos 
xerados pola actividade xestionaranse con xestores autorizados, segun a sua tipoloxia, e de acordo 
coa  nomativa  vixente.  A  traballar  coas  portas  e  fiestras  pechadas  e  ventilación  forzada. 
Cumprimento  da  normativa  vixente  en  materia  de  contaminación  acústica,  e  en  particular  a 
ordenanza de ruídos do Concello de Moaña. 

PROPOSTA: 

Emitir dictame de incidencia ambiental nos termos que se recollen no informe elaborado polo 
servizo de calidade e avaliacion Ambiental de Pontevedra, anteriomente exposto.” 

Vista a acta de comprobación asinada polo arquitecto técnico municipal e polo inspector 
de obras de data 19 de maio de 2010,  que literalmente di:

Aos efectos da ulterior licenza municipal de apertura e posta en funcionamento da actividade non 
clasificada  destinada  a  TALLER  DE  CONSTRUCIÓN  E  REPARACIÓN  DE 
EMBARCACIÓNS  cuxo titular  resulta  ser  MONTAJES CANCELAS, S.L.  a  cal  declara  a 
execución das obras de acordo coa solicitude de licenza de actividade (Expediente 42/2008), o 
Arquitecto Técnico Municipal e Inspector de Obras corroboran a adecuación do local levantando 
a presente Acta de Comprobación.

Liquidación provisoria de tributos
Licenza municipal de apertura ............... 7.800 €

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade das persoas asistentes e de acordo 
co informe do aparellador municipal, acorda conceder a MONTAJES CANCELAS, 
S.L. licenza de apertura para o funcionamento e a legalización dunha actividade con 
destino a taller para construción e reparación de embarcacións, na Borna – Meira, ao ser 
conforme á ordenación urbanística  aplicable,  debendo axustarse no seu exercicio  ás 
condicións, limitacións e medidas correctoras establecidas polos servizos técnicos, de 
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conformidade co disposto no artigo 9 do Regulamento de Servizos das Corporacións 
Locais, aprobado por Decreto de 17 de xuño de 1955.

4.- OBRAS MENORES

Visto o expediente instruído a instancia do interesado que de seguido se relaciona e 
examinado o informe do técnico, a Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria e por 
unanimidade dos señores asistentes,  acorda conceder a licenza solicitada, deixando a 
salvo os dereitos de propiedade e sen prexuízo de terceiros e, con circia suxeición ós 
condicionamentos  establecidos   no  devandito  informe,  e  tralo  pagamento  das  taxas 
correspondentes.

EXPTE.  63/10 -  D.  JOSÉ BARREIRO SANTOMÉ  solicita  licenza  municipal  de 
obras  para  construir  un  pozo  de  auga  potable,  no  lugar  de  Casanova  do  barrio  do 
Cruceiro – San Martiño, de conformidade coa documentación presentada.

Dáse  conta  do  informe  do  aparellador  municipal  do  día  20  de  maio  de  2010,  que 
literalmente di: 
 

ASUNTO: POZO DE AUGA

INFORME: Procede licenza de acordo coa documentación presentada.
Require informes sectoriais.
Conta con autorización de Augas de Galicia a cuxos condicionados debe someterse.

 
Liquidación provisoria de tributos
Imposto s/construción .................    28,14 €
Taxas licenza urbanística ............    65,00 €

5.- PROPOSTAS DE GASTOS
Visto o disposto no artigo 95 da Lei 30/2007, de 30 e outubro, de contratos do sector 
público, que se definirán pola súa contía de conformidade co artigo 122.3, e nos que a 
tramitación do expediente só esixirá a aprobación do gasto, a incorporación ao mesmo 
da factura correspondente que reúna os requisitos regulamentariamente establecidos e 
no contrato menor de obras, ademais, o presuposto das obras, sen prexuízo da existencia 
do proxecto cando normas específicas o requiran.

Vista a proposta de gasto que se detalla de seguido,

DEPARTAMENTO CONCEPTO     PROVEDOR PARTIDA IMPORTE
SERVIZOS Arranxo vehículos de servizos CHAPELA 

FERVENZA, JOSÉ
1550-21400 RC 889 2.200,52€

CULTURA Folletos publicitarios KOPIAK  MOAÑA, 
S.L.

3340-22602 RC 887 90,00 €

DEPORTES Adquisición  de  trofeos  para 
actividades deportivas

MAIKEL  &  BEST: 
Israel Juncal Barros

3410-22601 RC 886 1.437,24 €
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Vista a existencia de crédito orzamentario suficiente e adecuado no orzamento para o 
ano 2010 acreditado polas retencións de crédito que para eses gastos se efectuaron nas 
partidas mencionadas, 

Vistas  as  competencias  delegadas  na  Xunta  de  Goberno  Local  por  resolución  da 
Alcaldía de 18 de xullo de 2007,

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade das persoas asistentes, acorda aprobar as 
propostas  de gasto,  autorizando e comprometendo o gasto tal  e  como se reflicte  na 
táboa.

6.-  APOIO  A  UNHA  INICIATIVA  LOCAL  DE  EMPREGO:  CENTRO  DE 
ATENCIÓN TEMPERÁ, S.L.
Vista a solicitude de D.ª Emma Martínez Ovín para que o Concello lle preste apoio ao 
seu  proxecto  empresarial  “Centro  de  atención  temperá,  S.L.”  para  que  poida  ser 
cualificado  e  subvencionado como Iniciativa  Local  de Emprego  pola Consellería  de 
Traballo e Benestar,

Visto informe da técnica local de emprego do día 20 de maio de 2010, que di:

A axente  de emprego  atópase  actualmente  prestando asesoramento  técnico a dúas mozas que 
desexan crear unha empresa en Moaña dedicada á atención temperá para nenos con trastornos do 
desenvolvemento  ou  discapacidade.  Na  nova  empresa  trataranse,  entre  outros,  trastornos 
xeneralizados do desenvolvemento e trastornos de conduta dos menores. 

As promotoras deste proxecto son: 

−Emma Martínez Ovín.         D.N.I.:  39451645-K
−Esther Medraño González.  D.N.I.:  47770857-H

A fórmula xurídica elixida para a posta en marcha da empresa é sociedade limitada.  O nome 
provisional da nova empresa é “Centro de atención temperá S.L.” En  canto á sede social  as  
promotoras atópanse neste momentos buscando un local axeitado.

Para o financiamento inicial do seu proxecto empresarial as emprendedoras intentan acollerse a 
unha  subvención  á  creación  de  empresas  que  ofrece  a  Consellería  de  Traballo  e  Benestar  
denominada “Iniciativas Locais de Emprego”. Trátase dun programa que subvenciona a fondo 
perdido proxectos empresariais que cumpran cos seguintes requisitos:

1º) Que se trate de proxectos empresariais innovadores ou que cubran necesidades non satisfeitas 
na estrutura económica existente na zona. 

Este proxecto empresarial é innovador, xa que aínda que en Moaña existen xa varios profesionais 
da psicoloxía infantil, os terapeutas non se desprazan nos seus servizos a domicilios e contornas  
externas (colexios, parques...) como si sucede na nova empresa, que pretende ofertar deste modo 
unha análise integral e estratexia integral posterior de tratamento dos problemas do menor.

2º) Que se trate dun proxecto empresarial xerador de emprego que desenvolva a súa actividade no 
ámbito local ou rural e que resulte viable dende o punto de vista técnico, económico e financeiro.
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Este proxecto xerará dende o primeiro momento 2 postos de traballo estables no Concello de 
Moaña, e segundo o plan de empresa elaborado pola consultora “Mas Método” en colaboración 
coas promotoras, e que foi analizado pola técnica de emprego, pode resultar viable dende o punto 
de vista técnico, económico e financeiro.

3º) Que o proxecto empresarial estea apoiado por unha administración local de carácter territorial.

Este  é  o  último  requisito  que  ten  que  cumprir  o  proxecto  para  poder  ser  cualificado  como 
Iniciativa Local de Emprego. O apoio do concello, debería implicar unha certa axuda económica 
por pequena que esta sexa, así como unha serie de pequenas medidas complementarias de apoio.

Vista a proposta da Alcaldía do 20 de maio de 2010, que textualmente di:

Á vista do informe emitido pola axente de emprego e do contido da Orde do 12 de Xaneiro 
de 2000 da Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude,  pola que se 
regulan as iniciativas de emprego e as súas clases, faise necesario acordar o apoio do Concello de 
Moaña ao proxecto empresarial “Centro de atención temperá S.L.” para que poida ser cualificado 
como Iniciativa Local de Emprego.

En vista do anterior

PROPOÑO:

1º) Que o Concello de Moaña apoie este proxecto empresarial “Centro de atención temperá 
S.L.” promovido por: 

−Emma Martínez Ovín.         D.N.I.:  39451645-K
−Esther Medraño González.  D.N.I.:  47770857-H

O apoio do Concello implicará as seguintes medidas:

a) Axuda económica por un total de 120 euros, destinada a financiar en parte os gastos  
iniciais de publicidade da empresa.

 b) Asesoramento e acompañamento técnico por parte da Axente de Emprego do Concello  
de Moaña durante os trámites de creación da empresa e o primeiro ano de funcionamento. 

c) Gratuidade do servizo de fotocopias para tódolos trámites de posta en marcha.

En todo caso o apoio do Concello de Moaña, queda condicionado ao feito de que este  
proxecto empresarial sexa cualificado como I.L.E. pola Xunta de Galicia.

A primeira medida de apoio do Concello ( axuda económica de 120 euros) aplicarase unha 
vez que a empresa estea cualificada como ILE e constituída legalmente, feito que as promotoras 
deberán demostrar mediante a presentación de copias compulsadas da resolución de cualificación 
como Iniciativa Local de Emprego, altas na Seguridade Social dos promotores e alta no Imposto 
de Actividades Económicas da empresa.

A Xunta  de  Goberno  Local,  por  unanimidade  das  persoas  asistentes,  acorda 
aprobar a proposta da Alcaldía nos seus xustos termos.
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7.- APERTURA DA PROPOSICIÓN  NO EXPEDIENTE  DE CONTRATACIÓN 
PARA  O  ARRENDAMENTO,  MEDIANTE ADXUDICACIÓN  DIRECTA,  DE 
DUN  LOCAL  DESTINADO  A  CENTRO  DE  FISIOTERAPIA  E 
ODONTOLOXÍA.
   Examinado o expediente para a contratación por adxudicación directa, iniciado  por 
providencia da Alcaldía de data 16 de febreiro de 2010 para o arrendamento dun local 
destinado a centro de fisioterapia e odontoloxía, e que conta cun importe total por todas 
as  anualidades  do  arrendamento,  de  CENTO  CINCOENTA  E  SEIS  MIL  EUROS 
(156.000,00 €), IVE incluido.

   En data 26 de abril de 2010 a Xunta de Goberno acordou aprobar o expediente de 
contratación, mediante adxudicación directa, para o  arrendamento dunha superficie  de 
240 m2  ubicada  na  rúa  Rúa  Donato  Bernárdez  s/n  de  este  Concello,  pertencente  a 
PROMOCIONES SOUTO Y GONZÁLEZ S.L. para destinalo a centro de fisioterapia e 
odontoloxía,  co Prego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  e  o  Prego  de 
Prescripcións Técnicas que rexerán o arrendamento do inmoble e acordando ofertar ao 
propietario do inmoble en cuestión o seu arrendamento a título oneroso polo Concello, 
debendo deixar  constancia  no expediente  da invitación  cursada  e  das  razóns da súa 
aceptación ou rexeitamento e dispoñendo a apertura do procedemento de adxudicación.

   En data  4 de maio de 2010, se remite  ao propietario  do inmoble  invitación  para 
presentar oferta, concedéndolle un prazo de dez días dende a recepción da invitación 
para a presentación da oferta. Nesa mesma data o propietario recibe a invitación.

   En data 13 de maio do 2010 o propietario presenta oferta ante o Concello para o 
aluguer do local da súa propiedade.

   De conformidade co previsto na cláusula decimo primeira dos pregos de cláusulas 
administrativas particulares a Secretaría do Concello, unha vez recibida a documentación 
relativa á proposición presentada procedeu á valoración da documentación xeral contida no 
sobre A, entendendo como completa a documentación remitida.

   Trasladada a citada documentación á Xunta de Goberno, xunto cos sobres B e C, pola 
mesma se acorda a admisión da oferta presentada. 

   Seguidamente  se  procede  á  apertura  dos  sobres  B  e  C correspondentes  á  oferta 
económica  e  requisitos  técnicos,  dando  lectura  o  Secretario  ao  contido  da  oferta 
económica e á relación de documentos aportados. A oferta económica se presenta nos 
seguintes termos:

“ANEXO I

OFERTA

D. José Luís Álvarez Souto con domicilio en Moaña, provincia de PONTEVEDRA rúa 
RAMÓN CABANILLAS número 183 en representación de PROMOCIONES SOUTO 
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Y GONZÁLEZ S.L.,  con  C.I.F.  B  36167924 e  domicilio  fiscal  en  MOAÑA  RÚA 
DONATO BERNÁRDEZ SOTELO, 3-ENTRESUELO LOCAL H. recibida invitación 
referente á convocatoria para o arrendamento dun local para a ubicación dun Centro de 
Fisioterapia  e  Odontoloxía  en  Moaña,  así  como  das  condicións  e  requisitos  que  se 
exixen para a adxudicación do contrato, comprométese en nome de PROMOCIONES 
SOUTO Y GONZÁLEZ S.L. a tomar ao seu cargo dito contrato, con estrita suxección 
aos  expresados  requisitos  e  condicións,  segundo  os  termos  expresados  na  presente 
oferta: 

UBICACIÓN  DO  LOCAL: RÚA  DONATO  BERNÁRDEZ  SOTELO,  3-PLANTA 
BAIXA; URBANIZACIÓN O ROSAL (MOAÑA-PONTEVEDRA).
M2 ÚTILES: 240 (DOUSCENTOS CORENTA).
PREZO  ANUAL/M  2    ÚTILES  :  130,00  €/M2  ÚTIL  (CENTO  TRINTA  EUROS 
ANUAIS/ M2ÚTIL).

Ademais ofrezo as seguintes condicións de contrato:

1.-  Acondicionamento:  DE  ACORDO  CO  CADRO  DE  CARACTERÍSTICAS 
RECOLLIDO  NO  PREGO  DE  CONDICIÓNS  TÉCNICAS  E  PROXECTO 
REDACTADO POLO ARQUITECTO D. GUMERSINDO FERROL PICHEL.

2.- Prazo de de entrega: NOVENTA DÍAS.

O licitador fai constar que a oferta presentada comprende non só o prezo da contrata 
como tal, senón tamén o importe do Imposto sobre o Valor Engadido, de acordo coa súa 
normativa reguladora.”

   Igualmente, e dentro do sobre C aporta:

Plano de situación da finca, plano do local acotado con expresión dos m2 útiles (incluido 
no proxecto de acondicionamento,memoria fotográfica ilustrativa das condicións actuais 
do local, certificación rexistral relativas ao local, acreditativas de acharse libre de cargas 
e gravames,  proxecto de acondicionamento do local e compromiso por escrito de que as 
obras de acondicionamento necesarias se executarán no prazo máximo de noventa días a 
partir da obtención da licenza municipal correspondente.

  Finalmente, a Xunta de Goberno acorda remitir a citada documentación a fiscalización 
e informe da Intervención Municipal, con carácter previo á súa adxudicación.

8.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
DA OBRA “REFORMA DO CAMPO DE FÚTBOL DE DOMAIO (MOAÑA)” 
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   En data 3 de maio de 2010,  a Xunta de Goberno acordou adxudicar provisoriamente o 
contrato  de  obra  “Reforma  do  Campo  de  Fútbol  de  Domaio  (Moaña)”  á  empresa 
CONSTRUCCIONES EN PIEDRA SIGRÁS S.L.,  polo  prezo  de  CATROCENTOS 
SETE MIL OITOCENTOS SETENTA E NOVE EUROS E SESENTA E TRINTA E 
NOVE CÉNTIMOS (407.879,39 euros). (351.620,16 euros + 56.259,23 euros de IVE), 
un prazo de execución de 6 meses, adscripción de traballadores á obra: Mínimo de dez 
traballadores, dos que nove serán de nova contratación, con contratos de seis meses de 
duración.
   Asemesmo se lle requiriu para no prazo de 10 días seguintes á notificación, presentase 
documento  que  acreditativo  de  ter  constituído  a  garantía  definitiva  por  importe  de 
17.581,01 euros e documentación requirida no apartado 16 dos pregos, no caso de que 
non a presentase con anterioridade.
   O acordo de adxudicación provisoria foi notificado ao adxudicatario en data 7 de maio 
de 2010
   En data de 12 de maio de 2010, o adxudicatario provisorio presenta aval bancario na 
tesourería municipal por importe de 17.581,01 euros. Asemesmo presenta certificados 
de estar ao corrente nas obrigas tributarias, recibos e declaración do IAE.
   Asemesmo vía fax, en data 31 de maio remite copia dos contratos de traballo de nova 
contratación adscritos á obra.
   De conformidade co previsto no artigo 20 dos pregos de cláusulas administrativas do 
contrato, a Xunta de Goberno por unanimidade dos presentes, acorda:

PRIMEIRO.- Declarar válida a licitación e adxudicar definitivamente o contrato de obra 
“Reforma do Campo de Fútbol de Domaio (Moaña)” á empresa CONSTRUCCIONES 
EN  PIEDRA  SIGRÁS  S.L.,  polo  prezo  de  CATROCENTOS  SETE  MIL 
OITOCENTOS  SETENTA  E  NOVE  EUROS  E  SESENTA  E  TRINTA  E  NOVE 
CÉNTIMOS (407.879,39 euros).  (351.620,16 euros  +  56.259,23 euros  de  IVE),  un 
prazo de execución de 6 meses,  adscripción de traballadores á obra: Mínimo de dez 
traballadores, dos que nove serán de nova contratación, con contratos de seis meses de 
duración.

SEGUNDO.- Requirir do adxudicatario para que no prazo de dez días hábiles dende a 
notificación da adxudicación definitiva, se persone nas dependencias municipais para 
subscribir  o  documento  administrativo  de  formalización  do  contrato,  conforme  ao 
modelo previsto, previo pago de gastos de anuncios da licitación por importe de 26,35 
euros. 

TERCEIRO.- Nomear como Director da obra ao abeiro do disposto no Decreto 1627/97 
de  24  de  outubro  ao  Arquitecto  redactor  do  proxecto,  D.  José  Luís  Domínguez 
González.

CUARTO.-  Nomear  ao  Concelleiro  de  Urbanismo,  D.  Valentín  Piñeiro  González 
responsable do contrato.

9.- AGRUPACIÓN DE PARCELAS CAMPO DE FÚTBOL DO CASAL

   Vista a proposta da Alcaldía de data 21 de maio de 2010, que textualmente di:
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“PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE AGRUPACIÓN DE PARCELAS DE 
PROPIEDADE MUNICIPAL NO CASAL

ANTECEDENTES:

O Concello de Moaña é propietario das seguintes parcelas situadas no barrio do Casal, contiguas  
unhas coas outras e adquiridas en sucesivas compra-vendas con destino á construción do Campo 
de Fútbol Municipal:

1.- Parcelas adquiridas mediante escritura pública asinada ante o notario de Moaña D. José 
Luis Espinosa de Soto o 24 de maio de 2007:

1.1.- Parcela denominada “Casal”, cunha superficie de seis áreas cincuenta e nove centiáreas (659 
m2). Linda ao norte con camiño; ao sur este e oeste con máis terreos propiedade do Concello de 
Moaña. Foi adquirida a Dna. Rosa Chapela Miranda e D. José Camaño Casás. Xuntamente coas 
dúas fincas descritas a seguir forma a parcela catastral 125 do polígono 55, referencia catastral  
36029A055001250000IH.

1.2.- Parcela denominada “Porta de Abal”, cunha superficie de dúas áreas dezaoito centiáreas (218 
m2). Linda por todos os ventos con terrreos propiedade do Concello de Moaña. Foi adquirida a 
Dna. Rosa Chapela Miranda e D. José Camaño Casás. Xuntamente coa finca anterior e a seguinte 
forma a parcela catastral 125 do polígono 55, referencia catastral 36029A055001250000IH.

1.3.- Parcela denominada “Porta de Abal”, cunha superficie de dúas áreas dezaoito centiáreas (218 
m2). Linda por todos os ventos con terreos propiedade do Concello de Moaña. Foi adquirida a 
Dna. Rosa Chapela Miranda. Xunto coas dúas fincas anteriores forma a parcela catastral 125 do 
polígono 55, referencia catastral 36029A055001250000IH.

1.4.- Parcela denominada “A de Marcos”, cunha superficie de unha área setenta e sete centiáreas  
(177 m2). Linda ao norte con camiño; sur e este, terreos propiedade do Concello de Moaña; oeste,  
antes sendeiro, agora dominio público propiedade da Xunta de Galicia. Foi adquirida a Dna. Rosa 
Chapela  Miranda e  D.  José Camaño Casás.  Figura  como finca  catastral  123 do polígono 55, 
referencia catastral 36029A055001230000IZ.

1.5.-Parcela denominada “Tomadiña”, cunha superficie de dúas áreas trinta e catro centiáreas (234 
m2). Linda por todos os ventos con terreos propiedade do Concello de Moaña. Foi adquirida a 
Dna.  Rosa Chapela  Miranda.  Figura  como finca  catastral  292 do polígono 55, con referencia  
catastral 36029A055002920000IB.

1.6.- Parcela denominada “Canabal”,  cunha superficie  de catro áreas  setenta e unha centiáreas 
(471 m2). Linda ao norte con camiño; sur, este e oeste con terreos propiedade do Concello de  
Moaña. Foi adquirida a Dna. Rosa Chapela Miranda. Figura como finca catastral 134 do polígono 
55, con referencia catastral 36029A055001340000IQ.

1.7.- Parcela denominada “Veiga de Abaixo”, cunha superficie de tres áreas e tres centiáreas (303 
m2). Linda ao norte con camiño; sur, este e oeste con terreos propiedade do Concello de Moaña.  
Foi adquirida a D. Cándido Miranda Iglesias. Figura como finca catastral 126 do polígono 55, con 
referencia catastral 36029A055001260000IW.

1.8.- Parcela denominada “Viña de Abaixo”, cunha superficie dunha área e nove centiáreas (109 
m2). Linda ao norte con camiño; sur, este e oeste con terreos propiedade do Concello de Moaña.  
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Foi adquirida a D. Cándido Miranda Iglesias. Figura como finca catastral 130 do polígono 55, con 
referencia catastral 36029A055001300000IA.

1.9.- Parcela denominada “Cantiños”, cunha superficie de tres áreas sesenta e cinco centiáreas 
(365 m2). Linda ao norte, sur e este con terreos propiedade do Concello de Moaña; oeste antes 
María Portela Pazos, valado polo medio, e agora dominio público propiedade da Xunta de Galicia. 
Foi adquirida a D. Silverio Valverde Gil. Figura como finca catastral 291 do polígono 55, con 
referencia catastral 36029A055002910000IA.

1.10.- Parcela denominada “Canaval” ou “Casal”, cunha superficie de noventa e unha centiáreas  
(91 m2). Linda por todos os ventos con terreos propiedade do Concello de Moaña. Foi adquirida a 
D.Fernando  Núñez  Franco.  Figura  como  finca  catastral  305  do  polígono  55,  con  referencia 
catastral 36029A055003050000ID.

1.11.- Parcela denominada “Casal”, cunha superficie de dúas áreas e doce centiáreas (212 m2). 
Linda ao norte, sur e este con terreos propiedade do Concello de Moaña; ao oeste, sendeiro e 
agora  dominio  público  propiedade  da  Xunta  de  Galicia.  Foi  adquirida  a  Dna.  Balbina  Vidal 
Jáuregui.  Figura  como  finca  catastral  124  do  polígono  55,  con  referencia  catastral 
36029A055001240000IU.

1.12.- Parcela denominada “Veiga de Abaixo”, cunha superficie de tres áreas e tres centiáreas 
(303 m2). Linda ao norte con camiño; ao sur, este e oeste con terreos propiedade do Concello de 
Moaña. Foi adquirida a D. Eugenio Miranda Iglesias e Dna. María Cancelas Tenorio. Xunto coa 
finca  seguinte  forma  a  parcela  catastral  127  do  polígono  55,  con  referencia  catastral 
36029A055001270000IA.

1.13.-  Parcela denominada “Veiga de Abaixo”, cunha superficie de tres áreas e tres centiáreas 
(303 m2). Linda ao norte con camiño; ao sur, este e oeste con terreos propiedade do Concello de 
Moaña. Foi adquirida a D. Eugenio Miranda Iglesias. Xunto coa finca anterior forma a parcela  
catastral 127 do polígono 55, con referencia catastral 36029A055001270000IA.

1.14.- Parcela denominada “Veiga de Abaixo”, cunha superficie de dúas áreas e trinta centiáreas 
(230 m2). Linda ao norte con camiño; sur, este e oeste con terreos propiedade do Concello de  
Moaña. Foi adquirida a Dna. Benigna Miranda Cruz. Figura como finca catastral 128 do polígono 
55, con referencia catastral 36029A055001280000IB.

1.15.-  Parcela  denominada inda “Tomadiña”  ou “Redogrés”,  cunha superficie  de  unha área  e 
sesenta centiáreas (160 m2). Linda ao norte con terreos propiedade do Concello de Moaña; sur  
Francisco Otero Díaz, agora propiedade do Concello de Moaña; este María Portela Rodríguez e 
Francisco  Otero Díaz;  oeste,  terreos  propiedade do Concello de Moaña.  Foi adquirida a Dna. 
Benigna Miranda Cruz. Figura como finca catastral 294 do polígono 55, con referencia catastral 
36029A055002940000IG.

1.16.- Parcela denominada “Veiga de Abaixo”, cunha superficie de unha área e setenta e cinco 
centiáreas (175 m2). Linda ao norte con camiño; ao sur, este e oeste con terreos propiedade do  
Concello de Moaña.  Foi  adquirida a D.  Luis  Abal  Pérez.  Figura como finca catastral  131 do 
polígono 55, referencia catastral 36029A055001310000IB.

1.17.- Parcela denominada “Canaval”, cunha superficie de tres áreas e dúas centiáreas (302 m2). 
Linda por todos os ventos con terreos  propiedade do Concello de Moaña.  Foi adquirida a D. 
Manuel  Pazos  Abal.  Figura  como  finca  catastral  302  do  polígono  55,  referencia  catastral 
36029A055003020000IO.

1.18.- Parcela denominada “Veiga de Abaixo”, cunha superficie de noventa e dúas centiáreas (92 
m2). Linda por todos os ventos con terreos propiedade do Concello de Moaña. Foi adquirida a D. 
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Manuel  Pazos  Abal.  Figura  como  finca  catastral  132  do  polígono  55,  referencia  catastral 
36029A055001320000IY.

1.19.-  Parcela  denominada  “Veiga  de  Abaixo”,  cunha  superficie  de  dúas  áreas  e  vinteunha 
centiáreas (221 m2). Linda por todos os ventos con terreos porpiedade do Concello de Moaña. Foi 
adquirida a D. Manuel Pazos Abal. Figura como finca catastral 297 do polígono 55, con referencia 
catastral 36029A055002970000IL.

1.20.- Parcela denominada “Veiga de Abaixo”, cunha superficie de setenta e nove centiáreas (79 
m2). Linda por todos os ventos con terreos propiedade do Concello de Moaña. Foi adquirida a D. 
Manuel Pazos Abal.  Figura  como finca catastral  298 do polígono 55, con referencia catastral  
36029A055002980000IT.

1.21.-Parcela  denominada  “Veiga  de  Abaixo  do  Nacente”,  cunha  superficie  de  unha  área  e 
dezaseis centiáreas (116 m2). Linda por todos os ventos con terreos propiedade do Concello de 
Moaña. Foi adquirida a Dna. María Carmen Pereira Miranda. Figura como finca catastral 133 do 
polígono 55, con referencia catastral 36029A055001330000IG.

1.22.- Parcela denominada “Tomadiña”,  cunha superficie  de dúas áreas  e vintedúas centiáreas 
(222 m2). Linda por todos os ventos con terreos propiedade do Concello de Moaña. Foi adquirida  
a Dna. Carmen Chapela Juncal. Figura como finca catastral 293 do polígono 55, con referencia 
catastral 36029A055002930000IY.

1.23.-  Parcela  denominada  “Veiga  de  Abaixo”,  cunha superficie  de  unha área  e  trinta  e  sete  
centiáreas (137 m2). Linda por todos os ventos con terreos propiedade do Concello de Moaña. Foi 
adquirida a Dna.  Carmen Abal  Portela.  Figura  como finca catastral  296 do polígono 55,  con 
referencia catastral 36029A055002960000IP.

1.24.- Parcela denominada “A do Canaval”, cunha superficie de unha área e vintecinco centiáreas 
(125 m2). Linda a norte e sur con terreos propiedade do Concello de Moaña; ao este con valado e 
oeste máis terreos propiedade do Concello de Moaña. Foi adquirida a Dna. María Carmen Fandiño 
Pena.  Figura  como  finca  catastral  304  do  polígono  55,  con  referencia  catastral 
36029A055003040000IR. Inscrita no Rexistro da Propiedade ao tomo 1.599, libro 147, folio 145, 
finca 11.998.

1.25.-  Parcela  denominada  “A  do  Canaval  Pequena”,  cunha  superficie  de  corenta  e  catro 
centiáreas (44 m2). Linda por todos os ventos con terreos propiedade do Concello de Moaña. Foi  
adquirida a Dna. María Carmen Fandiño Pena. Figura como finca catastral 301 do polígono 55,  
con  referencia  catastral  36029A055003010000IM,  que  comparte  coa  finca  1.27.  Inscrita  no 
Rexistro da Propiedade ao tomo 1.599, libro 147, folio 147 de Moaña, finca 11.999.

1.26.- Parcela denominada “Canabal”,  cunha superficie de unha área e corenta centiáreas (140 
m2). Linda polo norte e sur con terreos propiedade do Concello de Moaña; este, María Barreiro e 
oeste  máis  terreos  propiedade  do  Concello  de  Moaña.  Foi  adquirida  a  Dna.  María  Giráldez 
Barreiro.  Figura  como  finca  catastral  306  do  polígono  55,  con  referencia  catastral 
36029A055003060000IX.

1.27.- Parcela denominada “Canabal”, cunha superficie de corenta e tres centiáreas (43 m2). Linda 
por todos os ventos con terreos propiedade do Concello de Moaña. Foi adquirida a Dna. María 
Giráldez  Barreiro.  Figura  como  finca  catastral  301  do  polígono  55,  con  referencia  catastral 
36029A055003010000IM, que comparte coa finca 1.25.

1.28.- Parcela denominada “Casal”, cunha superficie de unha área e dúas centiáreas (102 m2). 
Linda ao norte, sur e este con terreos propiedade do Concello de Moaña; ao oeste camiño e agora  

Xunta de Goberno Local 21/10 – 24.05.10 16



dominio público propiedade da Xunta de Galicia. Foi adquirida a Dna. Filomena Vidal Jáuregui. 
Figura como finca catastral 307 do polígono 55, con referencia catastral 36029A055003070000II.

1.29.- Parcela denominada “Casal” ou “Uveiras”, cunha superficie de unha área e dúas centiáreas 
(102 m2). Linda ao norte, sur e este con terreos propiedade do Concello de Moaña; ao oeste, 
camiño e agora dominio público propiedade da Xunta de Galicia. Foi adquirida a D. José Núñez 
Jáuregui.  Figura  como  finca  catastral  308  do  polígono  55,  con  referencia  catastral 
36029A055003080000IJ.

1.30.- Parcela denominada “O Cantiño”, cunha superficie de unha área e sete centiáreas (107 m2).  
Linda  ao  norte,  sur  e  este  con  terreos  propiedade  do  Concello  de  Moaña;  ao  oeste  Eugenia 
Parstoriza Bernárdez, agora dominio público propiedade da Xunta de Galicia. Foi adquirida a D. 
Manuel Paz Tréllez.  Figura como finca catastral  310 do polígono 55, con referencia  catastral  
36029A05500310000II.

1.31.- Parcela denominada “Cantiño”, cunha superficie de sesenta e seis centiáreas (66 m2). Linda 
ao norte, sur e este con terreos propiedade do Concello de Moaña; ao oeste herdeiros de José 
Portela Soage, agora dominio público da Xunta de Galicia. Foi adquirida a Dna. Carmen Pena 
Freire.  Figura  como  finca  catastral  309  do  polígono  55,  con  referencia  catastral 
36029A055003090000IE.

1.32.- Parcela denominada “Cantiños”, cunha superficie de tres áreas e trinta e cinco centiáreas  
(335 m2). Linda ao norte, sur e este con terreos propiedade do Concello de Moaña; ao oeste, 
estrada  e agora  terreos  de dominio público da Xunta de Galicia.  Foi  adquirida a Dna.  María 
Iglesias  Pérez.  Figura  como  finca  catastral  311  do  polígono  55,  con  referencia  catastral 
36029A055003110000IJ.

1.33.- Parcela denominada “Cantiño”, cunha superficie de dúas áreas e noventa e seis centiáreas  
(296 m2). Linda ao norte, sur e este con terreos propiedade do Concello de Moaña; ao oeste con 
estrada e agora dominio público propiedade da Xunta de Galicia.  Foi adquirida a Dna. María 
Portela  Pazos.  Figura  como  finca  catastral  312  do  polígono  55,  con  referencia  catastral 
36029A055003120000IE, que comparte coa parcela descrita en 3.3.

1.34.- Parcela denominada “Tomadiña”, cunha superficie de dúas áreas e trinta centiáreas (230 
m2). Linda por todos os ventos con terreos propiedade do Concello de Moaña. Foi adquirida a D. 
Manuel Antonio Miranda Cruz. Figura como finca catastral 1039 do polígono 55, con referencia 
catastral 36029A055010390000IQ.

1.35.- Parcela denominada “Veiga de Abaixo”, cunha superficie de unha área e sesenta e nove 
centiáreas (169 m2). Linda por todos os ventos con terreos propiedade do Concello de Moaña. Foi 
adquirida a D. Manuel Antonio Miranda Cruz. Figura como finca catastral 1040 do polígono 55, 
con referencia catastral 36029A055010400000IY.

1.36.- Parcela denominada “Loga”, cunha superficie de oitenta e nove centiáreas (89 m2). Linda 
ao norte con camiño; sur, este e oeste, terreos propiedade do Concello de Moaña. Foi adquirida a  
D.  José  Boubeta  Martínez.  Figura  como finca  catastral  1086 do  polígono  55,  con  referencia  
catastral 36029A055010860000ID.

1.37.- Parcela denominada “A do Medio”, cunha superficie de noventa e sete centiáreas (97 m2).  
Linda por todos os ventos con terreos  propiedade do Concello de Moaña.  Foi adquirida a D. 
Manuel Abal Portela. Figura como finca catastral 1070 do polígono 55, con referencia catastral 
36029A055010700000IJ.

1.38.-  Parcela  denominada “Veiga  de  Abaixo do Poñente”,  cunha superficie  de catro  áreas  e 
sesenta centiáreas (460 m2). Linda ao norte con camiño; ao sur, este e oeste terreos propiedade do  
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Concello de Moaña. Foi adquirida a Dna. Esther Miranda Iglesias, Dna. María Miranda Iglesias e 
Dna. María Iglesias Rodríguez. Figura como finca catastral 129 do polígono 55, con referencia 
catastral 36029A055001290000IY.

1.39.- Parcela denominada “Tomadiña”, cunha superficie de tres áreas e sesenta e cinto centiáreas  
(365 m2). Linda ao norte e sur con terreos propiedade do Concello de Moaña; este, Rosa Álvarez 
Valverde e María Portela Rodríguez, con valado no medio;  oeste,  máis terreos propiedade do 
Concello de Moaña. Foi adquirida a Dna. Esther Miranda Iglesias, Dna. María Miranda Iglesias e 
Dna. María Iglesias Rodríguez. Figura como finca catastral 295 do polígono 55, con referencia 
catastral 36029A055002950000IQ.

2.- Parcela adquirida mediante escritura pública asinada ante o notario de Moaña D. José 
Luis Espinosa de Soto o 1 de outubro de 2007:

2.1.- Parcela denominada “A Cadrada”, cunha superficie de seis áreas e cincuenta centiáreas (650 
m2).  Linda por todos os ventos con terreos propiedade do Concello de Moaña.  Foi  adquirida 
mediante permuta a Dna. Josefa Miranda Iglesias. Figura como finca catastral 300 do polígono 55,  
con referencia catastral 36029A055003000000IF.

3.- Parcelas adquiridas mediante escritura pública asinada ante o notario de Moaña D. José 
Luis Espinosa de Soto o 18 de abril de 2008:

3.1.-  Parcela  denominada  “Cantiño”,  cunha superficie  de  noventa  e  unha centiáreas  (91  m2). 
Linda  ao  norte  con  herdeiros  de  Peregrina  Martínez  Molanes,  agora  terreos  propiedade  do 
Concello de Moaña; sur herdeiros de José Núñez cebeira; este, valado, agora terreos do Concello  
de Moaña; oeste, valado. Foi adquirida a Dna. Mª Nuria Corbacho Portela. Figura como finca  
catastral 315 do polígono 55, con referencia catastral 36029A055003150000IU.

3.2.- Parcela denominada “Cantiño”, cunha superficie de unha área e cinco centiáreas (105 m2). 
Linda por todos os ventos con terreos propiedade do Concello de Moaña. Foi adquirida a Dna.  
Dolores e Dna. Pilar Núñez Bernárdez. Figura como finca catastral  1009 do polígono 55, con 
referencia catastral 36029055010090000IL.

3.3.-  Parcela  denominada  “Cantiño  de  Abaixo”,  cunha  superficie  de  unha  área  e  dezaoito 
centiáreas  (118  m2).  Linda  ao  norte  con  herdeiro  de  José  Marcos,  agora  dominio  público 
propiedade da Xunta de Galicia;  sur e  este,  terreos propiedade do Concello de Moaña; oeste, 
sendeiro,  agora  dominio público propiedade da Xunta de Galicia.  Foi  adquirida a D. Manuel  
Pazos  Abal.  Figura  como  finca  catastral  312  do  polígono  55,  con  referencia  catastral  
36029A055003120000IE, que comparte coa finca descrita en 1.33.

3.4.- Parcela denominada “Cantiño do Camiño”, cunha superficie de oitenta e cinco centiáreas (85 
m2). Linda ao norte, sur e este con terreos propiedade do Concello de Moaña; oeste, camiño e 
agora dominio público propiedade da Xunta de Galicia. Foi adquirida a D. José Romero Parada.  
Figura como finca catastral 314 do polígono 55, con referencia catastral 36029A055003140000IZ.

3.5.- Parcela denominada “Casal”, cunha superficie de unha área e setenta e unha centiáreas (171 
m2). Linda ao norte con terreos propiedade do Concello de Moaña; ao sur, Teresa Martínez Gil;  
este,  Consuelo  Núñez  Marcos,  agora  terreos  propiedade  do  Concello  de  Moaña;  oeste,  finca 
descrita a continuación. Foi adquirida a D. Cándido, D. José e D. Juan Carlos Núñez Abal. Figura 
como finca catastral 290 do polígono 55, que comparte coa finca descrita a continuación.

3.6.- Parcela denominada “Casal”, cunha superficie dunha área e setenta e unha centiáreas (171 
m2). Linda ao norte con terreos propiedade do Concello de Moaña; ao sur, Teresa Martínez Gil;  
este,  a  finca  anteriormente  descrita;  oeste,  terreos  propiedade  do  Concello  de  Moaña.  Foi  
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adquirida a D. Cándido, D. José e D. Juan Carlos Núñez Abal. Figura como finca catastral 290 do  
polígono 55, que comparte coa finca descrita anteriormente.

4.- Parcelas adquiridas mediante escritura pública asinada ante o notario de Moaña D. José 
Luis Espinosa de Soto o 15 de maio de 2008:

4.1.- Finca denominada “Canaval do Sur”, cunha superficie de oitenta e nove centiáreas (89 m2). 
Linda por todos os ventos con terreos propiedade do Concello de Moaña. Foi adquirida a D. Jesús 
Calo Nogueira e Dna. Margarita Álvarez Iglesias. Figura como finca catastral 303 do polígono 55, 
con  referencia  catastral  36029A055003030000IK.  Incrita  no  Rexistro  da  Propiedade  ao  tomo 
1.540, libro 130, folio 11, finca 11.028.

4.2.- Finca denominada  “Canaval”, cunha superficie de unha área e sesenta e sete centiáreas (167  
m2). Linda ao norte con Carmen Nogueira Nogueira, agora terreos propiedade do Concello de 
Moaña; sur, máis de Jesús Calo Nogueira, agora terreos propiedade do Concello de Moaña; este,  
valado; oeste,  máis terreos propiedade do Concello de Moaña.  Foi adquirida a D. Jesús Calo 
Nogueira e Dna. Margarita Álvarez Iglesias. Figura como finca catastral 136 do polígono 55, que 
comparte coa finca descrita en 4.4.

4.3.-  Finca  denominada  “Canaval  do  Norte”,  cunha  superficie  de  unha  área  e  sesenta  e  oito 
centiáreas  (178  m2).  Linda  ao  norte  con  Jesús  Calo  Nogueira,  agora  terreos  propiedade  do 
Concello de Moaña; sur, terreos propiedade do Concello de Moaña; este, valado e oeste, terreos 
propiedade do Concello de Moaña.  Foi adquirida a D. Jesús Calo Nogueira e Dna. Margarita  
Álvarez Iglesias. Figura como finca catastral 135 do polígono 55.

4.4.- Finca denominada “Canabal”, cunha superficie de unha área e sesenta e sete centiáreas (167 
m2). Linda ao norte con camiño; sur, terreos propiedade do Concello de Moaña; este, valado e 
oeste, máis terreos propiedade do Concello de Moaña. Foi adquirida a D. Jesús Calo Nogueira.  
Figura como finca catastral 136 do polígono 55, que comparte coa finca descrita en 4.2.

5.- Parcela adquirida mediante escritura pública asinada ante o notario de Moaña D. José 
Luis Espinosa de Soto o 3 de maio de 2010:

5.1.-  Finca  denominada  “A  de  Carrera”,  cunha  superficie  de  catro  áreas  e  corenta  e  cinco 
centiáreas (445 m2). Linda ao norte con valado de contención da finca e despois Manuel Antonio  
e Benigna Miranda Cruz, agora propiedade do Concello de Moaña; sur, antes Jesús Portela Juncal,  
agora  Francisco  Otero  Díaz  (adquiridos  polo Concello  de  Moaña mediante  compra  a Marcos 
Corbacho Portela e permutados a Francisco Otero Díaz en escritura pública de data 3 de maio de  
2010); este máis terreos de Francisco Otero Díaz e Manuel Portela Abal, agora terreos propiedade  
do Concello de Moaña; oeste terreos propiedade do Concello de Moaña e Mª Teresa Martínez Gil.  
Figura  como finca catastral  274 do polígono 55,  que comparte con outras  propiedades  de D. 
Francisco Otero Díaz. 

PROPOSTA DE ACORDO:

Vista a necesidade de agrupar as parcelas anteriormente descritas para proceder á súa inscrición 
catastral e rexistral, e a efectos de incorporación ao inventario municipal, proponse á Xunta de 
Goberno Local a adopción dos seguinte acordos:

1.- Agrupar as parcelas sinaladas nos antecedentes nunha parcela única cunha superficie de 10.604 
m2,  a  denominar  como  “O  Cantiño”,  segundo  co  levantamento  topográfico  realizado  polo 
enxeñeiro técnico agrícola D. Francisco Díaz Juncal, que acompaña este acordo, cos seguintes 
lindeiros:

Norte: Camiño.

Xunta de Goberno Local 21/10 – 24.05.10 19



Sur: Herdeiros de José Núñez, Teresa Martínez e camiño de servidume.
Este: Muro de contención e terreos propiedade de Francisco Otero Díaz.
Oeste: Terreos expropiados pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

2.- Facultar a Alcaldía para a sinatura dos documentos necesarios para a execución deste acordo.

ANEXO

RELACIÓN DE PARCELAS E SUPERFICIES
  

1.-  PARCELA 125 ……………………………………………… 659 m2
2.-  PARCELA 125 …………………………………………….... 218
3.-  PARCELA 125 ……………………………………………… 218
4.-  PARCELA 123 ……………………………………………… 177
5.-  PARCELA 292 ……………………………………………… 234
6.-  PARCELA 134 ……………………………………………… 471
7.-  PARCELA 126 ……………………………………………… 303
8.-  PARCELA 130 ……………………………………………… 109
9.-  PARCELA 291 ……………………………………………… 365
10.-PARCELA 305 ………………………………………………   91
11.-PARCELA 124 ……………………………………………… 212
12.-PARCELA 127 ……………………………………………… 303
13.-PARCELA 127 ……………………………………………… 303
14.-PARCELA 128 ……………………………………………… 230
15.-PARCELA 294 ……………………………………………… 160
16.-PARCELA 131 ……………………………………………… 175
17.-PARCELA 302 ……………………………………………… 302
18.-PARCELA 132 ………………………………………………   92
19.-PARCELA 297 ……………………………………………… 221
20.-PARCELA 298 ………………………………………………   79
21.-PARCELA 133 ……………………………………………… 116
22.-PARCELA 293 ……………………………………………… 222
23.-PARCELA 296 ……………………………………………… 137
24.-PARCELA 304 ……………………………………………… 125
25.-PARCELA 301 ……………………………………………....   44
26.-PARCELA 306 ……………………………………………… 140
27.-PARCELA 301 ……………………………………………....   43
28.-PARCELA 307 ……………………………………………… 102
29.-PARCELA 308 ……………………………………………… 102
30.-PARCELA 310 ……………………………………………… 107
31.-PARCELA 309 ………………………………………………   66
32.-PARCELA 311 …………………………………………….... 335
33.-PARCELA 312 ……………………………………………… 296
34.-PARCELA 1039 …………………………………………….. 230
35.-PARCELA 1040 …………………………………………….. 169
36.-PARCELA 1086 ……………………………………………..   89
37.-PARCELA 1070 ……………………………………………..   97
38.-PARCELA 129 ……………………………………………… 460
39.-PARCELA 295 ……………………………………………… 365
40.-PARCELA 300 ……………………………………………… 650
41.-PARCELA 315 ………………………………………………   91
42.-PARCELA 1009 …………………………………………….. 105
43.-PARCELA 312 ……………………………………………… 118
44.-PARCELA 314 ………………………………………………   85
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45.-PARCELA 290 ……………………………………………… 171
46.-PARCELA 290 ……………………………………………… 171
47.-PARCELA 303 ………………………………………………   89
48.-PARCELA 136 ……………………………………………… 167
49.-PARCELA 135 ……………………………………………… 178
50.-PARCELA 136 ……………………………………………… 167
51.-PARCELA 274 ……………………………………………… 445

TOTAL………… 10.604 m2

A Xunta  de  Goberno Local,  por  unanimidade  das  persoas  asistentes,  acorda 
aprobar a proposta nos seus xustos termos.

10.-  INSCRICIÓN  NO  REXISTRO  MUNICIPAL  DE  CANS  DE  RAZAS 
PERIGOSAS

D. Diego Rios Santomé, por escrito con entrada no Concello o día 20 de maio de 2010, 
solicita a inscrición do seu can de raza Pitbull no rexistro municipal de cans de razas 
perigosas. Achega toda a documentación requirida.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade das persoas asistentes, acorda a 
inscrición solicitada por D. Diego Ríos Santomé e darlle traslado ao Rexistro Galego.

11.- INSTALACIÓN TERRAZAS

Dáse conta da seguinte solicitude de ocupación de terreos de uso público municipal 
con mesas,  cadeiras,  tribunas,  taboados e  outros  elementos  análogos,  con finalidade 
lucrativa (terrazas), así como da tarifa resultante de acordo coa aplicación da ordenanza 
reguladora municipal cuxo pagamento acredita a solicitante

NOME SOLICITANTE LUGAR M/2 Tarifa
24 €/m2

Salvador Merino Garduño r/ Mª Martín, 1  (cafetería O 
Rosal)

13,5 324 €

A Xunta  de  Goberno Local,  por  unanimidade  das  persoas  asistentes,  acorda 
aprobar a solicitude así como a liquidación das correspondentes taxas.

12.-VADOS

D.  Santiago  Cancelas  Costa,  en  representación  da  Comunidade  de  Propietarios  do 
Edificio de Marina na rúa José Costa Alonso 72, por escrito do 19 de maio de 2010, 
expón que a Comunidade recibiu orde de pagamento de recadación executiva de Oral 
polo concepto de vados ano 2006. Alega que esa Comunidade nos dispón de garaxe nin 
vado,  e  que por tal  motivo  presentou alegación o 14.10.2005 pola súa inclusión  no 
padrón de vados, que foi estimada e por acordo do 26.12.05 deixaron sen efecto o vado.  
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Indica que presentou toda a documentación no ORAL onde lle comunicaron que non era 
preciso, que xa llo comunicaría o Concello.

Comprobados  os  extremos  referidos  na  alegación  do Sr.  Cancelas,  e  visto  que  por 
acordo da Xunta de Goberno Local do 26 de decembro de 2005 -e trala alegación feita 
pola  Comunidade  de  Propietarios  do  edificio  da  Avda.  José  Costa  Alonso,  72-  se 
procedeu á anulación do Padrón do vado que se lle adxudicaba, 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade das persoas asistentes, acorda dar 
de baixa  no Padrón de Vados con efectos  da data  do primeiro  Padrón,  e  anular  os 
recibos da Comunidade de Propietarios do Edificio de Marina, na rúa José Costa Alonso 
nº 72, dándollo traslado ao ORAL.

13.- SERVIZO DE AUGAS AQUALIA: CONEXIÓNS AUGAS E SANEAMENTO

Á vista das solicitudes presentadas, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade das 
persoas asistentes, acorda aprobar as seguintes conexións:

Servizo Lugar Taxas aboadas € Informe 
favorable

SHEILA  PEQUEÑO 
COUSO

Saneamento,  uso 
doméstico

Paradela, 2 A Dos conexión san.........180,00 € Aqualia
Arquitecto técnico

JOSÉ  MANUEL  GAYO 
FIGUEROA

Saneamento,  uso 
doméstico

Seca, 34 A Dos conexión san.........180,00 € Aqualia
Arquitecto técnico

MARÍA  JESÚS 
PAREDES BOUBETA

Saneamento,  uso 
doméstico

Moueira  (ao  lado 
225)

Dos conexión san.........180,00 € Aqualia
Arquitecto técnico

CIES  ARTESANAIS 
SOCIEDADE  COOPER. 
GALEGA

Auga, uso comercial Ave  do  Mar,  portal 
14  e  15,  entreplanta 
A

Dos conexión ..............60,00 €
Fianza ........................20,00 €

Aqualia
Arquitecto técnico

MARÍA  ROSA 
MARTÍNEZ BARREIRO

Auga, uso doméstico Ave do Mar, 7  - 1ºC Dos conexión ..............60,00 €
Fianza ........................20,00 €

Aqualia
Arquitecto técnico

MARÍA  ROSA 
MARTÍNEZ BARREIRO

Auga, uso doméstico Ave do Mar, 7  - 1ºA Dos conexión ..............60,00 €
Fianza ........................20,00 €

Aqualia
Arquitecto técnico

Sen máis asuntos que tratar, a Presidencia dá por rematada a sesión, ás 19:15 horas do 
día fixado no encabezamento, de todo o que, como secretario, DOU FE.
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