ACTA Nº 22/10
SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL REALIZADA O DÍA
31 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 31 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 18:10 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
19/10 do 10 de maio de 2010.
A Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria e por unanimidade das persoas
asistentes, acorda aprobala.
2.- DACIÓN DE CONTAS RESOLUCIÓNS APROBADAS POR AVOCACIÓN
Dáse conta que na resolución núm. 275/10, do 28 de maio, a Alcaldía avocou a
competencia delegada á Xunta de Goberno para o recoñecemento da obriga co obxecto
de, posteriormente, ordenar o pagamento de 150 euros pola concesión dunha axuda de
supervivencia e emerxencia social.
A Xunta de Goberno Local queda enterada.
3.- LICENZAS DE OBRAS
Vistos os expedientes instruídos a instancia dos interesados que de seguido se relacionan
e examinados os informes do técnico e do secretario municipais, a Xunta de Goberno
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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.
3.A) EXPTE. 57/10 – D. JUAN CARLOS NOGUEIRA CALVAR presenta proxecto
básico e execución de conservación de vivenda unifamiliar, sita no lugar de Lourido, nº
73, do barrio de Isamil-Meira, de conformidade co proxecto presentado, redactado polo
arquitecto D. Rodrigo Currás Torres, visado na data 22.03.10.
Dáse conta do informe do aparellador municipal do 27 de maio de 2010, que
literalmente di:
ASUNTO: PROXECTO DE CONSERVACIÓN (OBRA MAIOR)
INFORME: Procede licenza das obras de conservación definidas en proxecto.
Non precisa informes sectoriais.
Edificación en situación de fóra de ordenación.
A presente licenza outórgase ao abeiro do disposto no Artigo 9º da lei 9/2002 de 30 de decembro
de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia
Os deberes de uso, conservación e rehabilitación que propugna o presente proxecto se centran na
demolición parcial, simple conservación da cuberta co mantemento estrutural da mesma salvo
reforzos circustanciais e puntuais e limpeza de fachadas conforme se define na memoria
construtiva do proxecto coa preservación do uso preexistente.
O expediente conta con Estudo básico de seguridade e saude.

Liquidación provisoria de tributos
Imposto s/construción........................................... 1.088,24 €
Taxas licenza urbanística...................................... 96,63 €
Cartel de obra ....................................................... 110,00 €
3.B) EXPTE. 116/05 – D. GABRIEL FERRAL NOGUEIRA E D.ª DIANA
CARBAJAL CASTELLANO presentan memoria sobre o estado final de vivenda
unifamiliar situada en Vilela-Tirán, redactada polo arquitecto D. José Díaz de la Iglesia,
visado o 9 de xullo de 2009.
Dáse conta do informe do aparellador municipal do 18 de maio de 2010, que
literalmente di:
EXPTE. DE OBRAS: 116/05
EXPTE. DE REPOSICIÓN DA LEGALIDADE: 20/10
ASUNTO: ESTADO FINAL DE OBRAS EN VIVENDA
INFORME: Procede licenza as obras de axuste que se presentan como diferenciadoras das
magnitudes do inicial outorgamento correspondente ao expediente 116/05, con acordo da Xunta de
Goberno Local do 13 de xuño de 2005. Procede tal antecedente ante a consecución da licenza de
primeira ocupación.
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O expediente de reposición da legalidade 20/2010 queda tipificado como legalizable.

Liquidación provisoria de tributos
Imposto s/construción........................................... 202,59 €
Taxas licenza urbanística...................................... 65,00 €
3.C) EXPTE. 75/10 - D.ª LINA PÉREZ PÉREZ presenta estudo técnico para limpeza
e revestimento de fachadas con mortero monocapa, pintado de tella – cornixa e
balaustre, en vivenda unifamiliar sita no barrio da Ribeira, nº 33, Meira, redactado polo
arquitecto técnico D. Humberto Guimeráns Gallego, visado o 07.04.03 (aprobado no
expte. de obras 38/03, declarado caducado e recuperado agora neste novo expediente).
Dáse conta do informe do aparellador municipal do día 31 de maio de 2010, que
literalmente di:
ASUNTO: LICENZA DE CONSERVACIÓN (OBRA MAIOR)
INFORME: Procede licenza.
A legalidade urbanística na que sustentou o expediente 38/03 a favor de Lina Perez Taboada, o cal
se a documentación se transmite o peticionario actual con declaración de caducidade, non sufriu
modificacións na legalidade urbanística.

Liquidación provisoria de tributos
Imposto s/construción ................. 103,72 €
Taxas licenza urbanística ............ 65,00 €
Cartel de obra ................................110,00 €

4.- OBRAS MENORES
Vistos os expedientes instruídos a instancia dos interesados que de seguido se relacionan
e examinados os informes do técnico, a Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria
e por unanimidade dos señores asistentes, acorda conceder a licenza de obras menores,
deixando a salvo os dereitos de propiedade e sen prexuízo de terceiros e, con circia
suxeición ós condicionamentos establecidos nos devanditos informes, e tralo pagamento
das taxas correspondentes.
- EXPTE. 56/10, D.ª CARMEN PEQUEÑO SANJORGE solicita licenza muncipal
para reconstrución dun muro de peche de 3 x 2 m. a lindantes e encabezado a vía
pública, así como colocación e montaxe dun portalón metálico de entrada de 8,50 ml
por 2,00 m. de alto, a vía pública, a situar no barrio de Verdeal nº 172 – Domaio, co
obxecto de legalizar o expte. 32/09 de reposición da legalidade urbanística.
Dáse conta do informe do aparellador municipal do día 27 de maio de 2010, que
literalmente di:
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EXPEDIENTE DE OBRAS: 56/10.
EXPEDIENTE DE REPOSICIÓN DA LEGALIDADE: 32/09.
ASUNTO: CERRAMENTO
INFORME: Procede licenza.
Require informes sectoriais.
No expediente consta autorización da Deputación Provincial cuxos condicionados deben
cumprirse.
Retranqueo do eixo do vial será de 6,30 metros.
Aos efectos de legalización do expediente de reposición da legalidade incoado 32/09 pola
Inspección de obras controlará a execución das obras para que surta os seus efectos.

Liquidación provisoria de tributos
Imposto s/construción ................. 23,80 €
Taxas licenza urbanística ............ 65,00 €

5.- PARCELACIÓNS
Vistos os expedientes instruídos a instancia dos interesados que de seguido se relacionan
e, examinados os informes do técnico e do secretario municipal, a Xunta de Goberno
Local, en votación ordinaria e por unanimidade das persoas asistentes, acorda conceder
as licenzas de parcelación de fincas, deixando a salvo os dereitos de propiedade e sen
prexuízo de terceiros e, con circia subxección ós condicionamentos establecidos nos
devanditos informes, e tralo pagamento das taxas correspondentes:
5.A) EXPTE. 58/10 – HERDEIROS DE D.ª ISOLINA FANDIÑO PASTORIZA,
presentan proxecto de parcelación de finca matriz de 250 m2 sita entre as rúas
Miguel Enríquez, 2 e Fragata Almansa, 3, do barrio do Real – Tirán, redactado polo
estudo de arquitectura e urbanismo JH. ARKMO, S.A., arquitecto D. José Díaz de
la Iglesia, visado na data 13.05.2010.
Dáse conta do informe do aparellador do concello de Moaña de data 26 de maio de
2010, que literalmente di como segue:
ASUNTO: PARCELACIÓN
INFORME: Procede licenza parcelación.
Solo urbano, cumpre co estipulado para parcela mínima segundo se determina nas NN. SS de
Planeamento Municipal vixente para a zona onde se enclavan e sen prexuízo das servidumes que
queden establecidas entre ambalas dúas. As parcelas resultantes descritas na documentación
técnica presentada, visada polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia con data de 13/05/2019,
resultan dúas parcelas brutas “A” e “B” de 115,75 e 134,25 (superficies netas de 108,00 e 126,50)
metros cadrados respectivamente.

Xunta de Goberno Local 22/10 – 31.05.10

4

Liquidación provisoria de tributos
Taxa licenza urbanística.................. 95,00€
5.B) EXPTE. 62/10 – D. JOSÉ NOGUEIRA PIÑEIRO, presenta proxecto de
parcelación de finca de 766 m2 sita na rúa Rosalía de Castro, nº 6-8, do barrio do
Redondo, redactado polo enxeñeiro técnico agrícola D. Francisco Díaz Juncal,
visado na data 29.03.10.
Dáse conta do informe do aparellador do concello de Moaña de data 27 de maio de
2010, que literalmente di como segue:
ASUNTO: PARCELACIÓN
INFORME: Procede licenza parcelación.
A parcelación da finca matriz de 766,00 metros cadrados resultante descrita na documentación
técnica presentada, visada polo Colexio Oficial de Inxeñeiros Técnicos Agrícolas con data de
29/03/2010, son dúas parcelas “A” e “B”de superficie bruta de 571,00 e 195,00 metros cadrados
rspectivamente que cumpren a condición de mínimas segundo as determinacións da ordenación
urbanística previstas para a zona onde se enclavan.

Liquidación provisoria de tributos
Taxa licenza urbanística.................. 95,00€
6.- LICENZAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN
6.A) O concelleiro delegado de Urbanismo informa á Xunta de Goberno Local do
escrito formulado por D.ª BLANCA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, no que solicita
licenza de primeira ocupación para unha vivenda unifamiliar situada en Outeiro-Meira,
pertencente á licenza de obra Expte. nº 153/2007, concedida pola XGL en sesión de data
17.09.2007).
Considerando que a dito escrito únese a documentación esixible para o trámite de
licenza de primeira ocupación, e informe do técnico municipal de data 31 de maio de
2010 que di:
ASUNTO: Solicitude de licenza de primeira ocupación de vivenda unifamiliar.
INFORME: Procede informar favorablemente a solicitude de Licenza de primeira
ocupación.
A solicitude obxecto do presente informe, presenta a seguinte documentación:
Certificado final de obra, conforme a obra foi rematada segundo o proxecto aprobado e a
documentación técnica que o desenvolve, asinado polo arquitecto técnico D. Humberto
Guimeráns Gallego, o día 05 de abril de 2010, e visado polo Colexio Oficial de Arquitectos
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Técnicos de Pontevedra o día 13 de abril de 2010; asinado polo arquitecto D. José Díaz de la
Iglesia o día 05 de abril de 2010, e visado polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia o
día 20 de abril de 2010.
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 ................ 130,00 €
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade das persoas asistentes, acorda
conceder a licenza de primeira ocupación para vivenda unifamiliar dimanante da licenza
en Expte. nº 153/2007, á súa promotora D. BLANCA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, nos
termos sinalados no informe do técnico municipal.
6.B) O concelleiro delegado de Urbanismo informa á Xunta de Goberno Local do
escrito presentado por D. JOSÉ ANTONIO GIL RIOS en representación de
PROMOCIÓNS O’ALBOIO, S.L. no que solicita licenza de primeira ocupación para
edificio de soto, planta baixa, catro plantas e baixo cuberta para trasteiros, locais
comerciais e 14 vivendas situado na rúa Concepción Arenal, 90-92, pertencente á
licenza de obra Expte. nº 198/2007, concedida pola XGL en sesións de datas 17.09.2007
e 07.04.08 (a ampliación de soto).
Considerando que a dito escrito únese a documentación esixible para o trámite de
licenza de primeira ocupación, e informe do técnico municipal de data 31 de maio de
2010 que di:
ASUNTO: Solicitude de licenza de primeira ocupación de edificio de planta baixa, catro plantas e
baixo cuberta, para locais comerciais e 14 vivendas.
INFORME: Procede informar favorablemente a solicitude de Licenza de primeira
ocupación.
A solicitude obxecto do presente informe, presenta a seguinte documentación:
Certificado final de obra, conforme a obra foi rematada segundo o proxecto aprobado e a
documentación técnica que o desenvolve, asinado polo arquitecto técnico D. Humberto
Guimeráns Gallego, o día 02 de decembro de 2009, e visado polo Colexio Oficial de
Arquitectos Técnicos de Pontevedra o día 26 de xaneiro de 2010; asinado polo arquitecto D.
José Díaz de la Iglesia o día 02 de decembro de 2009, e visado polo Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia o día 20 de abril de 2010.
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.
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Certificado de Aillamento Acústico, asinado pola empresa de control de ruidos VIROCEM,
S.L. conforme os valores obtidos nas medicións CUMPREN coa normativa municipal e
autonómica en materia de ruídos.

Liquidación provisoria de tributos
Licenza primeira ocupación edif. 14 vivendas máis 3 locais ................ 1.615,00 €
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade das persoas asistentes, acorda
conceder a licenza de primeira ocupación para licenza de primeira ocupación de edificio
de planta baixa, catro plantas e baixo cuberta, para locais comerciais e 14 vivendas,
dimanante da licenza en Expte. nº 198/2007, á súa promotora PROMOCIÓNS
O’ALBOIO, S.L., representado por D. José Antonio Gil Ríos, nos termos sinalados no
informe do técnico municipal.
7.- LICENZA DE APERTURA
[Auséntase o concelleiro D. Valentín Piñeiro]
EXPTE. 15/10 – EXCAVACIONES Y CONDUCCIONES GALICIA, S.L.,
representado por D. Pablo Piñeiro Costa, solicita, mediante instancia de entrada no rexistro
do concello o día 24 de febreiro de 2010, licenza de apertura para establecer no local un
GARAXE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS, en Palmás, s/n, Domaio.
Visto o informe do aparellador municipal do 28 de maio de 2010, que literalmente di:
ASUNTO: GARAXE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS
INFORME: Procede licenza de apertura e funcionamento da actividade non clasificada.
Non require licenza urbanística por non acometerse obras.
Non require informes sectoriais.
Atendendo ao disposto no Artigo 194.2 da LOUGA sométese a licenza o presente acto por
constituír un uso do solo.
A presente actividade de garaxe e mantemento de vehículos, resulta compatible co planemento
urbanístico dadas as características da mesma, o local, atendendo o disposto no Artigo 22.2 do
Decreto de 17 de xuño de 1955 polo que se aproba o Regulamento de Servicios das Corporacións
Locais, unha vez inspeccionado polo Arquitecto técnico municipal e Inspector de obras, cumple
coas condicións de tranquilidade, seguridade e salubridade que quedan de manifesto na
documentación técnica presentada e certificación acústica de empresa homologada..

Liquidación provisoria de tributos
Licenza municipal de apertura ............... 500 €
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade das persoas asistentes e de acordo
co informe do aparellador municipal, acorda conceder a EXCAVACIONES Y
CONDUCCIONES GALICIA, S.L., represenado por D. Pablo Piñeiro Costa, licenza
para a implantación da actividade de GARAXE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS
no local situado en Palmás, s/n, 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.
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[Reincorpórase o concelleiro D. Valentín Piñeiro]
8.- OUTROS ESCRITOS E LICENZAS
PROXECTO DE EXECUCIÓN DE Dª MIRIAM COUSO CERQUEIRA E D.
FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ
Vista a solicitude de D.ª MIRIAM COUSO CERQUEIRA E D. FRANCISCO JAVIER
FERNÁNDEZ PEAGUDA na que presentan proxecto de execución de vivenda unifamiliar,
visado o 4 de maio de 2010, correspondente ao expediente nº 195/2009,
Dáse conta do informe do aparellador municipal do 26 de maio de 2010, que literalmente
di:
ASUNTO: PRESENTACIÓN PROXECTO DE EXECUCIÓN
Tómase en coñecemento aos efectos oportunos da presentación do proxecto de execución relativo
ao expediente 195/09 ordeandose o seu arquivo en conxunto co inicial proxecto básico polo cal se
lle otorgou 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 195/2009.
9.- PROPOSTAS DE GASTOS
9.A) XI ENCONTRO DAS AULAS DE XIMNASIA DAS PERSOAS MAIORES
(2010)
Visto o informe da animadora sociocultural do 12 de maio de 2010 que textualmente di:
ASUNTO: XI ENCONTRO DAS AULAS DE XIMNASIA DAS PERSOAS MAIORES (2010).
O vindeiro martes 16 de xuño, os/as alumnos/as das aulas de ximnasia das persoas maiores, como
outros anos, organizan en contacto con Servizos Sociais o XI encontro das 14 aulas de ximnasia
existentes no municipio na actualidade.
O obxectivo deste encontro é que os/as alumnos/as pasen un día de convivencia e intercambio de
opinións, xa que durante o curso non manteñen contacto entre eles por estar en distintas aulas.
A actividade a realizar neste encontro é unha excursión ao Monte Santa Tegra na Guarda e o
Talasso de Atlántico de Baiona.
Os alumnos/as faranse cargo do xantar e da entrada o talasso,
O Concello farase cargo do desprazamento dos participantes, que aprox. serán sobre 160
alumnos/as das aulas de ximnasia.
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O presuposto total desta actividade ascende á contía de 1.320 € polos catro autocares de Benito
García para o desprazamento das persoas á Guarda, a imputar á partida presupostaria de servizos
sociais “prevención da dependencia”.
O prazo para anotarse será do 11 ao 26 de maio.
PROPOSTA:
1.- Aprobar o XI Encontro das aulas de ximnasia das persoas maiores á Guarda.
2.- Aprobar o presuposto de 1.320 €.

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.
Visto o orzamento presentado de Autocares Benito García por importe de 330 € para un
autocar de 55 prazas,
Vista a existencia de crédito orzamentario suficiente e adecuado no orzamento para o
ano 2009 acreditado pola retención de crédito para este gasto se efectúa na 2310 22617,
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:
Primeiro: Aprobar a realización da actividade proposta do XI Encontro das aulas de
ximnasia das persoas maiores 2010.
Segundo: Aprobar a proposta de gasto, autorizando e comprometendo o gasto polo
servizo de 4 autocares para o desenvolvemento do XI Encontro das aulas de ximnasia,
imputandoo á partida 2310 22617 RC 873.
9.B) Visto o orzamento de data 26.05.10 presentado pola empresa INDUSTRIAS DEL
ALUMINIO FERNÁNDEZ, S.L. cuxo importe é de 928,00 euros, solicitado dende a
Secretaría do Concello para dotar de apertura un módulo do ventanal deste
departamento e outro no ventanal da Intervención para poder renovar o aire destas
dependencias municipais,
Visto o disposto no artigo 95 da Lei 30/2007, de 30 de 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
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no contrato menor de obras, ademais, o orzamento dos obras, sen prexuízo da existencia
do proxecto cando normas específicas o requiran.
Vista a existencia de crédito orzamentario suficiente e adecuado no orzamento para o
ano 2010 acreditado pola retención de crédito para gastos que a proposta da concellería
de facenda se efectuou na partida 9200-21200, RC 913
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 o
orzamento, autorizando e compromentendo o gasto, por un importe de 928,00 € a favor
da empresa INDUSTRIAS DEL ALUMNIO FERNÁNDEZ S.L., con cargo a partida
9200-21200 RC 913 por apertura dun módulo nas ventanas de Secretaría e de
Intervención.
10.- RELACIÓN DE FACTURAS
Vista a proposta do Concelleiro delegado de Facenda de data 25 de maio de 2010 que
textualmente di:
Vista a relación de facturas número 187, presentada polas entidades sinaladas, xustificativa do
gasto que ascende á cantidade acumulada de 31.131,81 €
Visto que todas as facturas están conformadas polos responsables de cada un dos servizos,
Vista a existencia de crédito suficiente e adecuado nas partidas do orzamento prorrogado do
Concello de Moaña para o ano 2010,
Tendo en conta o cumprimento do disposto no artigo 59 do Real decreto 500/1990 de 20 de abril e
nas bases de execución do Concello de Moaña, para o ano 2010, sobre a acreditación da
prestación,
Visto o disposto no artigo 21.1.ñ) da Lei 7/1985, de 2 de abril, de bases de réxime local, no artigo
185,2 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da
Lei reguladora das facendas locais, no artigo 60.2 do Real decreto 500/1990, de 20 de abril, e nas
bases de execución do Concello de Moaña para o ano 2010 nos que se determina o órgano
competente para o recoñecemento da obriga,
O Concelleiro de Facenda, PROPÓN á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
ACORDO:
Primeiro.- Aprobar a relación de facturas indicada, por importe acumulado de 31.131,81 euros,
presentada polas seguintes entidades:
ANEXO I
Factura Provedor

Partida

Importe
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182
10-389
520707
520711

ANEXO
II
Factura
655
654
3
A213
A212
100790
210337
89435
536
879920
19030
1400594
3764
2100256
295
294
293
292
291
290
289
288
287
286
284
283
282
281
280
279
278
277
278

E. BERMUDEZ E HIJOS, S.L.
AGRONERGA, S.L.
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS

Provedor
DOMINGUEZ Y ASOCIADOS ARQUITECTURA, S.L.
DOMINGUEZ Y ASOCIADOS ARQUITECTURA, S.L.
FERREIRO GONZALEZ, Francisco
OBRAS Y SERVICIOS FERNANDEZ, S.L.
OBRAS Y SERVICIOS FERNANDEZ, S.L.
ALMACENES CANDUCHO, S.L.
TELGA COMUNICACIONES, S.L.
COMERCIAL SENRA, S.A.
CENTRAL DE EFECTOS NAVALES, S.L.
ASCENSORES ENOR, S.A.
VISECORSA Y ARTABRA U.T.E.
SANIPLAST, S.L.
SOCOMOR, S.A.
ESYCSA
MONTES COSTAL, Maria Luz
MONTES COSTAL, Maria Luz
MONTES COSTAL, Maria Luz
MONTES COSTAL, Maria Luz
MONTES COSTAL, Maria Luz
MONTES COSTAL, Maria Luz
MONTES COSTAL, Maria Luz
MONTES COSTAL, Maria Luz
MONTES COSTAL, Maria Luz
MONTES COSTAL, Maria Luz
MONTES COSTAL, Maria Luz
MONTES COSTAL, Maria Luz
MONTES COSTAL, Maria Luz
MONTES COSTAL, Maria Luz
MONTES COSTAL, Maria Luz
MONTES COSTAL, Maria Luz
MONTES COSTAL, Maria Luz
MONTES COSTAL, Maria Luz
MONTES COSTAL, Maria Luz

2310 22614
3130 22700
9200 22201
9200 22221
Total anexo
I

189,00
1.948,80
1.428,99
595,22

Partida
3420 22706
3420 22706
1550 21000
1550 22300
1550 21000
varias
1320 20800
3420 20203
1550 21400
3320 21301
3130 22701
1550 21000
1550 22199
1320 21300
3420 22110
3420 22110
3210 22110
3210 22110
3420 22110
3420 22110
3210 22110
3210 22110
3420 22110
3320 22110
3370 22110
3210 22110
3210 22110
1640 22110
3210 22110
3210 22110
1550 22110
3210 22110
3210 22110

Importe
8.410,00
8.410,00
881,60
199,52
151,65
351,10
89,27
234,32
45,24
229,94
9,12
481,28
433,26
799,67
32,78
382,25
280,94
201,82
59,82
66,56
304,29
201,82
153,29
78,15
41,11
82,64
83,61
29,31
47,69
242,57
79,34
339,55
134,62

4.162,01
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275
274
273
272
271
3/2010
1747
1603560

MONTES COSTAL, Maria Luz
MONTES COSTAL, Maria Luz
MONTES COSTAL, Maria Luz
MONTES COSTAL, Maria Luz
MONTES COSTAL, Maria Luz
ASOC. CULTURAL PEDRO O CHOSCO
FARO DE VIGO, S.A.
R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA

3340 22110
2310 22110
4310 22110
9200 22110
2310 22110
3320 22609
9200 22001
2310 22200
Total anexo
II

ANEXO
RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL
III
Factura Provedor
81/10
MONTAJES OGANDO, S.L.

138,42
54,58
121,37
175,83
154,80
240,00
121,80
74,87
24.649,80

Partida
Importe
4320 22609 2.320,00
Total anexo
2.320,00
III

TOTAL
RELACION ..................................................................................
...

31.131,81

Segundo.- Recoñecer as obrigas por importe acumulado de 31.131,81 euros a favor das
entidades sinaladas e con cargo ás partidas indicadas, de acordo co orzamento
prorrogado do Concello de Moaña.
Terceiro.- Notificar o presente acordo ao departamento de Intervención do Concello de
Moaña, aos efectos oportunos.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade das persoas asistentes, acorda
aprobar a proposta nos seus xustos termos.

11.- PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE POSTA A DISPOSICIÓN DE
TERREOS PARA O PROXECTO MELLORA DE TRAZADO DA ESTRADA EP1101
Vista a proposta da Alcaldía de maio de 2010, que di:
Con data 16 de outubro de 2008 a Deputación Provincial de Pontevedra remitiu
ao Concello de Moaña proxecto para a “Mellora de trazado da estrada EP-1101,
do P.K.0+000 ao P.K. 0+750” (Estrada Provincial das Barxas a Berducedo).
Solicitábase no escrito adxunto a posta a disposición dos terreos para a execución
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das obras e o compromiso municipal para a sinatura dun Convenio de
colaboración entre o Concello e a Deputación para o seu financiamento.
No tempo transcorrido, un tramo importante do trazado proxectado foi urbanizado
polo propio Concello, de acordo co proxecto realizado pola Deputación
Provincial, restando por urbanizar o tramo entre as rúas Rosalía de Castro-Ave do
Mar e a subida ás Paghonas.
Tras as xestións municipais, a práctica totalidade dos veciños lindantes asinaron
escritos de cesión voluntaria ao Concello das superficies necesarias para a
urbanización do vial, condicionados á posterior reposición dos bens afectados
unha vez que se executen as obras. A aceptación das cesións figura recollida en
acordos da Xunta de Goberno Local de 1 de marzo, 29 de marzo e 3 de maio de
2010. A relación de veciños coas superficies cedidas é a seguinte:
1.- José Santomé Fernández………………….. 0,66 m2
2.-Mónica Prieto Fernández…………………...7,80 m2
3.-María García Paz…………………………..16,89 m2
4.-Álvaro Iglesias Paredes……………………..2,26 m2
5.-José Pastoriza Pazó…………………………5,03 m2
6.-María del Pilar Dios Dios…………………..0,82 m2
7.-María Filomena Pastoriza Jalda…………...11,89 m2
8.-José Chapela Álvarez……………………...12,99 m2
9.-María del Carmen Jalda de Sá…………….10,52 m2
10.-Manuel Sánchez Alonso…………………. 9,46 m2
11.-María Teresa Martínez Pérez…………….38,89 m2
12.-María Teresa Seoane Francisco………….24,26 m2
13.-María Teresa Seoane Francisco………...131,45 m2
14.-María Mercedes Matos Penedo……….....70,25 m2
15.-Isabel Fervenza Seoane………………….74,17 m2
16.-María Elena Seoane Pastoriza…………...52,57 m2
17.-Julia Seoane del Río……………………..56,99 m2
18.-Julia Seoane del Río……………………..41,43 m2
19.-Salvador Seoane Jalda…………………...30,98 m2
20.-Etelvina Valverde Corrales……………..230,86 m2
21.-Nieves Seoane Pérez……………………..40,46 m2
22.-Nieves Seoane Pérez……………………..18,05 m2
23.-Nieves Seoane Pérez……………………..31,88 m2
24.-Benito González Iglesias…………………..9,39 m2
25.-Carmen Fervenza Seoane………………...25,83 m2
26.-Celestino Gallego Pastoriza…………….....8,08 m2
27.-Celestino Gallego Pastoriza……………...41,78 m2
28.-José Ramón Maya Santomé……………...32,72 m2
29.-José Santomé Martínez…………………..46,51 m2
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30.-Ana María Pena Gil……………………...32,19 m2
31.-María Mercedes Matos Penedo………….31,67 m2
32.-Amelia de Sa Sequeiros………………….38,85 m2
33.-Nieves Seoane Pérez……………………..47,99 m2
34.-Manuel Seoane Pastoriza………………...47,99 m2
35.-Salvador Seoane Jalda…………………...50,52 m2
36.-Manuel Blanco Varela…………………...47,99 m2
37.-Estrella Seoane del Río…………………..47,99 m2
Suman en total 1.447,01 m2. Acompáñase plano da súa situación.
Proponse á Xunta de Goberno Local a adopción dos seguintes acordos:
1.- Pór a disposición da Deputación Provincial de Pontevedra os terreos indicados
para a ejecución da obra “Mellora do trazado da estrada EP-1101 (P.K. 0+000 ao
P.K. 0+750)”, no seu tramo que discorre entre os viais Rosalía de Castro-Ave do
Mar e a subida ás Paghonas.
2.- Solicitar da Deputación Provincial de Pontevedra a subscrición dun Convenio
de colaboración para a execución das obras, nos termos habituais de
financiamento de actuacións similares acometidas pola Deputación.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade das persoas asistentes, acorda
aprobar a proposta nos seus xustos termos.

12.- APROBACIÓN DO PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE DA OBRA
PROXECTO DE PISTA DE ATLETISMO NA XUNQUEIRA
Visto o Plan de Seguridade e Saúde para a execución da obra PROXECTO DE PISTAS
DE ATLETISMO NA XUNQUEIRA remitido pola empresa CONSTRUCCIONES
DEPORTIVAS INDEPO, S.L, empresa integrante da adxudicataria UTE
CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS INDEPO-ANTALSIS, S.L.,. para o seu estudo e
aprobación.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade das persoas asistentes, acorda
aprobar o Plan de Seguridade e Saúde da obra PROXECTO DE PISTAS DE ATLETISMO
NA XUNQUEIRA e designar como coordinador de seguridade e saúde a D. José Luis
Domínguez González.

13.- PROPOSTA SOBRE CONVENIO COA FEDERACIÓN DE ANPAS “ARCO
DA VELLA” PARA O FINANCIAMENTO DOS COMEDORES ESCOLARES
NO ANO 2010.

Xunta de Goberno Local 22/10 – 31.05.10

14

A Alcaldía dá conta da seguinte proposta de data 31 de marzo de 2010:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE CONVENIO COA FEDERACIÓN DE ANPAS
“ARCO DA VELLA” PARA FINANCIAMENTO DOS COMEDORES ESCOLARES
NO ANO 2010.
Vista a solicitude presentada pola FEDERACIÓN DE ANPAS “ARCO DA
VELLA” para contribuir ao financiamento da rede de comedores escolares existente no
noso Concello.
Visto o interés común do Concello de Moaña e a Entidade en promover a
escolarización no ensino público, dotándoo daqueles servizos que poidan mellorar a
calidade na atención ao alumnado.
Visto que o orzamento prorrogado do Concello de Moaña e o orzamento
corrente pendente de aprobación definitiva contemplan a cantidade de 38.000,00 euros
na partida 3240.480.03, “Subvención financiamento comedores”.
Visto que a FEDERACIÓN DE ANPAS “ARCO DA VELLA” está inscrita no
Rexistro de Asociacións do Concello de Moaña co nº 8 e representa a totalidade das
Asociacións de Nais e Pais de Moaña que rexen comedores escolares, polo que non é
posible promover a concurrencia para a concesión de subvención para o fin que se
persegue, propoño á Xunta de Goberno Local a adopción dos seguintes acordos:
1.- Conceder á FEDERACIÓN DE ANPAS “ARCO DA VELLA” unha subvención de
38.000,00 euros para contribuír ao financiamento dos comedores escolares xestionados
polas Asociacións de Nais e Pais que a conforman.
2.- Autorizar e dispoñer o gasto con cargo á partida 3240.480.03 do orzamento en vigor.
3.- Aprobar o convenio que regulará a concesión, seguimento e xustificación de dita
subvención e facultar ao alcalde para a súa sinatura.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros, acorda aprobar
a proposta da Alcaldía nos seus xustos termos.
14.- CERTIFICACIÓN DA OBRA “MELLORA DE EFICIENCIA ENERXÉTICA
DO ALUMEADO PÚBLICO NA PARROQUIA DE MEIRA”.
Dáse conta da certificación ordinaria nº 2 e final, de data 7 de maio de 2010, da obra
MELLORA DE EFICIENCIA ENERXÉTICA DO ALUMEADO PÚBLICO NA
PARROQUIA DE MEIRA, presentada pola empresa CORUÑESA DE AHORRO
ENERGÉTICO, S.L.U., asinada polo director de obra D. Xosé Manuel Carballo
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Moldes. Así mesmo, dáse conta da factura 201000039, do 7 de maio de 2010, por
importe de 15.112,71 euros.
Consta no expediente solicitude do contratista de cesión do dereito de cobro da
certificación ordinaria nº 2 e final, correspondente á prestación realizada de Mellora de
eficiencia enerxética do alumeado público na parroquia de Meira, por un importe de
15.112,71 euros, a favor de BBVA, cumprindo co disposto nas bases de execución do
Orzamento Municipal. aceptado polas representantes de BBVA, oficina 2503.
Visto o informe do interventor municipal do 31 de maio de 2010 no que indica que, a
pesar do non sometemento á fiscalización previa dos contratos menores, neste punto se
achegan os documentos esixidos polo artigo 95 da LCSP para o recoñecemento das
obrigas nos contratos menores e para a transmisión dos dereitos de cobro,
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade das persoas asistentes, acorda:
Primeiro: Aprobar a certificación ordinaria nº 2 e final, de data 7 de maio de 2010 por
importe de 15.112,71 € da obra Mellora de eficiencia enerxética do alumeado público
na parroquia de Meira,
Segundo: Aprobar a factura de CORUÑESA DE AHORRO ENERGÉTICO, S..L.U. nº
201000039, de data 07/05/10, por un importe de 15.112,71 euros, recoñecendo a obriga
con cargo á partida 1650.61103.
Terceiro: Aprobar o endoso da certificación ordinaria nº 2 e final, por un importe de
15.112,71 € emitida por CORUÑESA DE AHORRO ENERGÉTICO, S.L.U. a favor de
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, no nº de conta 0182-2503-490711000007.
15.- CERTIFICACIÓN DA OBRA “MELLORA DE EFICIENCIA ENERXÉTICA
DO ALUMEADO PÚBLICO NA PARROQUIA DE DOMAIO”.
Dáse conta da certificación ordinaria nº 2 e final, de data 7 de maio de 2010, da obra
MELLORA DE EFICIENCIA ENERXÉTICA DO ALUMEADO PÚBLICO NA
PARROQUIA DE DOMAIO, presentada pola empresa CORUÑESA DE AHORRO
ENERGÉTICO, S.L.U., asinada polo director de obra D. Xosé Manuel Carballo
Moldes. Así mesmo, dáse conta da factura 201000041, do 7 de maio de 2010, por
importe de 15.091,85 euros.
Consta no expediente solicitude do contratista de cesión do dereito de cobro da
certificación ordinaria nº 2 e final, correspondente á prestación realizada de Mellora de
eficiencia enerxética do alumeado público na parroquia de Domaio, por un importe de
15.091,85 euros, a favor de BBVA, cumprindo co disposto nas bases de execución do
Orzamento Municipal. aceptado polas representantes de BBVA, oficina 2503.
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Visto o informe do interventor municipal do 31 de maio de 2010 no que indica que, a
pesar do non sometemento á fiscalización previa dos contratos menores, neste punto se
achegan os documentos esixidos polo artigo 95 da LCSP para o recoñecemento das
obrigas nos contratos menores e para a transmisión dos dereitos de cobro,
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade das persoas asistentes, acorda:
Primeiro: Aprobar a certificación ordinaria nº 2 e final, de data 7 de maio de 2010 por
importe de 15.091,85 € da obra Mellora de eficiencia enerxética do alumeado público
na parroquia de Domaio,
Segundo: Aprobar a factura de CORUÑESA DE AHORRO ENERGÉTICO, S..L.U. nº
201000041, de data 07/05/10, por un importe de 15.091,85 euros, recoñecendo a obriga
con cargo á partida 1650.61100.
Terceiro: Aprobar o endoso da certificación ordinaria nº 2 e final, por un importe de
15.091,85 € emitida por CORUÑESA DE AHORRO ENERGÉTICO, S.L.U. a favor de
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, no nº de conta 0182-2503-490711000007.
16.- CERTIFICACIÓN DA OBRA “MELLORA DE EFICIENCIA ENERXÉTICA
DO ALUMEADO PÚBLICO NA PARROQUIA DE MOAÑA (MOAÑA)”.
16A) Dáse conta da certificación ordinaria nº 1, de data 6 de maio de 2010, da obra
MELLORA DE EFICIENCIA ENERXÉTICA DO ALUMEADO PÚBLICO NA
PARROQUIA DE MOAÑA (MOAÑA), presentada pola empresa CORUÑESA DE
AHORRO ENERGÉTICO, S.L.U., asinada polo director de obra D. Xosé Manuel
Carballo Moldes. Así mesmo, dáse conta da factura 201000038, do 6 de maio de 2010,
por importe de 34.995,68 euros.
Consta no expediente solicitude do contratista de cesión do dereito de cobro da
certificación ordinaria nº 1, correspondente á prestación realizada de Mellora de
eficiencia enerxética do alumeado público na parroquia de Moaña (Moaña), por un
importe de 34.995,68 euros, a favor de BBVA, cumprindo co disposto nas bases de
execución do Orzamento Municipal. aceptado polas representantes de BBVA, oficina
2503.
Visto o informe do interventor municipal do 31 de maio de 2010 no que indica que a
tramitación cumpre co artigo 95 da LCSP para contratos menores, pero que non cumpre
o artigo 10.3 do real Decreto-Lei 13/2009 -prazo para adudicación- e no que, ademais,
reflicte que a documentación que se achega para a transmisión do dereito de cobro
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solicitada é a que establece a base 28 de execución do orzamento para o ano 2009, nesta
data prorrogado ao 2010.
Visto que no expediente consta o contrato da persoa contratada,
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade das persoas asistentes, acorda:
Primeiro: Aprobar a certificación ordinaria nº 1, de data 6 de maio de 2010 por importe
de 34.995,68 € da obra Mellora de eficiencia enerxética do alumeado público na
parroquia de Moaña (Moaña),
Segundo: Aprobar a factura de CORUÑESA DE AHORRO ENERGÉTICO, S..L.U. nº
201000038, de data 06/05/10, por un importe de 34.995,68 euros, recoñecendo a obriga
con cargo á partida 1650.61102.
Terceiro: Aprobar o endoso da certificación ordinaria nº 1, por un importe de 34.995,68
€ emitida por CORUÑESA DE AHORRO ENERGÉTICO, S.L.U. a favor de BANCO
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, no nº de conta 0182-2503-49-0711000007.
16.B) Dáse conta da certificación ordinaria nº 2 e final, de data 27 de maio de 2010, da
obra MELLORA DE EFICIENCIA ENERXÉTICA DO ALUMEADO PÚBLICO NA
PARROQUIA DE MOAÑA (MOAÑA)”, presentada pola empresa CORUÑESA DE
AHORRO ENERGÉTICO, S.L.U., asinada polo director de obra D. Xosé Manuel
Carballo Moldes. Así mesmo, dáse conta da factura 201000055, do 27 de maio de 2010,
por importe de 15.004,32 euros.
Consta no expediente solicitude do contratista de cesión do dereito de cobro da
certificación ordinaria nº 2 e final, correspondente á prestación realizada de Mellora de
eficiencia enerxética do alumeado público na parroquia de Moaña (Moaña), por un
importe de 15.004,32 euros, a favor de BBVA, cumprindo co disposto nas bases de
execución do Orzamento Municipal. aceptado polas representantes de BBVA, oficina
2503.
Visto o informe do interventor municipal do 31 de maio de 2010 no que indica que a
tramitación cumpre co artigo 95 da LCSP para contratos menores, pero que non cumpre
o artigo 10.3 do real Decreto-Lei 13/2009 -prazo para adudicación- e no que, ademais,
reflicte que a documentación que se achega para a transmisión do dereito de cobro
solicitada é a que establece a base 28 de execución do orzamento para o ano 2009, nesta
data prorrogada ao ano 2010.
Visto que no expediente consta o contrato da persoa contratada,
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade das persoas asistentes, acorda:
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Primeiro: Aprobar a certificación ordinaria nº 2 e final, de data 27 de maio de 2010 por
importe de 15.004,32 € da obra Mellora de eficiencia enerxética do alumeado público
na parroquia de Moaña (Moaña)
Segundo: Aprobar a factura de CORUÑESA DE AHORRO ENERGÉTICO, S..L.U. nº
201000055, de data 27/05/10, por un importe de 15.004,32 euros, recoñecendo a obriga
con cargo á partida 1650.61102.
Terceiro: Aprobar o endoso da certificación ordinaria nº 2 e final, por un importe de
15.004,32 € emitida por CORUÑESA DE AHORRO ENERGÉTICO, S.L.U. a favor de
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, no nº de conta 0182-2503-490711000007.
17.- ADXUDICACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA O
ARRENDAMENTO DUN LOCAL DESTINADO A CENTRO DE
FISIOTERAPIA E ODONTOLOXÍA.
Mediante providencia da Alcaldía de data 16 de febreiro de 2010 iniciouse expediente
para a contratación, por adxudicación directa, de 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, 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, co Prego de Cláusulas Administrativas Particulares e o Prego de
Prescripcións Técnicas.
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 e se procedeu á apertura dos sobres B
e C correspondentes á oferta económica e requisitos técnicos.
Finalmente, a Xunta de Goberno acordou remitir a citada documentación a
fiscalización e informe da Intervención Municipal, con carácter previo á súa
adxudicación.
Emitido informe pola Intervención Municipal en data 31 de maio de 2010, onde emite
nota de reparo en tanto non se incorpore ao expediente informe dos empregados
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públicos dos servizos municipais que inclúan estudo de mercado dos arrendamentos,
nos termos do artigo 124.2 da LPAP.
A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda:
PRIMEIRO.- Levantar o reparo da Intervención Municipal emitido en data data 31 de
maio de 2010, por entender completo o expediente e xustificado o prezo do
arrendamento proposto.
SEGUNDO.- Adxudicar o arrendamento dunha superficie propiedade de
PROMOCIONES SOUTO Y GONZÁLEZ S.L. para destinarlo a centro de fisioterapia e
odontoloxía polo prezo de 130,00 €/m2 útil (CENTO TRINTA EUROS ANUAIS/
M2ÚTIL). (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). Ubicación do local: Rúa Donato Bernárdez Sotelo, 3Planta Baixa; Urbanización O Rosal (Moaña-Pontevedra). M2 útiles: 240 (douscentos
corenta).
TERCEIRO.- Dispoñer un gasto no Orzamento corrente do presente exercizo por
importe de 10.400,00 euros con cargo á partida 3120.20200, correspondente ás
mensualidades dos meses de setembro a decembro, e dispoñer un gasto no Orzamento
de exercicios posteriores que a continuación se indican con cargo á mesma partida
3120.20200 e polas seguintes contías:
EXERCICIO
ANO 2011
ANO 2012
ANO 2013
ANO 2014
ANO 2015

GASTO A AUTORIZAR
31.200,00
31.200,00
31.200,00
31.200,00
20.800,00

CUARTO.- Notificar a PROMOCIONES SOUTO Y GONZÁLEZ S.L. propietario do
inmoble, o presente acordo e citalo para que no prazo de 15 días concorra á sinatura do
contrato en documento administrativo.
18.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
DA OBRA “REFORMA DO CAMPO DE FÚTBOL DE DOMAIO (MOAÑA)”
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
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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.
19.- PERSOAL: CADRO DE VACACIÓNS 2010
Vista a proposta do delegado de persoal para a aprobación do cadro de vacacións do
persoal do Concello no ano 2010:
VACACIÓNS ANO 2010
Tesoreira
Marta Comesaña Piñeiro

Está de baixa médica
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Recadador
Piñeiro Rodriguez, Xabier

06,09, á 13.10

Notificador:
Casás Mariño, Francisco

30,08 á 30,09

Secretaria:
Costa Diz, Manuel Eugenio

26,04, á 14,05(15dias) e 01,07 á 15.07.

Piñeiro Sarmiento, Carlos

12,08 á 12,09

Rodriguez Veloso, José

07,06 á 23,06 e 4,10 á 22.10

Roura Javier, Blanca

19,07 á 30,07 e 23,08 á 07,09

Secretaría Alcaldía:
Piñeiro Costa, Eugenio V.

15,07 á 30,07 e 24,09 á 01,10

Sepultureiros:
Fernandez Lorenzo, José Mª

Está de baixa médica.

Martínez Santomé, José

16.08 á 19.09

Intervención:
Graña Santaclara, José Ant.

15,08 á 15,09

Chapela González, Ramón A.

01,09 á 30,09 Restan 5 días (07.06 á 11.06)

Martínez Costa, Pablo

01,08 á 15,08 e 15,09 á 30,09

Rexistro-Información:
Margarita Calvar Fernandez

01,07 á 05,08

Balbino Pena Costa

23,08 á 27,09

Sara Rey Vieites

06,08 á 20,08 é 29,09 á 15,10
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Urbanismo:
Carballo Moldes, José M.

12,07 á 15,08

Garrido Garcia, Arturo

16,08 á 19.09

Loureiro Fervenza, Carlos

31,05 á 02,07

Pérez Villaverde Fernando

19,07 á 23,08

Rios Santóme, Soledad

16,08 á 16,09

Bibliotecas:
Casas Cordeiro, Mª. Carmen

31,05 á 16,06 é 01,07 á 18,07

Parada Fernandez, Rosario

06,09 á 10,10

Rodriguez Parada, Jesús

15,07 á 31,07 é 01,11 á 18,11

Cultura:
Pérez Rua, Manuel-Coor.Cult

01,06 á 06,06 é 02,11 á 30,11

Soto Viñas, Paula-Norm.Ling

26,07 á 29,08

Técnica Local de emprego e Orientadora Laboral.
Torea Priege, Maria

14.06 á 12.07 =29dias resto......

Carmen Perez Garcia

Pendente

Servicios Sociais- Cim-Ludotoca e Casa Mocidade
Chapela Lemos, Gloria-Aux.Admin. SS

06,09 á 10.10

García Lorenzo, Elena-Anim.Socio.C. SS

16,08 á 20,09

Santomé Santiago, Marta-Edu.Familiar SS

12,07 á 15,08
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Garcia Gómez, Susana-A.Social SS

28,06 á 12,07 é 23,08 á 11,09

Soage Bernardez, Mar-Asis.Social SS

19,07 á 22,08

Chapela González, Mª.Carmen-Psicol-CIM

18,05 á 21,06

Lores Rivera, Patricia-Avogada-CIM

21,06 á 04,07 é 06,09 á 26,09

Gayo Veiga, Cristina-Inf.Xuvenil –MOCIDADE

21,06 á 07,07 (17 dias)

Rivas Martínez, Sara. Cordinadora –LUDOTECA

pendente

Blanco Carballo, Bibiana-Monitora –LUDOTECA

pendente

SERVIZOS
Cobrador Praza Abastos:
Julio Fernández Fernández

02,08 á 10,09

Capataz:
Boubeta Garcia, Jesus Manuel

PENDENTE

Fontaneiros (están en Aqualia)
Gil Collazo, Javier

18,05 á 01,06 resto setembro.

Rodriguez Piñeiro, Jesús

01,09, á 05,10

Oficiais:
Entenza Dominguez, Luis-Albanel

28,06 á 01,08

Piñeiro Pazó, Juan Luis.- Mecánico

01,09 á 05,10

Abal Juncal, Telesforo-Carpinteir

26,07 á 29,08

González Couso, Antonio-albanel

02,08 á 05,09

Veiga Moreira, Julio-Electrecista

09,08 á 13,09
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Rios Sequeiros, José.-Xardiñeiro

12,07 á 15,08

Angel Paramós.- Canteiro

16,08, á 20,09

Peóns:
Alves Malvido, Fernando-xardineiro

02,08 á 05.09

Fervenza Cerviño, Manuel-albanel

03,05 á 06,06

Rua Santomé , Pablo-albanel

12.01 á 15.02

Riobó Vieitez, Urano-albanel

28,06 á 01,08

Choferes.
García Trigo, Jesus

26,07 á 29,08

Paredes Paredes, José

05,07 á 08,08

Solla, Luis

Esta de baixa médica

Conserxes pavillóns:
Cruz Couso, xulio-Reibón

02,08 á 05,09

Gallego García, Manuel-Domaio

02,08 á 05,09

Rocha Acuña, Manuel-Barxas

28,06 á 01,08

Conserxes Colexios:
Dasilva Pena, Maria Isabel-Seara

01,07 á 04,08

Pereira Barreiro, Jesus-Reibón

28,07 á 31,08

Veiga Riveiro, Javier-Domaio

19,07 á 22,08

LIMPADORAS: 1° QUENDA 28/06/10 Á 02/08/10 2°QUENDA 03/08/10 Á 06/09/10
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Blanco Moledo, Elvira-Pres.Real

Esta de baixa médica

Fervenza Gestido, Rosa Mª-Quint

PRIMEIRA QUENDA

Lorenzo Fandiño, Mª.Carmen-Quintel

SEGUNDA QUENDA

Miragaya Yañez, Mª.Luz-Tiran-

SEGUNDA QUENDA

González Cortegoso,Mª.Luisa-Domai

PRIMEIRA QUENDA

Rial Calvo, Eufrasia-Domaio

SEGUNDA QUENDA

Rodriguez Chapela, Laura-Abelendo

SEGUNDA QUENDA

Tomé Silva, Mª. Carmen-Abelendo

PRIMEIRA QUENDA

Rodriguez Menduiña, Ana-Reibón

SEGUNDA QUENDA

Chapela Palmás, Josefa-Pre.Tiran-Berducedo e
C.C.Berducedo e Biblioteca Tiran.

SEGUNDA QUENDA

Alvarez Bermudez, Marina-Guia

SEGUNDA QUENDA (ata 25.08,resto pendente)

Ordás Cancian, Graciela-Ludoteca-Clube
Xubilados, Mocidade e Cadabon.

SEGUNDA QUENDA

Labrador Castro, Isabel-Seara

PRIMEIRA QUENDA

Pérez Del Rio, Victoria-Seara

SEGUNDA QUENDA

Cruz Silva, Dolores—Concello-

SEGUNDA QUENDA

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade das persoas asistentes, acorda
aprobar a proposta das vacacións do persoal do Concello para o ano 2010.
20.- APROBACIÓN SINATURA CONTRATO DE XESTIÓN E TRATAMENTO
DE DATOS DOS USUARIOS DO SERVIZO DA PISCINA MUNICIPAL DE
MOAÑA COA CONCESIONARIA DO SERVIZO
En data 24 de maio de 2010, a empresa Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.
concesionaria de xestión e explotación da piscina municipal de Moaña, presenta
solicitude ante o Concello de sinatura de contrato de encargo de tratamento para a

Xunta de Goberno Local 22/10 – 31.05.10

26

xestión e tratamento de datos persoais por parte da citada empresa e como encargada de
tratamento dos datos dos usuarios do Servizo da Piscina Municipal de Moaña.
Visto o disposto na Disposición Adicional trixésima 1ª da Lei 30/2007, de 30 de
outubro, de Contratos do Sector Público pola que se rexe a citada concesión: “Los
contratos regulados en la presente Ley que impliquen el tratamiento de datos de
carácter personal deberán respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo.
2. Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de
carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél
tendrá la consideración de encargado del tratamiento.
En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos,
cuando se cumpla lo previsto en el artículo 12.2 y 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre. En todo caso, las previsiones del artículo 12.2 de dicha Ley deberán de
constar por escrito.
Atendendo ao establecido no artigo 12 da Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro,
de Protección de Datos de Carácter Persoal, que esixe a regulación por contrato do
tratamento para a xestión dos datos persoais dos usuarios do servizo.
A Xunta de Goberno, por unanimidade dos presentes, acorda:
UNICO.- Aprobar a sinatura de contrato de encargo de tratamento para a xestión e
tratamento de datos persoais dos usuarios do servizo ca empresa Aqualia Gestión
Integral del Agua S.A., concesionaria de xestión e explotación da piscina municipal de
Moaña, autorizando ao Sr. Alcalde para a sinatura do citado contrato.
21.- APROBACIÓN SINATURA CONTRATO DE XESTIÓN E TRATAMENTO
DE DATOS DOS USUARIOS DO SERVIZO MUNICIPAL DE AUGAS DE
MOAÑA COA CONCESIONARIA DO SERVIZO
En data 25 de maio de 2010 a empresa Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.
concesionaria do servizo municipal de augas, presenta solicitude ante o Concello de
sinatura de contrato de encargo de tratamento para a xestión e tratamento de datos
persoais por parte da citada empresa e como encargada de tratamento dos datos dos
usuarios dese servizo municipal.
Visto o disposto na Disposición Adicional trixésima 1ª da Lei 30/2007, de 30 de
outubro, de Contratos do Sector Público pola que se rexe a citada concesión: “Los
contratos regulados en la presente Ley que impliquen el tratamiento de datos de
carácter personal deberán respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo.
2. Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de
carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél
tendrá la consideración de encargado del tratamiento.
En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos,
cuando se cumpla lo previsto en el artículo 12.2 y 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
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de diciembre. En todo caso, las previsiones del artículo 12.2 de dicha Ley deberán de
constar por escrito.
Atendendo ao establecido no artigo 12 da Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro,
de Protección de Datos de Carácter Persoal, que esixe a regulación por contrato do
tratamento para a xestión dos datos persoais dos usuarios do servizo.
A Xunta de Goberno, por unanimidade dos presentes, acorda:
UNICO.- Aprobar a sinatura de contrato de encargo de tratamento para a xestión e
tratamento de datos persoais dos usuarios do servizo municipal de abastecemento e
saneamento de auga coa empresa Aqualia Gestión Integral del Agua S.A., concesionaria
dese servizo municipal, autorizando ao Sr. Alcalde para a sinatura do citado contrato.
22.- ALTA SERVIZO LUDOTECA
Visto o informe do 25 de maio de 2010 emitido pola coordinadora da Ludoteca en
relación á solicitude que se recibiu para a admisión dun neno no servizo da Ludoteca
municipal, feita pola súa representante (nai), así como as tarifas que lle corresponde en
función da ordenanza municipal,
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade das persoas asistentes, acorda
Primeiro: Dar de alta no servizo municipal da Ludoteca ao seguinte usuario, con
indicación do seu nome, o nº de socio, tarifa que lles corresponde e nome da persoa
responsable obrigada ao seu pagamento:
Socia
212

Rodrigo Chapela Calo
MARGARITA CALO ÁLVAREZ (nai)

Art. 4 Epgr. 1º
78.733.265 X

Segundo: Trasladar á Recadación municipal a presente resolución.
23.- TRÁFICO
23.A) D.ª Carmen Corrales Piñeiro, por escrito con entrada no rexistro do Concello o
día 14 de maio de 2010, solicita que se poña un espello para facilitar o tráfico na costa
dos Painzos – Refoxos, xa que non hai visibilidade.
Visto o informe do inspector-xefe da Policía local do 25 de abril de 2010, no que indica
que se trata dun cruce no que a saída de Refoxos cara á Porta do Sol é nula e que sería
conveniente concederlle o solicitado. O espello tería que ubicarse nas inmediacións do
núm. 259 de Quintáns.

Xunta de Goberno Local 22/10 – 31.05.10

28

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade das persoas asistentes, acorda
aprobar a colocación do espello solicitado nos termos recollidos no informe do xefe da
Policía local.
23.B) D. Jacinto Martínez Santomé, por instancia do 19 de maio de 2010, expón que
con motivo da perigosidade que existe na rúa que vai da Grela (Fontes) ao Casal pola
non existencia de visibilidade solicita que se tomen as medidas oportunas desde o
Concello.
Visto o informe do xefe da Policía local do 21 de maio de 2010 no que indica que pode
autorizars a colocación dun espello no cruzamento da Grela co Casal sendo o lugar
axeitado para a súa colocación o poste da luz que se encontra fronte ao cruzamento.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade das persoas asistentes, acorda
aprobar a colocación dun espello segundo se recolle no informe do xefe da Policía local.
23.C) D.ª Milagros Estévez Rodríguez, en representación de Vego Supermercados, SA.,
Eroski Center, por instancia do 19 de abril de 2010, expón que a pintura da zona de
carga e descarga xa non existe, e os condutores dos coches non se percatan da
sinalización vertical e aparcan nela, impedindo moitas veces a descarga dos camións.
Solicita o repintado da zona de carga e descarga en cor amarela e a modificación do
horario de carga e descarga de luns a sábado de 8:00 a 12:00 e de 16:00 a 20:00 h.
(sábados só de mañá).
Visto o informe do inspector-xefe da Policía local do 21 de maio de 2010, favorable ao
repintado en cor amarela da zona de carga e descarga en cor amarelo así como á
modificación do horario de carga e descarga que pasaría a ser de luns a venres das 8:00
ás 12:00 h. e das 16:00 ás 20:00 horas, e o sábado das 8:00 ás 12:00 horas,
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade das persoas asistentes, acorda
aprobar o repintado e a modificación do horario de carga e descarga nos termos
recollidos no informe do xefe da Policía local.
24.- VADOS
24.A) D. José Curro Regueira, por instancia do 12 de maio de 2010 solicita dar de baixa
un vado permanente en Casal, 68, que está ao seu nome, e cuxo nº é o 253.
Visto que o día 18 de maio de 2010 entregou a placa,
Visto o informe do 21 de maio de 2010 do xefe da Policía local que indica que xa
retirou o sinal do vado nº 253 que se quere dar de baixa,
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A Xunta de Goberno Local, por unanimidade das persoas asistentes, acorda dar
de baixa no Padrón de Vados ao nº 253 cuxo titular é D. José Curro Regueira, e
comunicarllo ao ORAL.
24.B) D. José Manuel Pazos Currás, por escrito do 11 de xaneiro de 2010 dirixido á
Oral de Moaña, expón que no nº 112 da rúa Concepción Arenal non existe ningún vado,
nin agora nin no ano 2006 en adiante, e solicita a baixa. Presenta copia do recibo
expedido pola ORAL polo período xaneiro-decembro 2006.
Visto o informe do inspector-xefe da Policía local do 22 de abril de 2010 no que indica
que no nº 112 da rúa Concepción Arenal actualmente non hai ningún vado, senón que
hai unha tenda de roupa,
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade das persoas asistentes, acorda dar
de baixa no Padrón de Vados da rúa Concepción Arenal nº 112, cuxo titular é D. José
Manuel Pazós Currás, anular os recibos dende o ano 2006 e trasladarlle o acordo ao
ORAL, .
25.- 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 o solicitante
NOME SOLICITANTE

LUGAR

M/2

Marcial Gayo Pena

PUB MASIDE
Avda. Castelao, 3

10

Tarifa
24 €/m2
240 €

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade das persoas asistentes, acorda
aprobar a solicitude así como a liquidación das correspondentes taxas.
26.- APOIO A UNHA INICIATIVA LOCAL DE EMPREGO: “QUE BUENO QUE
VINISTE... SERVICIOS MÚLTIPLES”.
Vista a solicitude de D.ª Marcia Lojo Faria para que o Concello lle preste apoio ao seu
proxecto empresarial “Que bueno que viniste... Servicios Múltiples” para que poida ser
cualificado e subvencionado como Iniciativa Local de Emprego pola Consellería de
Traballo e Benestar,
Visto o informe da axente de emprego de data 24 de maio de 2010, que di:
A axente de emprego atópase actualmente prestando asesoramento técnico a unha muller
do Concello de Moaña que desexa crear unha empresa neste Concello dedicada á prestación de
servizos múltiples e atención de recados diversos; Recados administrativos; renovación de
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documentos, xestións bancarias..., xestión de compras, acompañamento e recollida de nenos ao
colexio, acompañamento de persoas de idade, organización de eventos...
A forma xurídica elixida para a posta en marcha da empresa é autónoma e o nome
comercial previsto é “Que bueno que viniste... Servicios Múltiples”. A sede social do negocio
quedará en principio establecida no domicilio da promotora na Rúa Paradela 111. Moaña.
Nesta nova empresa crearase un posto de traballo estable para a promotora do proxecto:
−

MARCIA LOJO FARIA DNI nº 76812204-R.

Para o financiamento inicial do seu proxecto empresarial a emprendedora intenta
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 en Moaña non existen de momento outras
empresas en funcionamento que integren todo este abano de servizos de caracter persoal; Recados
administrativos, xestión de compras, servizos de acompañamento, organización de eventos,
substitución no posto de traballo...
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.
Este proxecto xerará dende o primeiro momento 1 posto de traballo estable no Concello
de Moaña, e segundo o plan de empresa elaborado pola técnica de emprego en colaboración coa
promotora, aínda que a rendibilidade do proxecto non é excesivamente elevada, presenta cifras
positivas dende o primeiro exercicio, permitindo a creación por parte da promotora do seu propio
emprego.
3º) Que o proxecto empresarial estea apoiado por unha administración local.
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 de data 26 de maio de 2010, que literalmente 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 MARCIA LOJO FARIA 76812204-R, con nome
comercial “Que bueno que viniste….Servicios Múltiples” para que poida ser cualificado como
Iniciativa Local de Emprego.
En vista do anterior
PROPOÑO:
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1º) Que o Concello de Moaña apoie este proxecto empresarial MARCIA LOJO FARIA
76812204-R, con nome comercial “Que bueno que viniste….Servicios Múltiples” promovido por:

o MARCIA LOJO FARIA DNI nº 76812204-R.
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 a promotora
deberá demostrar mediante a presentación de copias compulsadas da resolución de cualificación
como Iniciativa Local de Emprego, alta na Seguridade Social e alta no Imposto de Actividades
Económicas.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade das persoas asistentes, acorda
aprobar a proposta da Alcaldía nos seus xustos termos.
27.- 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
JESÚS
CORDEIRO
NOGUEIRA
JUAN
ANTONIO
RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ
ANTONIO
JAVIR
PIÑEIRO PÉREZ

Lugar

Taxas aboadas €

Informe
favorable

Reibón, 128

Dos conexión san.........180,00 €

Aqualia
Arquitecto técnico
Aqualia
Arquitecto técnico

Saneamento,
doméstico
Saneamento,
doméstico

uso
uso

Lourido, 74 A

D conexión san.........180,00 €

Saneamento,
doméstico

uso

Baixada ao Cocho,
194 – 2 - Meira

Dos conexión san.........180,00 €

os

Aqualia
Arquitecto técnico

Sen máis asuntos que tratar, a Presidencia dá por rematada a sesión, ás 19:05 horas do
día fixado no encabezamento, de todo o que, como secretario, DOU FE.
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