
Borrador ACTA Nº 23/09

SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL REALIZADA O DÍA 
19 DE MAIO DE 2009

Asistentes:

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

   Ten excusada a súa inasistencia D.ª Libertad Cruz Couso.

Secretario: Carlos Piñeiro Sarmiento

   Na Casa do Concello de Moaña, o 19 de maio de 2009, reúnense as devanditas persoas 
baixo a presidencia do señor alcalde, D. Xosé Manuel Millán Otero, asistidos por min, o 
secretario,  coa finalidade de realizar  a sesión ordinaria  da Xunta de Goberno Local, 
anunciada para o día de hoxe ás 13:00 horas, en primeira convocatoria.

   A Presidencia declara aberta a sesión  ás 13:25 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 
22/09, do 11/05 e a Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria e por unanimidade 
dos asistentes, acorda aprobar ditas actas.

2.- 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 
Local, en votación ordinaria e por unanimidade das persoas asistentes, acorda conceder 
a licenza de obras, que serán efectivas,  no seu caso, a partir  da licenza de primeira 
ocupación, deixando a salvo os dereitos de propiedade e sen prexuízo de terceiros e, con 
circia subxección aos condicionamentos establecidos nos devanditos informes, e tras o 
pagamento das taxas correspondentes. 

2.A) EXPTE. 62/09 – D. JOSÉ CIDRAS FREIRE presenta proxecto de reparación de 
cuberta  e conservación exterior  dun edificio,  sito no lugar  Sisalde,  42,  do barrio  do 
Redondo, de conformidade co proxecto presentado, redactado polo arquitecto técnico D. 
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Humberto Guimerans Gallego, visado na data 7 de abril de 2009. Orzamento das obras: 
14.816,22 euros. 
Dáse  conta  do  informe  do  aparellador  municipal  do  día  14  de  maio  de  2009,  que 
literalmente di:

ASUNTO: PROXECTO DE CONSERVACIÓN (OBRA MAIOR) 
INFORME: Procede licenza das obras de conservación definidas en proxecto. 

Precisa informes sectoriais. 
No expediente consta autorización administrativa da Deputación Provincial. 
Edificación en situación de fóra de ordenación. 
A presente licenza outórgase ó 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 céntranse no 
chorreo  de  paredes  exteriores  de  mampostería  con  posterior  encintado  e  impermeabilización, 
pintado de paramentos exteriores do edificio e voos, colocacións de canalóns e baixantes e na 
simple conservación da cuberta con colocación de taboeira hidrófugo, placas asfálticas, illamento 
e tella mixta, velux co mantemento estrutural da mesma salvo reforzos circustanciais e puntuais 
así como do uso preexistente. 

O expediente conta con Estudo básico de seguridade e saúde.

Liquidación provisoria de tributos
Imposto sobre construcións ............................ 414,85 €
Taxas licenza urbanística...................................65,00 €
Cartel de obra....................................................110,00 €

2.B) EXPTE. 97/09 – D.ª CARMEN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ presenta proxecto 
básico  e  execución  de  conservación  de  edificación  auxiliar,  situada  na  Xalde,  de 
conformidade  co  proxecto  presentado,  redactado  pola  arquitecta  D.ª  Mª  Teresa 
Fernández Iglesias, visado na data 11.05.2009.
 
Dáse  conta  do  informe  do  aparellador  municipal  do  día  14  de  maio  de  2009,  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 o 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 proxeto se centran no 
chapeado en fachada de bloques, rexuntado nas de mampostería, substitución de porta de madeira 
e  na  simple  conservación  da  cuberta  co  mantemento  estrutural  da  mesma  salvo  reforzos 
circustanciais e puntuais así como do uso preexistente. 
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O expediente conta con Estudo básico de seguridade e saude.

Liquidación provisoria de tributos
Imposto sobre construcións ............................ 70,00 €
Taxas licenza urbanística...................................65,00 €
Cartel de obra....................................................110,00 €

2.C)  EXPTE.  92/09  –  CONSTRUCCIONES  JUNCAL  Y  CRUZ,  S.L.  presenta 
proxecto de execución de muros de contención en parcela sita no lugar da Mingalleira, 
s/n, do barrio do Con-Moaña, cunha lonxitude de 43,80 m. lineais e unha altura máxima 
de  1,20  m.  de  conformidade  co  proxecto  presentado,  redactado  por  AR  UR  MO 
(Arquitectura y Urbanismo Morrazo, S.L.P.), sendo o arquitecto técnico D. Cristóbal 
Juncal Ríos, visado na data 30.04.2009.
 
Dáse  conta  do  informe  do  aparellador  municipal  do  día  14  de  maio  de  2009,  que 
literalmente di:

ASUNTO: MURO DE CONTENCIÓN (OBRA MAIOR) 

INFORME: Procede licenza. 

Non require informes sectoriais. 

Altura máxima cara vista a partir da rasante do terreo será de 1,0 metros. 

Retranqueo do eixo da vía pública: 4,0 metros.

Liquidación provisoria de tributos
Imposto sobre construcións ............................ 44,26 €
Taxas licenza urbanística..................................65,00 €
Cartel de obra....................................................110,00 €

2.D) EXPTE. 76/08 – D.ª Mª DEL PILAR DÍAZ MARTÍNEZ,  presenta proxecto 
para a reconstrución dun muro de cantería para contención de terras e defensa do río, 
situado en Reibón de acordo  co proxecto adxunto,  visado o 26 de marzo de 2008. 
Arqutecto  técnico:  D.  Humberto  Guimerans  Gallego.  Lonxitude  do muro:  35,05 ml, 
altura: 1,50 ml; orzamento: 5.867,32 euros.
 
Dáse  conta  do  informe  do  aparellador  municipal  do  día  14  de  maio  de  2009,  que 
literalmente di:

ASUNTO: RECONSTRUCIÓN DE MURO DE DEFENSA DE RÍO 

INFORME: Procede licenza. 
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Require informes sectoriais. 

No expediente consta autorización administrativa de Augas de Galicia. 

A obra queda determinada polo proxecto: reconstrucción de muro de pedra de 1,50 metros de 
altura, con talude de 1/1 sen rebasar a cota do terreo natural. 

Liquidación provisoria de tributos
Imposto sobre construcións ............................ 164,28 €
Taxas licenza urbanística..................................  65,00 €

3.- DENEGACIÓN DE LICENZAS

3.A) EXPTE. 94/09 – D. ALEJANDRO MALVIDO CANCELAS,  presenta estudo 
técnico para saneamento e pintado de fachadas e apertura de ocos interiores en vivenda 
unifamiliar,  sita no barrio de Fontes, núm. 211, Tirán – Moaña, de conformidade co 
proxecto presentado, redactado por Arquitectura y  Urbanismo Morrazo, S.L.P., sendo o 
arquitecto técnico D. Cristóbal Juncal Ríos, visado o día 08.05.2009.
 
Dáse  conta  do  informe  do  aparellador  municipal  do  día  12  de  maio  de  2009,  que 
literalmente di:

ASUNTO: ESTUDO TÉCNICO EN UNIFAMILIAR (OBRA MAIOR) 
INFORME: Non procede licenza das obras definidas en proxecto. 

Obras de rehabilitación. 
A obra de demolición interior en planta baixa con uso vivenda para xenerar estancias superiores 
afecta  a  habitabilidade  da  edificación.  O  alcance  do  proxecto  non  aume  nin  describe 
pormenorizadamente  tal  intervención.  Presumiblente  deberá  solicitarse  a  exención  do 
cumprimento das Normas do Habitat Galego. 

Liquidación provisoria de tributos
Imposto sobre construcións ............................ 56,84 €
Taxas licenza urbanística.................................. 65,00 €
Cartel de obra ...................................................110,00 €

A Xunta de Goberno Local, por unamidade das persoas asistentes, acorda que 
non procede a concesión da licenza polos motivos recollidos no informe do aparellador 
municipal.

3.B) EXPTE.  91/09  –  D.ª  CATALINA CAMESELLE VELOSO,  presenta  estudo 
técnico  para  apertura  de ocos  interiores  nunha vivenda unifamiliar,  sita  na Travesía 
Canexa  Alta,  núm.  18,  A Praia  –  Moaña,  de conformidade  co proxecto  presentado, 
redactado  por  AR  UR  MO  (Arquitectura  y  Urbanismo  Morrazo,  S.L.P.),  sendo  o 
arquitecto técnico D. Cristóbal Juncal Ríos, visado na data30.04.2009.
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Dáse  conta  do  informe  do  aparellador  municipal  do  día  14  de  maio  de  2009,  que 
literalmente di:

ASUNTO: APERTURA DE OCOS INTERIORES EN VIVENDA UNIFAMILIAR. 

INFORME: Non procede licenza das obras solicitada. 

Obras de rehabilitación. 

O alcance do estudo técnico e insuficiente para evaluar obras que afectan a habitabilidade dunha 
vivenda.  Dadas  as  características  da  edificación,  unha  vez  definidas  as  obras  rehabilitadoras 
deberá solicitarse trámite de excepción das Normas do Habitat Galego. 

Liquidación provisoria de tributos
Imposto sobre construcións ............................ 42,56 €
Taxas licenza urbanística.................................. 65,00 €
Cartel de obra ...................................................110,00 €

A Xunta de Goberno Local, por unamidade das persoas asistentes, acorda que 
non procede a concesión da licenza polos motivos recollidos no informe do aparellador 
municipal.

4.- OBRAS MENORES

Visto o expediente instruído a instancia dos interesados e examinados os informe do 
técnico,  a  Xunta  de  Goberno  Local,  en  votación  ordinaria  e  por  unanimidade  das 
persoas asistentes,  acorda conceder  as  licenzas  de obra menor,  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.

4.A) EXPTE. 79/09 – D. EUGENIO SANTOMÉ SANTOMÉ solicita licenza de obra 
para  reparación  dun muro  existente  de  14,00 ml  por  1,50 ml  de  altura  (21,00 m2) 
consistente no encintado con cemento branco e area, situado no lugar Moureira nº 127 
do barrio Fonte da Tella – Meira, de conformidade co croquis e orzamento presentado. 
Orzamento das obras 749,00 euros.

Dáse  conta  do  informe  do  aparellador  municipal  do  día  13  de  maio  de  2009  que 
literalmente di: 
 

ASUNTO: REPARACIÓN DE MURO 

INFORME: Procede licenza. 

Non require informes sectoriai. 
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Obras de reparación estructural de un elemnto dentro de alineación.

Liquidación provisoria de tributos
Imposto s/construción .................   20,97 €
Taxas licenza urbanística ............    65,00 €

4.B) EXPTE. 73/09 – D. CLAUDIO BARCIA SANTOMÉ solicita a construción dun 
muro de peche de finca da súa propiedad, sita no barrio do Pombal-Meira (Moaña), a 
base de postes de formigón e malla metálica, cunha lonxitude de 47 m liñais e 1,50 m de 
altura, de conformidade coa documentación presentada.
 
Dáse  conta  do  informe  do  aparellador  municipal  do  día  13  de  maio  de  2009  que 
literalmente di: 

ASUNTO: CERRAMENTO 

INFORME: Procede licenza. 

Non require informes sectoriais. 

Altura máxima de 1,0 metros de cerramento en postes e tela metálica. Retranqueará da vía públia 
a distancia mínima de 4,0 metos do eixo da mesma no seu enteste. 

Liquidación provisoria de tributos
Imposto s/construción .................   29,67 €
Taxas licenza urbanística ............    65,00 €

5.- OUTROS ESCRITOS E LICENZAS

5.A) EXPTE. 23/09 – D.ª MATILDE CAAMAÑO BARREIRO por escrito do 3 de 
abril  de 2009 expón que para poder  proceder  á  execución  das  obras de demolición 
parcial e debido ao risco existente, solicita que se achegue a dito expediente o informe 
visado de declaración de ruína relativo á zona do edificio que se quere demoler. 

É requirida polo Concello para que presente copia do título de propiedade e para que 
informe sobre a habitabilidade da casa, ao que dá cumprimento mediante escrito con 
entrada no Concello o día 6 de maio de 2009.

Dáse  conta  do  informe  do  aparellador  municipal  do  14  de  maio  de  2009,  que 
textualmente di:

INICIACIÓN DE DECLARACIÓN DE RUÍNA 
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Declaración de ruina. O presente expediente iniciase a instancia de interesado, Matilde Caamaño 
Barreiro, propietario do inmoble, segundo consta en escritura adxunta. 

A teor do especificado no Artigo 38 do Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro, polo que se aproba o 
Regulamento de disciplina urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei  do solo de 
Galicia, poñeráselle de manifesto ao arrendatario identificado no expediente o traslado literal dos 
informes técnicos para que nun prazo non de quince días, prorrogable pola metade do concedido, 
aleguen e presenten por escrito os documentos e xustificacións que coiden pertinentes en defensa 
do seu interese. 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade das persoas asistentes, acorda que 
se inicie o expediente de DECLARACIÓN DE RUINA e que se proceda a realizar os 
trámites recollidos no informe do aparellador municipal.

5.B) EXPTE. 62/01 - D.ª YOLANDA PAZ OTERO, por escrito do 30 de abril de 
2009, expón que herdou a vivenda situada en Reibón, 182, con licenza de obras nº 62/01 
–acompaña  copia  da  licenza,  da  escritura,  oficios  de  dirección  do  arquitecto  e  do 
aparellador-, e solicita prórroga e transmisión da licenza para rematar as obras.

Dáse  conta  do  informe  do  aparellador  municipal  do  7  de  maio  de  2009,  que 
textualmente di:

ASUNTO: TRANSMISIÓN E PRÓRROGA DE LICENZA 

INFORME: Procede transmisión de licenza  do expediente  62/01  inicialmente  outorgado  a 
Julio Paz Rodriguez en Comisión Municipal de Goberno en sesión celebrada o día 21 de maio do 
2001, a favor da solicitante Yolanda Paz Otero. 
Consta certificación de dirección de obras do inicio das mesmas antes dos seis meses da concesión 
da licenza polo cal a prórroga das mesmas non require o su axuste as Normas do Habitat Galego. 
Debe aboar taxas por non rematar a obra no prazo de tres anos da concesión da licenza. 
Subróganse todas as condicións impostas para a inicial licenza. 

Liquidación provisoria de tributos
Taxas prórroga licenza urbanística ............    90,63 €

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade das persoas asistentes e á vista do 
informe do aparellador municipal, acorda aprobar:
Primeiro: o cambio de titularidade da licenza do expediente de obras 62/01, que estaba a 
nome de D. JULIO PAZ RODRIGUEZ e pasa ao de D.ª YOLANDA PAZ OTERO.
Segundo:  a  prórroga  solicitada  para  rematar  as  obras,  unha  vez  pagadas  as  taxas 
correspondentes.

6.- CESIÓNS GRATUÍTAS DE TERREOS

6.A)  A Comunidade  de Montes  Veciñais  en  Man Común de  Meira,  por  acordo da 
asemblea xeral ordinaria realizada o 19 de xaneiro de 2008, cede por prazo indefinido 
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ao Concello unha parcela cunha superficie de 181,00 m2, segundo datos do informe 
catastral, situada na baixada á Guía, no lugar do Latón. Achega certificación do acordo 
tomado pola asemblea xeral ordinaria e croquis da parcela.  

Segundo informe do arquitecto técnico municipal do 07.01.07, a calificación urbanística 
desta parcela correspóndese co SISTEMA VIARIO.

A Xunta  de  Goberno Local,  por  unanimidade  das  persoas  asistentes,  acorda 
aceptar a cesión da parcela.

6.B) D. José Cidrás Freire, con domicilio en Sisalde, 42, cede gratuíta e voluntariamente 
ao Concello de Moaña a superficie de 6,59 m2 dun terreo da súa propiedade, sito entre a 
rúa  Curros  Enríquez  e  a  Moca  para  a  construción  e  ampliación  de  beirarrúas  nese 
trameo.

A Xunta  de  Goberno Local,  por  unanimidade  das  persoas  asistentes,  acorda 
aceptar a cesión de 6,59 m2 do terreo propiedade de D. José Cidrás Freire sito entre a 
rúa Curros Enríquez e a Moca, comprométese a construírlle o muro de contención de 
terras e o cerramento á vía pública ao longo do terreo cedido, e a recoñecerlle que a 
superficie cedida lle computará a efectos de edificabilidade.

7.- PROPOSTA 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.

Vistas as propostas de gasto que se detallan a continuación,

DEPARTAMENTO CONCEPTO     PROVEDOR PARTIDA IMPORTE
CULTURA Agasallos para Certame Coral: 7 

bandexas conmemorativas
JOYERÍA  TERRA 
RELOJERÍA

4510-22601 RC 800 126,02€

CULTURA Homenaxe  100  aniversario  do 
nacemento de Castroviejo

Margarita  Currás 
Díaz: 3 ramos flores

4510 22601 RC 801 59,70 €

Gabriel Pena Portela: 
cartelería

4510 22601 RC 801 98,60 €

Coral  Polifónica  de 
Bueu

4510 22601 RC 801 300,00 €

As Ninochas 4510 22601 RC 801 181,22 €
ALCALDÍA Acondicionamento  e 

mantemento piscina O Beque
Servicia,  Higiene 
integral 
medioambiental, 
s.l.u.

4520 21200 RC 804 2.629,72 €

SEGURIDADE Sinalización  horizontal  paso 
peóns e parada bus

API movilidad 5110 2100 RC 803 10.204,69 €
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ESTATÍSTICA Formación  aplicación 
WINTASK – padrón habitantes

WURTH Software y 
Servicios

1210 22706 RC 802 394,37 €

Vista a existencia de crédito orzamentario suficiente e adecuado no orzamento para o 
ano 2009 acreditado pola retención de crédito para gastos que se efectúan 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 a 
proposta de gasto, autorizando e comprometendo o gasto tal e como se reflicte na táboa.

8.- RELACIÓN DE FACTURAS

O delegado de Facenda propón que se aprobe a relación de facturas nº 164 presentada 
pola Intervención municipal de data 12 de maio de 2009, levada á Comisión de Facenda 
desa  mesma  data,  por  importe  de  59.651,05  euros,  cuxa  relación  empeza  por 
FRANCISCO FERREIRO GONZÁLEZ polo importe  de 394,40 euros e remata  coa 
factura FARO DE VIGO S.A.U. polo importe de 121,80 euros, e que está integrada por 
tres anexos:

- Anexo I:  gastos do ano 2009 que contan con autorización  de gasto ou RC 
anual.

- Anexo II: gastos do ano 2009 que contan con Retención de crédito ao inicio da 
tramitación e proposta de gasto.

- Anexo III: gasto do ano 2009 que non contan con tramitación contable.

  Factura                   Interesado    Partida  Importe
1   FRANCISCO FERREIRO GONZALEZ   5110   2100 394,40

  020-09   CYBERNOVA MOAÑA S.L.   1210   2200 37,50
110413   MOTIVO JCB GALICIA, S.A.   5110   2140 143,55

17   ALMACEN CRISTALERIA MOAÑA S.L.   4520   2120 90,94
18   ALMACEN CRISTALERIA MOAÑA S.L.   4510   2120 54,58
19   ALMACEN CRISTALERIA MOAÑA S.L.   4220   2120 42,03

6570   JUCONS GALAICA S.L.U.   4520   2030 958,74
   006B   ALQUIMAK RIAS BAIXAS, S.L.   5110   2030 141,54

71   HITRAF S.A.   5110   2130 559,24
204   COMERCIAL CUSTODIO S.L.   5110   2140 29,93
898   GASOLEOS DEL MORRAZO SANCHILAN   4120   2210 660,00

 24-00012   HORMIGONES S.A.   5110   2100 681,18
 022/2009   P/K - GABRIEL PENA PORTELA   4510   2260 180,96

2573   RECAMBIOS MOLARES, S.L.   5110   2140 138,63
   37/09   CYBERNOVA MOAÑA S.L.   1210   2160 367,50
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187761   DOMAIO F.C.   4520   2210 134,31
6584   JUCONS GALAICA S.L.U.   5110   2030 535,92

22151794   DOMAIO F.C.   4520   2210 106,05
   A/54   AGROCAR C.B.   4321   2190 232,99
   B/86   AGROCAR C.B.   4321   2190 1.093,22

 8574/2009   CURT MARTINEZ, Federico   4440   2210 58,85
    A26   CHAPELA GONZALEZ, JOSE   5110   2100 295,15
    A67   FERNANDEZ S.L.   5110   2100 556,02
    A32   FERNANDEZ S.L.   5110   2100 1.546,22

508   JUCONS GALAICA S.L.U.   5110   6230 1.917,48
944886947   S.E. DE CARBUROS METALICOS S.A.   5110   2210 163,64

988615   R CABLE Y TELECOMUNICACION DE GALICIA   3130   2220 65,82
20090027   SEQUEIROS PEREZ, Carlos Alberto   7510   2260 522,00

124   CLUB DEPORTE RURAL GUIMARAN   7510   2260 810,00
14129   SINSELLO, S.L.   7510   2260 773,72

  525/09   SANCHILAN,S.L.   5110   2210 10,50
3033   PAZ DISMAC, S.L   2220   2200 125,56
3032   PAZ DISMAC, S.L   3130   2209 125,56
3031   PAZ DISMAC, S.L   1210   2200 144,79
3034   PAZ DISMAC, S.L   1210   2200 121,73
3030   PAZ DISMAC, S.L   1210   2209 176,18
3808   GASOLEOS DEL MORRAZO SANCHILAN   4520   2210 366,00
90281   LEMBRADIS, S.L.   5110   2120 237,22

14900509   SANIPLAST, S.L.   5110   2100 1.598,16
2008/A/151   ROMERO SOLIÑO S.L.   5110   2100 900,29

590   ALMACENES CANDUCHO S.L.   4220   2120 1.622,87
1733   HISEMAR, S.L.   5110   2100 572,98

304460   SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.   1210   2220 1.144,81
307655   SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.   1210   2229 534,92
2696   SOCOMOR S.A.   5110   2210 113,10
71/09   BREOGAN, S.L.   3130   2120 1.305,00

1656/09   PEYCAR PONTEVEDRA S.L   2220   2210 760,96
41   CORUÑESA DE AHORRO ENERXETICO SLU   4320   2100 10.440,00

6662   JUCONS GALAICA S.L.U.   5110   2030 139,20
   49/09   CYBERNOVA MOAÑA S.L.   1210   2160 93,80

777   FARO DE VIGO S.A.U.   1210   2200 81,20
779   FARO DE VIGO S.A.U.   4510   2260 280,14
778   FARO DE VIGO S.A.U.   4520   2260 280,14

93406   GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.   4520   2210 114,82
872008   SISTEMAS OFICINAS RIAS BAIXAS S.L.U.   3130   2200 129,99

24   JUNCAL BARROS, Israel   4520   2260 105,56
21/09   SANTA CECILIA ESCUDERO, ANA ISABEL   1210   2260 1.130,41

35   ALMACEN CRISTALERIA MOAÑA S.L.   4511   2120 101,72
26   ALMACEN CRISTALERIA MOAÑA S.L.   4421   2120 490,73
776   FARO DE VIGO S.A.U.   1210   2200 81,20
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173   HORMIGONES S.A.   5110   2100 632,03
253   HORMIGONES S.A.   5110   2100 141,69

    D/9   MONFORTE S.A.   2220   2040 948,00
4997   NORPREVENCION, S.L.   4510   2270 707,60

   A/29   INSTALACIONES ARTISTICAS IVAN   7510   2260 2.436,00
1395   FARO DE VIGO S.A.U.   7510   2260 280,14
1393   FARO DE VIGO S.A.U.   7510   2260 280,14

078-02-0081   RADIO POPULAR, S.A.- COPE   7510   2260 696,00
28/09   DIFUX, S.L.   7510   2260 3.352,40

2   CRUZ CARRO, MARIA JOSE   2221   2260 262,50
663   SANTOME GONZALEZ, Juan Pablo   5110   2140 40,00

   68/09   GARCIA PERIS, Juan   2220   2210 750,00
2142   API MOVILIDAD, S.A.   5110   2100 5.382,40
56   RODRIGUEZ ABAL, Jose Luis   2220   2200 134,56
57   RODRIGUEZ ABAL, Jose Luis   1210   2200 590,44

  A09/116   ALARMAS PONTEVEDRA S.L.   3130   2120 64,14
  A09/140   ALARMAS PONTEVEDRA S.L.   4220   2120 98,47
  C09/204   ALARMAS PONTEVEDRA S.L.   4220   2120 129,92
  D09/223   ALARMAS PONTEVEDRA S.L.   2220   2279 5.609,97

1394   FARO DE VIGO S.A.U.   1210   2200 371,20
1392   FARO DE VIGO S.A.U.   1210   2200 121,80

 TOTAL ...... 59.651,05

Visto o informe do interventor 90/2009 do 12 de maio de 2009, no que se refire ao 
incumprimento nalgunhas facturas incluídas nos anexos II e III de trámites previstos na 
Lei  de contratos  do sector  público,  nas  bases  de execución  do orzamento  e  no RD 
1496/2003, así como a asunción de gastos pola prestación de servizos municipais non 
obrigatorios, 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade das persoas asistentes, acorda o 
recoñecemento da obriga das facturas relacionadas na relación número 164, con cargo 
ás partidas  orzamentarias  que figuran nela,  para  evitar  o enriquecemento inxusto da 
Administración, por entender que os servizos foron efectivamente executados e, noutros 
casos, por entender que o pago dos servizos correspóndelle realizalo ao Concello.

9.-FACTURA TELEFONIA FIXA (MES DE ABRIL DE 2009)

Vista  a  proposta  da Comisión  de Facenda do 12 de maio  de 2009 presentada  polo 
Delegado a esta xuntanza,

A Xunta  de  Goberno  Local,  por  unanimidade  das  persoas  asistentes,  acorda 
aprobar o consumo de telefonía fixa do mes de abril de 2009, reflectido na factura 60-
D955-003842 de Telefónica de España, por un importe de 3.521,96 euros, e recoñece a 
obriga con cargo ás partidas orzamentarias recollidas no RC 2009-748-0.
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10.- PROPOSTA DE GASTO POR REPOSICIÓN DE BENS AFECTADOS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA DE  MELLORA DE ACCESO Á ZONA INDUSTRIAL 
DO COCHO.

Dada a necesidade de repoñer bens que foron afectados na execución da obra de mellora 
de accesos á zona industrial do Cocho,

Visto o orzamento do 12 de marzo de 2009 de Construccións Xulio Castaño, S.L., que 
detalla  polo  miúdo  o  custe  desas  reposicións  e  valóraas  en  27.737,51  euros  (ive 
incluído),

Visto o informe do interventor do 19 de maio de 2009, no que, entre outros aspectos, 
indica que debe incorporarse ao expediente informe técnico ou xurídico que defina a 
natureza das actuacións que se queren desenvolver e o réxime xurídico de aplicación, e 
emite reparo á proposta de contratación da obra.

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.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade das persoas asistentes, acorda:

Primeiro:  Levantar  o reparo da intervención municipal  por tratarse  de reposición de 
bens  afectados  na  obra  de  ampliación  de  beirarrúas  na  mellora  de  accesos  á  zona 
industrial do Cocho que non figuran no proxecto, constituíndo obxecto separado deste. 

Segundo:  Aprobar  a  realización  desta  obra  e  autorizar  e  comprometer  o  gasto  por 
importe de 27.737,51 euros en concepto de reposición de bens afectados pola execución 
da obras de mellora de accesos á zona industrial do Cocho, imputandoo á partida 5110 
61000 RC 805.

11.- SOLICITUDE AUTORIZACIÓN USO DO AUDITORIO 

   A Concellería de Cultura e Ensino solicita da Xunta de Goberno Local se autorice ao 
Circo Ringland o uso do Auditorio do Centro Cultural Daniel Castelao o vindeiro día 30 
de maio, para o seu espectáculo “Un viaje al mundo de la fantasía para niños de todas 
las edades”, previa liquidación das taxas correspondentes polo uso do mesmo. O horario 
solicitado sería de 18:30 a 20:30.
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   Figura  no  expediente  solicitude  forma,  co  programa  e  copia  de  seguro  de 
resposabilidade civil, ademais da solicitude do permiso para a colocación da publicidade 
que será retirada polo solicitante logo da celebración do evento.
   Á vista dos citados antecedentes, a Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes 
acorda  autorizar  ao  Circo  Ringland  o  uso  do  Auditorio  do  Centro  Cultural  Daniel 
Castelao o vindeiro día 30 de maio en horario solicitado sería de 18:30 a 20:30, para o 
seu espectáculo “Un viaje al  mundo de la fantasía  para niños de todas las edades”, 
previa liquidación das taxas correspondentes polo uso do mesmo. 

12.-  CERTIFICACIÓN  PARCIAIS  Nº  6  E  7  DA  OBRA  “MELLORA  DA 
SEGURIDADE VIAL NA PO-314 AVDA. DANIEL CASTELAO”

   Dáse conta das certificacións parciais nº 6 e 7 da obra “Mellora da seguridade vial na 
PO-314 Avda. Daniel Castelao”, presentada pola empresa XESTIÓN AMBIENTAL DE 
CONTRATAS,  S.L.,  asinadas  polo  director  de  obra  D.  Juan  Fernández  Rivas,  a 
certificación nº 6 por importe de 50.826,99 euros e a  certificación nº 7 por importe de 
55.521,96 euros.
   A Xunta de Goberno Local, por unanimidade das persoas asistentes, acorda:

Primeiro: Levantar o reparo da Intervención recollido no seu informe de data 6 de maio 
re  de  2009,  por  entender  que  as  obras  foron  efectivamente  executadas  nos  termos 
recollidos  e  as  certificacións  asinadas  polo  Director  de  Obra  e  para  evitar  o 
enriquecemento inxusto da Administración.

Segundo: Aprobar a certificación nº 6- parcial da obra “Mellora da seguridade vial na 
PO-314  Avda.  Daniel  Castelao”,  de  data  28  de  febreiro  de  2009,  por  importe  de 
50.826,99 € e a certificación nº 7- parcial da obra “Mellora da seguridade vial na PO-
314 Avda. Daniel Castelao”, de data 31 de marzo de 2009, por importe de 55.521,96 €.

Terceiro: Aprobar a factura nº 18/09, de XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, 
S.L., de data 28 de febreiro de 2009, polo importe de 50.826,99 euros, recoñecendo a 
obriga  con  cargo  á  partida  5110.61119  e  a  factura  nº  30/09,  de  XESTIÓN 
AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L., de data 31 de marzo de 2009, polo importe de 
50.826,99 euros, recoñecendo a obriga con cargo á partida 5110.61119.

Cuarto:  Remitirlle  o  acordo  á  Consellería  de  Política  Territorial,  Obras  Públicas  e 
Transportes para a provisión de fondos.

13.- SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

13. A) Visto o informe do 11 de maio de 2009 da traballadora social do Concello sobre 
variacións no servizo de axuda no fogar, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade 
das persoas asistentes,  acorda dar de baixa a D.ª  Carmen Souto García,  con efectos 
dende o día 1 de maio de 2009,  polo motivo contido no informe.
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13.B) Visto o informe do 27 de abril de 2009 da traballadora social do Concello sobre 
variacións no servizo de axuda no fogar con cargo á Lei de dependencia, a Xunta de 
Goberno Local, por unanimidade das persoas asistentes, acorda dar de alta a D.ª María 
Moreira García, 45 horas ao mes, cunha aportación da usuaria de 45 €/mes, e a partir do 
día 1 de xuño de 2009. 
 
14.-  PROPOSTA  DE  ADHESIÓN  AO  PROGRAMA  ACTÍVATE DA 
DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA.

Visto o informe-proposta da técnica da Casa da Mocidade do 15 de maio de 2009, co 
visto e prace da concelleira de xuventude, no que se solicita que o Concello de Moaña 
se adhira ao programa da Deputación de Pontevedra “Activate. Cursos Xuventude 
2009” para a realización de dous cursos de 30 horas de duración, dirixidos a mozos e 
mozas de entre 16 e 35 anos.

Dado que dito programa consiste en ofrecerlles unha selección de cursos á xuventude de 
entre 16 e 35 anos dos concellos con menos de 50.000 que se adhiran a el. Estes cursos 
desenvolveranse durante  os  meses  de setembro  a  novembro de 2009 e os  concellos 
adheridos prestarán as súas instalacións e os medios materias que  fosen precisos. O 
prazo  de  presentación  das  solicitudes  das  persoas  interesadas  en  facer  estes  cursos 
rematará  o  20  de  xullo  e  presentaranse  nos  respectivos  rexistros  dos  concellos  nun 
modelo de inscrición que se lles facilitará.

A Xunta  de  Goberno Local,  por  unanimidade  das  persoas  asistentes,  acorda 
aprobar a proposta e adherirse ao programa da Deputación de Pontevedra “Actívate. 
Cursos Xuventude 2009”, coa solicitude da impartición de dous cursos de 30 horas no 
Concello de Moaña.

15.- AUXILIARES DA POLICIA LOCAL 2009

Dase conta da proposta feita polo tribunal calificador das probas para a selección 
de 8 auxiliares da policia local para o exercicio 2009

SELECCIÓN PARA  A CONTRATACION TEMPORAL DE AUXILIARES 
DA POLICIA LOCAL DE MOAÑA.2009

Finalizado  en  data  15/5/09  o  prazo  de  reclamacións  a  lista  provisional  de 
puntuacións  para  a  contratación  de  8  auxiliares  da  policia  local  e  non  habendo 
reclamación  algunha  contra  a  mesma  elevase  a  definitiva  e  proponse  a  Xunta  de 
Goberno a sua aprobación 

Aspirante Test Toponimia Galego Total
Diego Marcos Lorenzo 8,66 2,01 1,69 12,36
Santiago Souto del Rio 7,60 1,85 2,46 11,91
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Jose Angel Gago Lorenzo 7,33 2,03 2,46 11,82
Javier Acevedo Posse 7,60 1,75 1,61 10,96
Alejandro Acevedo Posse 7,33 1,80 1,76 10,89
Javier Rivas Parada 6,00 2,72 2,07 10,79

Mari Catia Cruz Blanco 6,00 1,91 2,46 10,37
Jose Luis Domínguez Maya 6,00 1,93 2,38 10,31

Conforme  o  establecido  nas  bases  os  aspirantes  desta  relación  deberan  ser 
contratados por órden de puntuación por unha duración máxima de seis meses.

Moaña, 18 de Maio do 2009
O SECRETARIO DO T.

A Xunta de Goberno, por unanimidade dos membros asistentes, acorda aprobar a 
relación.

16.- PRÓRROGA, POR UN MES, DE CONTRATOS REALIZADOS DENTRO 
DO PROGRAMA DE COOPERACIÓN LOCAL 2008.

Vista a proposta da Alcaldía do 4 de maio de 2009, que textualmente di:

O vindeiro 3 de xuño rematan os servizos subvencionados dentro dos programas de cooperación 
local 2008 “Programa de Atención a Bibliotecas  Públicas e Comedores Escolares” onde están 
contratadas 4 técnicas superiores en educación infantil  que teñen como un dos seus principais 
traballos a atención ós comedores escolares dos colexios públicos do Concello de Moaña, e tamén 
o servizo “Reforzo de servizos administrativos” onde está contratada unha conserxe.

Tendo  en  conta  que  estas  traballadoras  aínda  non  disfrutaron  as  vacacións  do  seu  contrato 
deberían deixar de traballar a principios de maio sendo o restante tempo de contrato de vacacións, 
sen embargo os comedores escolares necesitan ser atendidos polo menos durante todo o mes, por 
tanto,  sería  necesario  prorrogar  un  mes  a  contratación  para  que  os  comedores  puidesen  ser 
atendidos durante todo o mes de maio.

Por parte desta alcaldía solicitouse inforne da axente de emprego referente á posibilidade legal de 
realizar unha prórroga dun mes ás traballadoras integrantes deste servizo, manifestado o citado 
informe que non existe impedimento legal ao respecto.

Polo anterior,

PROPOÑO:

1º) Aprobar a prórroga da contratación das seguintes traballadoras por un período dun mes, dende 
o 4 de xuño até o 3 de xullo 2009.

Os datos das traballadoras son os seguintes:

Técnico superior en educación infantil:
- Blanco Chapela, Leticia.
- Eiroa Camaño, Eva María
- Ponce De León Rodríguez, María Teresa
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- Santomé Eiroa, María Esperanza

Conserxe
- Rivera Rodríguez, María Dolores

As restantes condicións contractuais (salario, xornada...) serán as mesmas que as establecidas no 
contrato inicial.

Visto o informe desfavorable de intervención do día 11 de maio de 2009, 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade das persoas asistentes, acorda:

Primeiro: Levantar o reparo reflectido no informe do interventor, por entender que a 
contratación  destas  persoas  se  fixo logo dunha selección  que cumpriu  os  principios 
constitucionais de igualdade, mérito e capacidade e que ao ser a súa modalidade a de 
contrato  por obra ou servizo determinado, a data de fin reflectida nos seus contratos 
debe  considerarse  de  carácter  orientativo,  estando  a  súa  prórroga  suficientemente 
xustificada pola necesidade do servizo.

Segundo: Aprobar a prórroga da contratación das seguintes traballadoras por un período 
dun mes, dende o 4 de xuño até o 3 de xullo 2009.

As técnicas superiores en educación infantil,  imputando os gastos derivados da 
prórroga da súa contratación á partida 4220.13100:

- Blanco Chapela, Leticia.
- Eiroa Camaño, Eva María
- Ponce De León Rodríguez, María Teresa
- Santomé Eiroa, María Esperanza

A conserxe, imputando o gasto derivado da prórroga da súa contratación á partida 
1210.13100

- Rivera Rodríguez, María Dolores

As restantes condicións contractuais (salario, xornada...) serán as mesmas que as 
establecidas no contrato inicial.

Terceiro: Noficarlle este acordo á Intervención municipal e á xestoría.

17.- VADOS

17.A) SOLICITUDE DE D. LUIS FERRADAS FERRADAS

D.  LUIS  FERRADAS  FERRADAS  presenta  instancia  na  que  solicita  un  vado 
permanente na rúa Fragata Villa de Madrid, 19,  para o que presenta o recibo de pago 
das taxas por un importe de 123,75 euros (108,75 € vado e 15 € do sinal)
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Visto o informe do inspector xefe da Policía Local do concello de Moaña do 21 de 
novembro de 2008, onde di que se ten un portal de entrada de vehículos e un rebaixe na 
beirarrúa de 5,80 mts de ancho, tendo capacidade o garaxe para dous vehículos.

Visto o informe do inspector de obras do día 26 de novembro de 2008 que indica que se 
encontra en zona urbana,

A  Xunta  de  Goberno  Local,  por  unanimidade  das  persoas  asistentes,  acorda 
aprobar o vado solicitado por  D. LUIS FERRADAS FERRADAS, cunha entrada de 
5,80 metros, polo cal presenta o recibo de taxas por un importe total de 123,75 €  e que 
se notifique o presente acordo á Recadación municipal.

17.B)  D. Manuel Rodríguez Vidal, por escrito do 27 de marzo de 2009, pide dar de 
baixa o vado permanente nº 305 que solicitara en Pedaboa nº 44, Meira.

A Xunta  de  Goberno Local,  por  unanimidade  das  persoas  asistentes,  acorda 
aprobar a baixa solicitada por D. MANUEL RODÍGUEZ VIDAL e requirirlle para que 
proceda á devolución do sinal. 

18.- MOBILIDADE

18.A)   D. Francisco Javier Carro Piñeiro solicita a colocación dunhas bandas sonoras 
para a estrada que une A Borna con San Lourenzo polo campo de fútbol polo alto índice 
de persoas que transitan por ela.

A Xunta  de  Goberno Local,  por  unanimidade  das  persoas  asistentes,  acorda 
denegar a colocación dos resaltes por non tratarse dun vial peonil.

18.B)  D. Jorge Luis Vidal Alonso expón que debido ao estacionamento continuo de 
vehículos na estrada que baixa para O Fuxón e solicita un cebreado para poder acceder á 
súa vivenda.

A Xunta  de  Goberno Local,  por  unanimidade  das  persoas  asistentes,  acorda 
denegar a solicitude por non constar a titularidade pública do camiño..

19.- RECLAMACIÓN DE DANOS DE D.ª ELISABEL AVILES SANTOMÉ

Vista a reclamación presentada por D. Diego Costa Santos en nome da súa muller D.ª 
Elisabel Avilés Santomé o día 5 de maio de 2009, na que expón que a súa muller sufriu 
un accidente o día 4 de maio de 2009 no parque da Alameda, acompaña informe médico 
da caída e pide danos e perdas.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade das persoas asistentes, acorda dar 
conta á compañía aseguradora.
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20.- RENUNCIA DE LICENZA DE TAXI

Dona Maria Pequeño Regueira,  con domicilio  en Verdeal Domaio 38 A, con 
DNI nº 76804639A, presenta solicitude  renunciando a  Licencia municipal de taxi nº 9 
da que e titular. Acompaña certificación do Secretario do Concello confirmando a sua 
titularidade  a  que  ten  adscrito  o  vehículo  marca  SEAT ALAMBRA, matricula  PO-
7452-BS.

A Xunta de Goberno, por unanimidade dos membros asistentes, acorda a baixa 
desta licencia de taxi nº 9 conxuntamente co vehículo que estaba adscrito a mesma.

21.- TRANSFERENCIA DE LICENZA DE TAXI

D. Jose Pastoriza Pazó con domicilio en Moca 31, con DNI nº 35927055C, como 
titular da licencia municipal  de taxi nº 8 solicita a sua transferencia a Maria Pequeño 
Regueira,  acompaña  certificación  do  Secretario  do  Concello  confirmando  a  sua 
titularidade  co  vehiculo  marca  MERCEDES  BENZ-220-CDI,  MATRICULA  5324-
BRT.

A  Xunta  de  Goberno,  por  unanimidade  dos  membros  asistentes,  acordo  a 
transferir a licencia municipal de taxi nº 8 de Jose Pastoriza Pazó para Maria Pequeño 
Regueira, dando de baixa o mesmo tempo o vehiculo matricula 5324-BRT que queda 
para uso propio de Jose Pastoriza Pazó.

22.- GASTOS POR DESPRAZAMENTOS DE PERSOAL DA POLICÍA LOCAL

Visto o informe do xefe da Policía Local do 11 de maio de 2009, que di:

Que do listado de aprobados de aspirantes a auxiliares de policía local, cinco dos aprobados non 
teñen o curso realizado na AGASP, polo que cómpre que estas persoas realicen o dito curso, que 
está previsto realizar na Estrada do 25 ao 29 de maio de 2009, en xornadas de mañá e tarde.

Que por elo cómpre pagar  os gastos  de quilometraxe do uso dun vehículo particular  para  o 
traslado dos auxiliares diariamente á Estrada e o pagamento tamén diario de media dieta para 
cinco persoas.

Relación de auxiliares que realizaran o curso: Diego Marcos Lorenzo, Santiago Souto del Río, 
José Ángel Gago Lorenzo, Javier Acevedo Posse e María Catia Cruz Blanco.

   A Xunta de Goberno Local, por unanimidade das persoas asistentes, acorda autorizar os 
gastos derivados da realización do curso na Academia Galega de Seguridade dos auxiliares 
de  policía  local  indicados  no  informe,  consistentes  nos  gastos  por  quilometraxe  dun 
vehículo particular empregado para o desprazamento á Estrada, e media dieta diaria para os 
cinco auxiliares relacionados, dende o 25  ao 29 de maio de 2009. Estes gastos pagaranse 
unha vez presenten o certificado de realización do curso e a conta dos gastos.
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23.- 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 que se relacionan a continuación.

Servizo Lugar Taxas aboadas Informe 
favorable

ISABEL  CURRÁS 
GONZÁLEZ

Saneamento,  usos 
domésticos.

Palmás, 85 –edif. San Benito 
A- 2º C

Conexión saneamento ....180 € Aqualia
Aparellador mun.

MONICA  SANTOS 
MARTÍNEZ

Saneamento,  usos 
domésticos.

Calvar, 11 – 3º D Domaio Conexión saneamento…180 € Aqualia
Aparellador mun.

JOSE  PIÑEIRO 
PAZOS

Saneamento,  uso 
doméstico

Costa, 45 (Domaio) Conexión saneamento…180 € Aqualia
Aparellador mun.

Mª  DEL  CARMEN 
LEMOS 
VILLAVERDE

Auga, uso industrial Concepción  Arenal,  88  - 
baixo

Taxas conexión auga…... 60 €
Fianza .........................     20 €

Aqualia
Aparellador mun.

   E non sendo outro obxecto, a Presidencia dá por rematada a sesión, sendo as 14:45 
horas do día fixado no encabezamento, de todo o que, como secretario  DOU FE.
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	Asistentes:
	11.- SOLICITUDE AUTORIZACIÓN USO DO AUDITORIO 

	Mari Catia Cruz Blanco
	6,00
	1,91
	2,46
	10,37
	Jose Luis Domínguez Maya
	6,00
	1,93
	2,38
	10,31

