ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL REALIZADA O
DÍA 11 DE MARZO DO 2013.
===============================================
No Concello de Cangas, cando son as vinte horas e dezaseis minutos do día once
de marzo do dous mil trece, previa convocatoria, reúnense os/as seguintes
concelleiros/as: Dª Berta Pérez Hernández, D. Bernardino Faro Lagoa, D. Rafael Soliño
Costas, Dª Dolores Gallego Santos, D. José Luis Gestido Porto e Dª Mª Lucía Lede
Fernández, SUPLENTES: D. Francisco Javier Soliño Soliño, baixo a presidencia do Sr.
alcalde, Jose Enrique Sotelo Villar, asistidos por min a secretaria xeral, Dª Berta Alonso
Soto e a interventora, Dª Mª Jesús Piñeiro Bello, coa finalidade de realizar sesión
ordinaria da Xunta de Goberno Local, convocada para o día de hoxe, en primeira
convocatoria.
Non asiste á sesión o concelleiro, D. Pío Millán Blanco.
Pola presidencia declarouse aberta a sesión, pasándose a tratar os seguintes
puntos da orde do día:
1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR REALIZADA
EN DATA 25 DE FEBREIRO DO 2013.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes,
acordou, aprobar o borrador da acta da sesión anterior da Xunta de Goberno Local,
realizada en data 25 de febreiro do 2013.
URBANISMO E VIVENDA
2º.- INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DE DATA 5 DE MARZO DO 2013,
DA XEFA DE URBANISMO S/ OUTORGAMENTO DE LICENZAS DE OBRAS E DE
APERTURAS DE ESTABLECEMENTOS.
2.A) APROBA-LOS SEGUINTES EXPEDIENTES DE OBRAS:
2.A.1)

LICENZA DE OBRAS MAIORES.- Examinados os expedientes de obras tramitados a instancia de parte,
e tralos informes técnicos e xurídicos a eles incorporados, a Xunta de Goberno Local acordou o seguinte:
outorga-las seguintes licenzas urbanísticas, deixando a salvo o dereito de propiedade e os de terceiros. O acto
de edificación ou uso do solo realizarase de conformidade coa documentación presentada, ás condicións
particulares e ás seguintes condicións xerais:
1ª.- Os efectos das licenzas que se conceden, son puramente urbanísticos, a reserva e con absoluta
independencia da obriga inescusable que recae nos seus titulares de obter, de se-lo caso, as preceptivas
autorizacións dos outros organismos con competencias concorrentes nesta cuestión (Xefatura Provincial de
Estradas, Deputación Provincial, Autoridade Portuaria de Vigo, Xefatura de Costas de Pontevedra, Comisión
Provincial de Patrimonio Histórico-Artístico, etc.).

2ª.- Advírteselle ó/á interesado/a que esta licenza carece de validez en tanto o técnico aparellador
municipal non efectúe a operación de "tira de cordas", polo que o/a interesado/a deberá solicitar que esta se
leve a cabo antes de comeza-las obras.
3ª.- Deberá presentar no concello tres informes por escrito do estado das obras e da súa adecuación ó
proxecto e á licenza municipal na que se amparan, nas seguintes fases da obra:
a) Cando as fábricas, tanto interiores como exteriores, estean iniciadas sobre o rasado da cimentación.
b) Cando estea rematada a estructura do teito correspondente á altura total da edificación.
c) Cando estea finalizada a obra.
4ª.- Antes do inicio das obras deberá colocarse un valado de protección, que non poderá impedi-lo
tránsito público para o que deberá obter, previamente, licenza municipal. O valado deberá acomodarse ás
prescricións de seguridade do persoal empregado nas obras e para as persoas que transiten pola vía pública.
5ª.- Deberá colocarse un cartel de dimensións mínimas de 1,70 x 0,84 metros, onde figure o número e
data da licenza, número de andares e nomes do promotor, arquitecto, aparellador e constructor. O titular da
licenza adoptará tódalas medidas de seguridade previstas na normativa vixente.
6ª.- Deberá ter, na obra, a licenza e o proxecto selado polo concello a disposición dos funcionarios
municipais.
7ª.- De conformidade co disposto no artigo 35 do RDL 1/92 do 26 de xuño, os prazos de iniciación,
interrupción máxima e remate das obras, fíxanse en:
a) Iniciación: dentro dos doce meses seguintes ó outorgamento da licenza.
b) Interrupción máxima: seis meses, debendo comunicárselle ó concello. Indícase que, con carácter
excepcional e por só unha vez, outorgarase prórroga cando se xustifique que a interrupción obedeceu a
motivos de forza maior.
c) Remate das obras: dentro dos trinta e seis meses seguintes ó outorgamento da licenza.
8ª.- A edificación non poderá ser ocupada en ningún dos seus andares ata que as obras estean
completamente rematadas, nese momento solicitaráselle ó concello a preceptiva licenza de primeira ocupación,
achegando certificado de final de obra asinado polos directores desta e visado polos colexios correspondentes.
En dito certificado especificarase que as obras se axustan ás condicións da licenza municipal e, así mesmo,
achegarase documento acreditativo de que a obra foi dada de alta para os efectos do imposto sobre bens
inmóbeis e escritura de división horizontal ou de declaración de obra nova, segundo os casos.
9ª.- O comezo da obra e a efectividade da licenza estará condicionada, en todo caso, á presentación
no concello de un exemplar do proxecto de execución.
10ª.- Cando nas proximidades das obras que se autorizan existan instalacións de redes de servizos
públicos que poidan resultar afectadas pola realización das obras, o titular da licenza daralle conta diso ó
concello e estará obrigado a repoñer, ó seu estado anterior, os desperfectos que puidesen ocasionarse, ou
sufraga-los gastos. Suspenderase a efectividade da licenza concedida mentres non se cumpra a obriga citada.
11ª.- Toda variación que se produza no proxecto presentado, así como, na dirección técnica ou
empresa constructora, deberáselle comunicar ó concello para a súa conformidade.

12ª.- Antes de comeza-la construcción a que fai referencia esta licenza, o promotor das obras
deberá instalar no límite da parcela contiguo ó cami½o ó que dá fronte, un foxo de formigón protexido
cunha reixa co único fin de limpia-las rodas dos vehículos que se empreguen na obra, especialmente en

épocas de choiva, co obxecto de evita-la perda de area nos viais de comunicación co conseguinte risco
para a circulación rodada.
* Calquera dos incumprimentos do condicionado suporá a SUSPENSIÓN INMEDIATA das obras,
de conformidade co indicado no art. 209.1 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística
e protección do medio rural de Galicia.

EXPEDIENTE N° 24.392 E Nº 1.605.- A Beatriz Herbello Millán, con enderezo na
Avda. Montero Ríos, nº 20-5º-Cangas, para en Francón-Aldán, en solo de núcleo rural,
regulado pola Ordenanza 11, construír unha edificación de 198,45 m2. de soto, 188,99
m2. de planta baixa e 161,44 m2. de primeiro andar para nove apartamentos turísticos,
de conformidade co proxecto básico de outubro do 2012, con un orzamento de
240.000,00 euros, a que antes do comezo das obras presente o correspondente
proxecto de execución, oficios de dirección e estudo de seguridade, a utilizar os
materiais que sinala a LOUGA para os núcleos rurais e a formalizar perante o Catastro a
modificación que presenta esta licenza.
Non se poderá comezar a actividade mentres non se efectúe polo técnico
municipal e xefe local de Sanidade a correspondente comprobación.
Advírtese que a licenza outorgada é de tracto continuo, polo que en caso de
sobreveniencia de novos factores obxectivos non previsibles na tramitación desta
autorización, ou no caso de incumprimento ou non funcionamento das medidas
correctoras aplicadas ou previstas no proxecto presentado, procederase a revisar a
licenza outorgada e inclusive a súa revogación no caso de que non fora posible
restablecer a seguridade ou tranquilidade esixible. Esta revogación non conlevará para
o concello carga de indemnización ningunha.
EXPEDIENTE N° 24.396 E Nº 1.619.- A Esperanza Gago Nogueira, con enderezo en
Donón, nº 58-O Hío, rectifícaselle a referida licenza no sentido en que o destino da
edificación e para PENSIÓN DE DÚAS ESTRELAS.
EXPEDIENTE N° 24.506.- A María Elena Barreiro Fernández, con enderezo en Rúa
Benigno Soage, nº 12-Cangas, para no referido lugar, rehabilitar parcialmente o
primeiro andar en 47,00 m2., de conformidade co proxecto visado con data 28 de
febreiro do 2012, por un orzamento de QUINCE MIL CENTO SETE CON DOUS
(15.107,02) euros.
Malia isto deberá cumprir o establecido no artigo 47 do Plan Especial de
Protección e Reforma Interior do Casco Antigo de Cangas (BOP 28-6-2000) que dispón:

"En todo o conxunto edificado do Casco Histórico recoméndase a utilización de
contrafiestras interiores de madeira nos ocos da fiestras, baicóns ou portas de aire,
pintadas en blanco ou cores que harmonicen co da carpintería.

Prohíbese expresamente, en calquera caso, a exposición ó exterior de persianas
plásticas ou doutros materiais, tampouco se pode instalar capialzados exteriores para
alonxar persianas enrolables ou toldos.
As galerías ou miradoiros só poderán levar ó interior persianas venecianas ou
enrolables de materiais moi lixeiros que, non modifiquen o efecto de transparencia e
lixeireza dos seus parámetros. A súa coloración harmonizará co do entramado da
galería ou miradoiro, debendo evitarse a gama de cores primarios."
EXPEDIENTE N° 21.619.- LICENZA MUNICIPAL N° 21.166.- A "DISMAREATE,
S.L.", con enderezo en Rúa Delio Rodríguez, nº 6-Ponteareas, acéptaselle a renuncia da
referida licenza peticionada o 14 de febreiro do 2013.
En canto á devolución do aval bancario solicitado no mesmo escrito deberá,
previamente, proceder ó valado da fronte da parcela e a súa limpeza de entullos, de
conformidade co disposto nos arts. 9 e 199.3 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.
2.A.2) ARQUIVO DE EXPEDIENTES DE OBRAS:
EXPEDIENTE Nº 1.575 E Nº 24.258.- O tramitado a instancia de "METAL BRAÑAS,
S.L.", con enderezo en Rúa María Martín, nº 3-2°A-Moaña, taller de calderería en San
Cosme-Nave 110-C-Darbo, acórdase declaralo caducado de conformidade co art. 92 da
Lei 30/92, do 26 de novembro, ó transcorrer máis de tres meses desde o requirimento
de presentación de documentación de data 12 de novembro do 2012.
2.A.3) EXPEDIENTES DE OBRAS PENDENTES SOBRE A MESA:
EXPEDIENTE N° 24.402.- A Benigno Rodríguez González, con enderezo en Viñó, nº
31-A-O Hío, para no referido lugar, construír un alpendre de 20,00 m2., e un
cerramento de 25,08 metros, foi deixado sobre a mesa pendente de mellor estudo.
EXPEDIENTE N° 24.447.- A Tamara Vidal Carballa, con enderezo en Erbello, nº
33-Aldán, para no referido lugar, executar reformas exteriores e interiores consistentes
en 13,25 m2., de carpintería exterior, substitucións de sanitarios baños, 85,75 m2., de
solados de plaqueta e 54,60 m2., de azulexado, foi deixado sobre a mesa pendente de
mellor estudo.
2.B) LICENZA DE OBRAS MENORES.
Examinados os expedientes de obras tramitados a instancia de parte, e vistos, así mesmo, os
informes técnicos e administrativos incorporados, a Alcaldía acordou, outorga-las seguintes licenzas de
obras, deixando a salvo o dereito da propiedade, os de terceiros e os do común, de conformidade coa
documentación presentada, sempre que esta se adapte ó condicionado que se establece en cada
autorización e ás seguintes condicións xerais:

1ª.- Os efectos das licenzas que se conceden, son puramente urbanísticos, a reserva e con
absoluta independencia da obriga inexcusable que recae nos seus titulares, de obter, no seu caso, as
preceptivas autorizacións por parte dos outros organismos estatais, con competencias concorrentes nesta
cuestión (Xefatura Provincial de Estradas, Deputación Provincial, Obras do Porto de Vigo, Pontevedra, A
Coruña, etc.).
2ª.- Advírtese ó interesado ou interesada que esta licenza carece de validez en tanto non se
efectúe a operación de "tira de cordas" pola comisión de obras e técnico/a aparellador/a municipal,
efecto para o cal deberá solicita-lo interesado/a que se leve a cabo esta antes de comeza-las obras.
3ª.- Deberá ter na obra a licenza e o deseño selado polo concello a disposición dos
funcionarios/as municipais.
4ª.- De conformidade co disposto no artigo 197.1 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, os prazos de iniciación, interrupción
máxima e remate das obras, fíxanse en:
a) Iniciación dentro dos doce meses seguintes ó outorgamento da licenza.
b) Interrupción máxima de seis meses, debendo comunicar ó concello e advertíndose con
carácter excepcional e por unha soa vez, outorgarase prórroga cando se xustifique que a interrupción
obedeceu a motivos de forza maior.
c) Remate das obras dentro dos trinta e seis meses seguintes ó outorgamento da licenza.
5ª.- As características constructivas dos cerramentos deben seren as que sinale a ordenanza
respectiva segundo a cualificación urbanística do solo, e que se especifican na documentación das
vixentes normas que leva por título "Normas Urbanísticas I".

EXPEDIENTE N° 24.438.- A Antonio Sotelo Gutiérrez, con enderezo en rúa García
Olloqui, nº 8-3ºB-Vigo, para en Piñeiro-Aldán, construír un cerramento frontal de
parcela de 15,95 metros, de conformidade coa documentación presentada e
autorización da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, de data 30
de novembro do 2012, a unha distancia non inferior a 8,00 metros do eixo da estrada e
cun orzamento de MIL SEISCENTOS SESENTA E SETE CON SETENTA E CINCO
(1.667,75) euros.
Acéptaselle a cesión gratuíta para o vieiro efectuada con data 15 de febreiro do
2013.
Simultaneamente á edificación deberá complementar a urbanización das frontes
de parcela.
2.C) APERTURAS DE ESTABLECEMENTOS.
EXPEDIENTE N° 1.566.- LICENZA MUNICIPAL DE APERTURA
ESTABLECEMENTO PETICIONADA POR "C.B. VEIGA DO LAGO".

DE

A Xunta de Goberno Local acordou conceder licenza municipal de apertura de
establecemento dedicado a CAFÉ-BAR TAPERÍA, na Avda. Xosé Graña, nº 17-Aldán,
peticionada por "C.B. VEIGA DO LAGO", con enderezo en no referido lugar, tendo en
conta o informe de comprobación efectuado polo técnico municipal de data 27 de
febreiro do 2013.
Advírtese que a licenza outorgada é de tracto continuo, polo que en caso de
sobreveniencia de novos factores obxectivos non previsibles na tramitación desta
autorización, ou no caso de incumprimento ou non funcionamento das medidas
correctoras aplicadas ou previstas no proxecto presentado, procederase a revisar a
licenza outorgada e inclusive a súa revogación no caso de que non fora posible
restablecer a seguridade ou tranquilidade esixible. Esta revogación non conlevará para
o concello carga de indemnización ningunha.
3º.- DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.
3.A) PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA S/EXPEDIENTE SANCIONADOR POR
INFRACCIÓN URBANÍSTICA Nº 44/2012.
Dase conta de proposta de resolución da Alcaldía de data 25.2.13, referente a
sancionador por infracción urbanística nº 44/2012, que é como segue:

"EXPEDIENTE Nº 44/2012.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN
Resultando que no lugar de rúa Méndez Núñez e outras, polos responsables que
se indican nesta resolución iniciouse a execución de obras sen a preceptiva licenza
municipal consistentes en: realizar obras de canalización.
Resultando que, con data 26 de novembro do 2012 a Xunta de Goberno Local,
concede licenza para realizar as referidas obras.
Resultando que segundo consta no expediente, son persoas presuntamente
responsables dos feitos sinalados, "R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A.",
promotor.
Considerando que os feitos anteriormente expostos poden ser constitutivos
dunha infracción urbanística segundo determina o artigo 216 da Lei 9/02, de 30 de
decembro de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, en relación
co artigo 1 do Decreto 28/1999, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento
de Disciplina Urbanística, que pode tipificarse en principio como leve segundo sinala o
artigo 217.4 da mesma norma.

Considerando que inicialmente non se pode apreciar a tenor do indicado no
artigo 220.2 da Lei 9/02 e artigos 96 e 97 do Decreto 28/1999, de 21 de xaneiro, polo
que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística, circunstancias agravantes.
Considerando sen prexuízo do resultado definitivo da instrucción do expediente,
que ós feitos descritos lles pode corresponder a sanción de multa entre 300 e 6.000.euros. de acordo co establecido no art. 220.1.a) da referida Léi 9/02, indicándolle ó
infractor que se fai efectiva a sanción no prazo de 15 días desde a súa notificación
reduciráselle a mesma nun 30%.
Visto o establecido nos artigos 216 ó 223 da Lei 9/02; no Regulamento de
Disciplina, así como na Lei 30/92, de 26 de novembro do Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común; e no Regulamento
de procedemento para o exercicio da potestade sancionadora aprobado por R.D.
1398/93, de 4 de agosto, e de acordo coas atribucións que teño legalmente conferidas
polo artigo 228 da Lei 9/02, o artigo 10 do R.D. 1398/93 e o artigo 21 da Lei 7/85, de 2
de abril, Reguladora de Bases de Réxime Local.
Visto o Decreto da Alcaldía de data 16 de xufio de 2011 polo que se delega na
Xunta de Goberno Local a tramitación dos expedientes sancionadores en materia de
disciplina urbanística, propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
ACORDO:
PRIMEIRO.- Iniciar procedemento sancionador por infracción urbanística polos feitos
mencionados dos que presuntamente son responsables as persoas indicadas nos
antecedentes desta resolución.
SEGUNDO.- Nomear instructor e secretario do expediente a D. Rafael Soliño Costas e á
secretaria do concello, Dª Berta Alonso Soto, respectivamente, que poderán absterse
de intervir no procedemento, ou ser recusados polos interesados polas causas e na
forma que determinan os artigos 28 e 29 da Lei 30/92.
TERCEIRO.- O órgano competente para a resolución do presente procedemento
sancionador, é a Xunta de Goberno Local por delegación da Alcaldía, de acordo co
establecido no artigo 228 da Lei 9/02, 10 do R.D. 1398/93 e artigo 21.1.k) da Lei 7/85
e Decreto de delegación de data 16 de xuño de 2011.
CUARTO.- Indicar ós interesados o dereito que lles concede o artigo 8 do R.d. 1398/93
de recoñecer a súa responsabilidade, advertíndolle que de efectuar por si mesmo a
legalización das obras antes da resolución do presente expediente reducirase a contía
da sanción nun 80%.

QUINTO.- Indicar ós interesados o dereito que teñen a formular alegacións e achegar
os documentos que estimen pertinentes, antes do trámite de audiencia, así como a
coñecer en todo momento o estado de trámite do procedemento.
SEXTO.- Conceder ós interesados un prazo de QUINCE DÍAS a contar desde o seguinte
ó da notificación da presente resolución, para que achegue cantas alegacións,
documentos e informacións que estime convenientes, e no seu caso, propoñan probas
concretando os medios de que pretende valerse.
SÉTIMO.- Comunicar o acordo ó instructor e secretario con traslado das actuacións que
existan ó respecto, debendo notificar ós interesados, advertindo a estes últimos de que,
en caso de que non efectúen alegacións sobre o contido da iniciación do procedemento
no prazo de quince días indicado, a presente resolución poderá ser considerada como
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN, cos efectos previstos nos artigos 18 e 19 do R.d.
1398/93.
OITAVO.- Advertir ós interesados que a incoación do presente expediente é inscribible
no Rexistro da Propiedade.
NOVENO.- Notifiquese o acordo ós interesados, facendo constar que non pon fin á vía
administrativa, e que por tratarse dun mero trámite, contra a mesma non cabe recurso,
sen prexuízo de que poida interpoñer o que estime mais conveniente."
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 16.6.11, acorda aprobar integramente
a proposta de resolución da Alcaldía transcrita anteriormente, referente a expediente
sancionador por infracción urbanística nº 44/2012.
3.B) PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA S/EXPEDIENTE SANCIONADOR POR
INFRACCIÓN URBANÍSTICA Nº 6/2011.
Dase conta de resolución da Alcaldía de data 22.2.13, referente a expediente
sancionador por infracción urbanística nº 6/2011, que é como segue:

"EXPEDIENTE Nº 6/2011.
Concluído o expediente de protección da legalidade urbanística incoado respecto
dos actos de construcción que se levaron a cabo sen a preceptiva licenza municipal, no
lugar de Nerga- O Hío, consistentes en: realizar un cerramento sen axustarse á licenza
nº 21.252 ó sobrepasarse na altura.
Sendo a resolución do expediente anteriormente citado recaída con data 22 de
novembro do 2011 de considerar as obras mencionadas como ilegalizables, por non

cumprir coas características constructivas das NSPM para os cerramentos sitos en solo
rústico de protección de espazos naturais.
Resultando que segundo consta no expediente, son persoas presuntamente
responsables dos feitos sinalados, Dolores Barreño Malvido, promotora.
Considerando que os feitos anteriormente expostos poden ser constitutivos
dunha infracción urbanística segundo o determina o artigo 216 da Lei 9/02, de 30 de
decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia pode
tipificarse en principio como grave segundo sinala o artigo 217.3 da mesma norma.
Considerando sen prexuízo do resultado definitivo da instrucción do expediente,
que ós feitos descritos lies pode corresponder a sanción de multa entre 6.001 a 60.000
euros, de acordo co establecido no art. 220.l.b) da referida Lei 9/02, indicándolle ó
infractor que se fai efectiva a sanción no prazo de 15 días desde a súa notificación
reduciráselle esta nun 30%.
Visto o establecido nos artigos 216 ó 223 da Lei 9/02; no Regulamento de
Disciplina, así como na Lei 30/92, de 26 de novembro do Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común; e no Regulamento
de procedemento para o exercicio da potestade sancionadora aprobado por R.D.
1398/93, de 4 de agosto, e de acordo coas atribucións que teño legalmente conferidas
polo artigo 228 da Lei 9/02, o artigo 10 do R.D. 1398/93 e o artigo 21 da Lei 7/85, de 2
de abril, Reguladora de Bases de Réxime Local.
Visto o Decreto da Alcaldía de data 16 de xuño de 2011 polo que se delega na
Xunta de Goberno Local a tramitación dos expedientes sancionadores en materia de
disciplina urbanística, propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
ACORDO:
PRIMEIRO.- Iniciar procedemento sancionador por infracción urbanística polos feitos
mencionados dos que presuntamente son responsables as persoas indicadas nos
antecedentes desta resolución.
SEGUNDO.- Nomear instructor e secretario do expediente a D. Rafael Soliño Costas e á
secretaria do concello, Dª Berta Alonso Soto, respectivamente, que poderán absterse
de intervir no procedemento, ou ser recusados polos interesados polas causas e na
forma que determinan os artigos 28 e 29 da Lei 30/92.
TERCEIRO.- O órgano competente para a resolución do presente procedemento
sancionador, é a Xunta de Goberno Local por delegación da Alcaldía, de acordo co
establecido no artigo 228 da Lei 9/02, 10 do R.D. 1398/93 e artigo 21.1.k) da Lei 7/85
e Decreto de Delegación de data 16 de xuño de 2011.

CUARTO.- Indicar ós interesados o dereito que lies concede o artigo 8 do R.D. 1398/93
de recoñecer a súa responsabilidade, advertíndolle que de efectuar por si mesmo a
demolición acordada antes da resolución do presente expediente reducirase a contía da
sanción nun 80%.
QUINTO.- Indicar ós interesados o dereito que teñen a formular alegacións e achegar
os documentos que estimen pertinentes, antes do trámite de audiencia, así como a
coñecer en todo momento o estado de trámite do procedemento.
SEXTO.- Conceder ós interesados un prazo de quince días a contar desde o seguinte ó
da notificación da presente resolución, para que achegue cantas alegacións,
documentos e informacións que estime convenientes, e no seu caso, propoñan probas
concretando os medios de que pretende valerse.
SÉTIMO.- Comunicar o acordo ó instructor e secretario con traslado das actuacións que
existan ó respecto, debendo notificar ós interesados, advertindo a estes últimos de que,
en caso de que non efectúen alegacións sobre o contido da iniciación do procedemento
no prazo de quince días indicado, a presente resolución poderá ser considerada como
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN, cos efectos previstos nos artigos 18 e 19 do R.D.
1398/93.
OITAVO.- Advertir ós interesados que a incoación do presente expediente é inscribible
no Rexistro da Propiedade.
NOVENO.- Notifíquese o acordo ós interesados, facendo constar que non pon fin á vía
administrativa, e que por tratarse dun mero trámite, contra a mesma non cabe recurso,
sen prexuízo de que poida interpoñer o que estime mais conveniente."
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 16.6.11, acorda aprobar integramente
a proposta de resolución da Alcaldía transcrita anteriormente, referente a expediente
sancionador por infracción urbanística nº 6/2011.
EDUCACIÓN, CULTURA, XUVENTUDE E VOLUNTARIADO
4º.- PROPOSTA DO CONCELLEIRO DELEGADO DE CULTURA, S/APROBACIÓN
DAS BASES DOS PREMIOS DA CULTURA PARA O ANO 2013.
Dase conta de proposta do concelleiro delegado de Cultura, referente a
aprobación das bases dos premios da cultura para o ano 2013, que son como seguen:

"D. José Luis Gestido Porto, Concelleiro de Cultura,Educación, Patrimonio,
Xuventude e Voluntariado do ltmo. Concello de Cangas

Propón:
Que a Xunta de Goberno Local adopte o acordo de aprobación das bases dos
premios da Cultura para o ano 2013 segundo o seguinte texto:
"PREMIOS DA CULTURA PARA O RECOÑECEMENTO PÚBLICO E INSTITUCIONAL.
Co obxectivo de incentivar, cohesionar e, ao mesmo tempo, recoñecer
publicamente o labor de numerosas persoas e colectivos do noso Municipio que
desenvolven un traballo inxente a prol da nosa Cultura, do noso Patrimonio e da
Creación Artística, en calquera das súas múltiples facetas, esta Concellería de Cultura,
Educación, Patrimonio, Xuventude e Voluntariado , creou institucionalmente os
seguintes Premios de Honra, e de acordo coas seguintes bases:
PREMIOS:
1.- PREMIOS "XOHAN DE CANGAS":
1
1 A .- "PREMIO XOHAN DE CANGAS A LABOR CULTURAL" á persoa ou colectivo
que se veña significando polo seu traballo na defensa e promoción da nosa Cultura en
calquera dos seus eidos: música, baile, danza, audiovisuais, teatro, canto, animación
sociocultural, tradición oral, cultura popular, etc.
2
1 B.- "PREMIO XOHAN DE CANGAS Á CREACIÓN LITERARIA" á persoa ou
colectivo que se teña significado pola súa obra de creación en calquera das facetas da
literatura.
3
1 .C. "PREMIO XOHAN DE CANGAS MÚSICA, á persoa ou colectivo que se teña
significado pola súa obra de creación, difusión ou recuperación en calquera das facetas
da música.
4
1.D. "PREMIO XOHAN DE CANGAS ARTES ESCÉNICAS E AUDIOVISUAIS" á
persoa ou colectivo que se teña significado pola súa obra de creación, difusión e
recuperación en calquera das facetas das artes escénicas e audiovisuais.
5
1.E. "PREMIO XOHAN DE CANGAS A ARTES PLÁSTICAS" á persoa ou colectivo
que se teña significado pola súa obra de creación, difusión e recuperación das artes
plásticas.
2.- PREMIO "IGNACIO CERVINO Á RECUPERACIÓN / PROMOCIÓN DO PATRIMONIO"
Dirixido a tódalas persoas ou colectivos que se teñan distinguido por desenvolver
iniciativas de investigación, recuperación, posta en valor, promoción... do noso
Patrimonio histórico, artístico, documental, medioambiental ou arquitectónico. Neste

apartado poderán ser premiadas tamén obras concretas que vaian en consonancia co
obxecto do premio.
BASES:
1.Os premios consistirán nun recoñecemento oficial, non levando ningunha
remuneración económica.
2.Poderán presentar candidaturas todas as asociacións culturais, veciñais, artísticas
e sociais do Municipio de Cangas, así como, tódolos partidos políticos e grupos
municipais da corporación canguesa, ata o 30 de abril. As candidaturas debidamente
motivadas presentaranse no Auditorio Municipal de Cangas, ou por correo electrónico:
cultura@cangas.org.
3.De entre todas as candidaturas, escollera as gañadoras un xurado composto
polos membros seguintes:
* O Concelleiro de Cultura, Xuventude, Patrimonio, Xuventude e Voluntariado,
que presidirá o xurado.
* Tres persoas de recoñecido prestixio, que non sexan candidatas na mesma
edición e preferentemente premiados/as anteriormente. Estas persoas serán nomeadas
pola Concellería de Cultura a proposta do seu Equipo Técnico.
* Os/as seguintes técnicos/as da Área de Cultura, Educación e Patrimonio:
- A persoa responsable da área de Educación.
- A persoa responsable do Auditorio Municipal.
- A persoa responsable da área de Arte e Patrimonio.
- A persoa responsable do Conservatorio ou da Escola de Música.
- Un/unha animador/a cultural adscrito/a ao Departamento de Cultura.
- Un/unha bibliotecario/a responsable da Biblioteca Central ou das Parroquiais,
escollido/a entre eles.
* O/A técnico/a responsable da área de Urbanismo.
Entre tódolos membros do xurado escollerán un/unha secretario/a que actuará
con voz e con voto e que levantará acta dos acordos.

4.- Os galardóns entregaranse na "Gala da Cultura" que se celebrará no Auditorio
Municipal en datas próximas ao "Día das Letras Galegas".
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 16.6.11, acorda aprobar integramente
asbases dos premios da cultura para o ano 2013.
EMPREGO, INDUSTRIA, COMERCIO, CONSUMO E TURISMO
5º.- PROPOSTA DA CONCELLEIRA DELEGADA DE EMPREGO, INDUSTRIA,
COMERCIO, CONSUMO E TURISMO, S/AUTORIZACIÓN DA TRANSMISIÓN DO
POSTO DE VENDA DE PEIXE, Nº 15 DO MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS.
Dase conta de proposta de data 6.3.13 da concelleira delegada de Emprego,
Industria, Comercio, Consumo e Turismo, referente a autorización da transmisión do
posto de venda de peixe, nº 15 do Mercado Municipal de Abastos, que é como segue:

"V- 13/002.- PROPOSTA DA CONCELLEIRA DE EMPREGO, INDUSTRIA, COMERCIO,
CONSUMO E TURISMO RELATIVA A AUTORIZACIÓN DA TRANSMISIÓN DO POSTO DE
VENDA DE PEIXE N° 15 DO MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS:
ANTECEDENTES:
I.- Por escrito de data 11/02/2013 en resposta ao requirimento desta Alcaldía de data
4/02/2013 en relación co posto n° 15 de peixe do que é titular na praza de Abastos,
Dna. Carmen Grana Acuña pon de manifesto comunica a súa situación de baixa e
solicita información para regularizar a situación do posto. Posteriormente por escrito de
data 19/02/2013 comunica a súa intención de proceder a transmisión do posto do que
é concesionaria na praza de abastos ao seu sobriño, Diego Pazó Graña.
II.- Por escrito de data de rexistro de entrada 4 de marzo do 2013, Dna. Carmen Graña
Acuña e D. Diego Pazó Graña manifestan a súa intención de transmitir e adquirir
respectivamente a concesión sobre o posto de venda de peixe n° 15 da praza de
abastos por concorrer a circunstancia prevista no artigo 31.3.a do Regulamento do
Mercado de Abastos de Cangas (parentesco dentro do 3º grao) e solicitan a
autorización municipal requirida polo artigo 31 para a transmisión.
III.- Xunto co escrito achegan xustificación do parentesco alegado (copia do libro de
familia e DNI), copia do pagamento das taxas pola transmisión e copia do pago da cota
de autónomos do adquirente.
CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS:
PRIMEIRO.- O Regulamento do Mercado Municipal de Abastos de Cangas vixente regula
a transmisión dos postos nos artigos 30 e seguintes. En concreto o artigo 30 establece:

'A transmisión dos postos deberá realizarse da maneira que dispón o artigo seguinte,
quedando prohibida calquera outro tipo de transmisión.' O artigo 31 entre os supostos
admitidos de transmisión establece no seu apartado 3.a) o suposto de transmisión
intervivos a favor de parentes ata o 3º grao.
A continuación o citado artigo dispón que: 'No suposto terceiro de transmisión
intervivos, deberá comunicarse ó concello a intención de transmisión da concesión
sobre o posto, mediante escrito dirixido ó concello onde o transmitinte e o que
pretendan adquirir manifesten que teñen a intención de transmitilo e que acrediten se
se dan algunha das circunstancias que xustifican a transmisión intervivos. Se o concello
autoriza a transmisión, dispón dun prazo de dous meses desde a notificación da
autorización para comunicar que se realizou. De non comunicarse nese prazo,
enténdese que non se levou a cabo, e debe solicitarse unha nova autorización para que
se transmite a concesión. En tanto non se comunique que se formalizou a transmisión
intervivos, enténdese que o concesionario é o anterior a autorización municipal a
tódolos efectos. O que pretende sucederlle no posto, non pode en tanto non se
formalice e o comunique ó concello no prazo indicado, adquirir dita condición e polo
tanto adquirir o posto, no suposto terceiro de transmisión intervivos.'
Respecto a autorización municipal o artigo 33 dispón que: ' (...) Calquera
transmisión ou gravame require da autorización previa nos termos previstos no artigo
31 e 32.
Se se leva a cabo sen autorización previa determina a extinción sen dereito a
indemnización.'
SEGUNDO.- Do que antecede e segundo a documentación que se achega resulta que
estamos perante un suposto de transmisión dos postos na praza permitido no
regulamento, en concreto no suposto de transmisión intervivos por parentesco dentro
do 3º grao, condición esta que se acredita cos documentos achegados xunto coa
solicitude de autorización.
TERCEIRO.- A Xunta de Goberno Local é o órgano competente para autorizar a
transmisión de postos no mercado, segundo o disposto no apartado D) do artigo 28 do
regulamento, polo que de acordo cos antecedentes e consideracións xurídicas
efectuadas cabe outorgar a autorización solicitada.
CUARTO.- De acordo co disposto no artigo 30 do regulamento de perfeccionarse a
transmisión o novo titular sucederá en todos dereitos e obrigas ao anterior titular.
Respecto á duración da concesión transmitida contará para o novo concesionario desde
a data de inicio da concesión e non desde a transmisión. Segundo o documento
formalizador da concesión do posto subscrito entre o concello e Dna. Carmen Graña
Acuña, este período é de 30 anos, a contar desde o día 3 de setembro do 2005.

Dito o que antecede elevo para a súa aprobación pola Xunta de Goberno Local a
seguinte proposta de ACORDO:
PRIMEIRO.- Autorizar a transmisión da condición de concesionario do posto n° 15 de
venda de peixe do Mercado Municipal de Abastos de Cangas, do que é titular Carmen
Graña Acuña a favor de Diego Pazó Graña, debendo comunicar ó concello no prazo de
dous meses dende a notificación do acordo de autorización que a transmisión se
realizou.
SEGUNDO.- Notificar o presente acordo ós interesados, así como á Tesourería."
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 16.6.11, acorda aprobar integramente
a proposta transcrita anteriormente da concelleira delegada de Emprego, Industria,
Comercio, Consumo e Turismo, referente a autorización da transmisión do posto de
venda de peixe, nº 15 do Mercado Municipal de Abastos.
SEGURIDADE, TRÁFICO, POLICÍA LOCAL E PROTECCIÓN CIVIL
6º.- SOLICITUDES DE SINALIZACIÓNS VARIAS.
6.A.1) APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE PASAXE PERMANENTE:
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes,
acorda, por delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 16.6.11, de conformidade
cos informes emitidos pola concelleira de Tráfico e pola Policía Local, outorgar, previo
pagamento das taxas que correspondan, autorización para o uso privativo en precario
da vía pública mediante a instalación de sinais de pasaxe permanente de 3 metros, ós
seguintes solicitantes:
NOME E DNI

ENDEREZO

LUGAR INSTALACIÓN

DAMIÁN
OSCAR
SILVA Estrada de Viso a Vilanova, Estrada de Viso a Vilanova,
IGLESIAS
nº 92-O Hío.
nº 92-O Hío.
DNI nº 39.456.681-C
6.A.2) CAMBIO DE TITULARIDADE DE SINAL DE PASAXE PERMANENTE.
Visto o escrito presentado en data 21.1.13 por MANUEL ALEJANDRO DOBARRO
RÍOS, con DNI nº 78.734.913-W, con enderezo no Espírito Santo, nº 70-2º-Coiro, no
que demanda, o cambio de titularidade de un sinal de pasaxe permanente concedido ó
seu pai, Manuel Dobarro Rodríguez, pola Xunta de Goberno Local de data 28.12.12
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 16.6.11, de conformidade co informe
emitido ó respecto en data 4.31.13 polo Departamento de Xestión de Ingresos

Municipal, acorda autorizar o cambio de titularidade do seguinte sinal de pasaxe
permanente, que se concedeu por esta mesma Xunta de Goberno Local en data
28.12.12 a Manuel Dobarro Rodríguez, quedando modificado da seguinte maneira:
NOME E DNI

ENDEREZO

LUGAR INSTALACIÓN

MANUEL
ALEJANDRO O Espírito Santo, nº 70-2º- O Espírito Santo, nº 70-ADOBARRO RÍOS
Coiro.
Coiro. Autorízase o cambio de
DNI nº 78.734.913-W
titularidade da placa nº 909
que figura a nome de Manuel
Dobarro Rodríguez (X.G.L.
28.12.12).

URXENCIAS:
ASUNTOS FÓRA DA ORDE DO DÍA.
Trala declaración da urxencia, por unanimidade dos/as Sres./as concelleiros/as
asistentes, (art. 83 R.d. 2568/1986, do 28 de novembro), adoptáronse os seguintes
acordos:
A) SOLICITUDE DA EMPRESA "MOCALVA, S.L." S/AUTORIZACIÓN
MUNICIPAL PARA A INSTALACIÓN DE BANDEROLAS PUBLICITARIAS PARA A
VINDEIRA APERTURA DE TENDA DE "CARREFOUR EXPRESS".
Vista a solicitude presentada en data 6.3.13 pola empresa "MOCALVA, S.L.",
representada por CARLOS ALBERTO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, con enderezo en Polígono
Miraflores, nave nº 11-36.214-Vigo, na que demanda autorización municipal para
instalar banderolas publicitarias nas farolas sitas nas rúas Montero Ríos, Méndez Núñez
e Praza da Constitución, desde o período que vai do 11 ó 31 de marzo do ano que
andamos.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 16.6.11, acorda denegar a solicitude
presentada pola empresa "MOCALVA, S.L.", para a instalación de banderolas
publicitarias nas farolas de diversas rúas de Cangas.

ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formularon.

E non tendo máis asuntos de que tratar, rematou a sesión cando son as vinte
horas e corenta e cinco minutos do mesmo día, do que eu, secretaria, dou fe.

