ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
REALIZADA O DÍA 11 DE XANEIRO DE 2016
===========================================
LUGAR: Sala de Xuntas do Concello de Cangas
DÍA: 11 de xaneiro de 2016
HORA DE COMEZO: 20:40 h.
HORA DE REMATE: 21:10 h.
ASISTENTES: D. Xosé Manuel Pazos Varela (alcalde-presidente), D. Mariano
Abalo Costa, D. Andrés García Bastón, Dª Mercedes Giráldez Santos, D. Xoán
Carlos Chillón Iglesias, D. Héitor Mera Herbello, Dª Ángela Vizoso Marcos e D.
Tomás Hermelo Álvarez.
Baixo a presidencia do Sr. alcalde, 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.
Comprobada a existencia de quórum suficiente, pola Presidencia declárase
aberta a sesión, coa seguinte:
ORDE DO DÍA
1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR
REALIZADA O DÍA 21 DE DECEMBRO DE 2015
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 o día 21 de decembro de 2015.
URBANISMO E PATRIMONIO
2º.- INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DO DÍA 30 DE DECEMBRO
DE 2015, DA XEFA DE URBANISMO S/OUTORGAMENTO DE LICENZAS
DE OBRAS E DE APERTURAS DE ESTABLECEMENTOS
2.A) DENEGACIÓN DOS SEGUINTES EXPEDIENTES DE OBRAS:

EXPEDIENTE N° 57/2011.- RESOLUCIÓN RECURSO POTESTATIVO DE
REPOSICIÓN CONTRA O ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE
09/11/2015 POLO QUE SE APROBOU O PROXECTO DE DEMOLICIÓN
REDACTADO EN EXECUCIÓN DA SENTENZA DITADA NO PROCEDEMENTO
ORDINARIO nº 347/2004
Examinado o recurso potestativo de reposición interposto por R. B. O., contra o
acordo da Xunta de Goberno Local de data 09/11/2015 polo que se aprobou o
proxecto de demolición da súa vivenda unifamiliar sita en Espiñeira, n° 29Aldán, e se iniciaba o trámite para a contratación dos traballos de demolición,
previo informe de intervención sobre a existencia de consignación orzamentaria
en cumprimento da sentenza nº 246/06 ditada no P.O. nº 347/2004 polo
Xulgado Contencioso n° 2 de Pontevedra, resultan os seguintes:
ANTECEDENTES DE FEITO
PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local en data 23-09-2014 deu licenza de
obras a R. B. para rehabilitar 40,77 m2., de planta baixa e 41,65 m2., de
aproveitamento baixo cuberta dunha vivenda sita en Espiñeira-Aldán (licenza nº
19.818).
Dita licenza foi obxecto de recurso contencioso-administrativo e o 27.12.2006 o
Xulgado Contencioso n° 2 de Pontevedra ditou sentenza estimando o recurso
interposto e anulando a referida licenza , ordenando a demolición do
indebidamente construído.
O 11 de decembro de 2014 o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ditou
sentenza desestimando o- recurso de apelación interposto fronte ao Auto do 15
de xullo de 2014, ditado na peza separada de execución nº 347/2014 do
Xulgado Contencioso Administrativo n° 2 de Pontevedra, que inadmitía e, en
todo caso, desestimaba o incidente de inexecutabilidade por imposibilidade
material presentado polo concello.
SEGUNDO.- Trala redacción do proxecto de demolición por parte do arquitecto
municipal do cal se deu traslado ao xulgado, mediante providencia do 31 de
xullo de 2015 do Xulgado Contencioso n° 2, ordenouse ampliar o proxecto
redactado a todo o construído.
En cumprimento desa orde redactouse o proxecto de demolición da vivenda
unifamiliar sita en Espiñeira, n° 29-Aldán, propiedade de R. B. O., polo
arquitecto municipal, Alfonso Lage Pérez en data novembro de 2015.
Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 09/11/2015 aprobouse. o
proxecto de demolición da súa vivenda unifamiliar sita en Espiñeira, nº
29-Aldán e iniciouse o trámite para a contratación dos traballos de demolición,
previo informe de intervención sobre a existencia de consignación
orzamentaria, notificándose dito acordo a R. B. o 12.11.2015.

TERCEIRO.- En data 3 de decembro de 2015, rexistro de entrada nº 15.656, a
interesada interpón recurso potestativo de reposición no que solicita que
admitindo o recurso se acorde que calquera acto que derive do cumprimento da
sentencia xudicial nº 246/06 é dicir, a demolición do construído ao abeiro da
licenza anulada por sentenza xudicial, correrá a cargo do Concello de Cangas,
por ser o condenado en dita resolución e porque R. B. non só non é
responsable da situación senón que se atopa en situación de absoluta
insolvencia.
CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS
PRIMEIRA.- No recurso interposto por R. B. O. apreciase a concorrencia dos
requisitos determinantes da súa admisión a trámite, como a personalidade
suficiente e a lexitimación activa na causa da parte recorrente, así como, a súa
interposición en tempo e forma.
SEGUNDA.- A competencia para a resolución do recurso de reposición
presentado, de conformidade co establecido no artigo 116 da Lei 30/1992,
corresponde á Xunta de Goberno Local: “Os actos administrativos que poñan fin
á vía administrativa poderán seren recorridos potestativamente en reposición
perante o mesmo órgano que o ditase...".
TERCEIRA.- As alegacións da recorrente se sintetizan nos seguintes aspectos:
• Do fallo da sentenza nº 246/06 do Xulgado Contencioso n° 2 de Pontevedra
se desprende inequivocamente o condenado a cumprir o fallo sexa o Concello,
xa que foi éste quen, a través da Xunta de Goberno Local concedeu a licenza
de obras que finalmente resultou anulada.
A execución parcial da obra ceñiuse en todo momento á legalidade que
outorgaba a licenza de obras concedida, e polo tanto, por causas alleas se lle
está a colocar nunha situación de indefensión total.
Indica que o concello ten que facerse cargo non soamente da execución da
demolición e do seus custos íntegros, senón tamén da correspondente
indemnización de danos e perdas como consecuencia da perda patrimonial
sufrida.
Que esta resolución agrava a situación toda vez que se amplía o proxecto de
demolición.
A declaración de nulidade dunha licenza por sentenza xudicial firme leva
aparellada a demolición da edificación cuxa licenza foi anulada, aínda que o
fallo xudicial non se pronuncie expresamente sobre a demolición, e xa que logo,
o Concello debe proceder á demolición en cumprimento e execución da
sentenza.

O artigo 48 do Real decreto lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que
aproba o texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana, sinala que:
‘Dan lugar en todo caso a dereito de indemnización as lesións nos bens e
dereitos que resulten dos seguintes supostos’:
d) A anulación dos títulos administrativos habilitantes de obras e actividades,
así como a demora inxustificada no seu outorgamento e a súa denegación
improcedente. En ningún caso haberá lugar a indemnización si existe dolo,
culpa ou neglixencia graves imputables ao prexudicado.
A finalidade do recurso de reposición é que a propia Administración revoque o
acto administrativo ditado por entenderse contrario a dereito, no suposto que
nos ocupa non se cuestiona a legalidade do proxecto de demolición aprobado,
senón que valoran outros aspectos que nada teñen que ver co acto recorrido,
como é o pago da demolición ordenada por sentenza xudicial que deberá ser
obxecto doutro procedemento.
Por todo o exposto, a Xunta de Goberno Local RESOLVE:
PRIMEIRO.- Desestimar o recurso de reposición interposto por R. B. O. contra a
o acordo da Xunta de Goberno Local de data 09/11/2015, polo que se aprobou
o proxecto de demolición da súa vivenda unifamiliar sita en Espiñeira, n° 29Aldán,e se iniciaba o trámite para a contratación dos traballos de demolición,
previo informe de Intervención sobre a existencia de consignación orzamentaria
en cumprimento da sentenza nº 246/06 ditada no P.O. nº 347/2004 polo
Xulgado Contencioso nº 2 de Pontevedra, confirmando este en todos os seus
termos polos razoamentos expostos no corpo deste informe, xa que as
alegacións formuladas non atacan o acto administrativo de aprobación do
proxecto de demolición senón que versan sobre cuestións alleas ao acordo
impugnado.
SEGUNDO.- Notificar este acordo á interesada e ao Departamento de
Intervención.
Contra o apartado primeiro desta resolución, que é definitivo en vía administrativa,
cabe interpor recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo da circunscrición onde radique o inmoble afectado,
conforme co disposto no artigo 14.3º) da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
xurisdición contencioso administrativa, no prazo de dous meses contados desde o día
seguinte ao da súa notificación, segundo o disposto no artigo 46.1 da citada lei.

2.B) EXPEDIENTES DE OBRAS PENDENTES SOBRE A MESA:
EXPEDIENTE N° 25.682.- A PROMOCIONES PLAYA LANZADA 2012, S.L., para
en Rúa David Cal, nº 18-O Hío, construír un edificio composto de 160,75 m2.,
de planta baixa, 189,68 m2., de primeiro andar, outros tantos de segundo
andar, 124,03 m2., de aproveitamento baixo cuberta, de conformidade co

proxecto do arquitecto Jesús Aser Fole de Navia Osorio, de marzo de 2015 e
modificados do 2 de outubro de 2015 e autorización da Deputación Provincial
de data 3 de decembro de 2015, a que antes do comezo das obras presente o
correspondente proxecto de execución, oficios de dirección, estudo de
seguridade e de telecomunicacións e a formalizar perante o Catastro a
modificación que presenta esta licenza.
2.C) 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, outorgar as 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 inescusable 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 solicitar o/a interesado/a que se leve a cabo esta antes de
comezar as obras.
3ª.- Deberá ter na obra a licenza e o deseño selado polo concello a disposición dos/as
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 construtivas 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° 24.924.- A I. Á. G., para en Vilanova-O Hío, demoler
parcialmente unha nave existente e construción de cerramento, de
conformidade co proxecto elaborado por EAU ARQUITECTURA, S.L.P., visado o
05.02.2015 e autorización do Servizo de Urbanismo.
3º.- DACIÓN DE CONTA DAS DECLARACIÓNS PREVIAS DE OBRAS E
ACTIVIDADES

A Xunta de Goberno Local, queda informada das seguintes comunicacións
previas de obras e actividades:
OBRAS
EXPEDIENTE N° 25.746.- Y. A. D., reparación, modernización e consolidación
de vivenda en Menduíña, nº 137-Aldán.
FACENDA
4º .- DACIÓN DE CONTA DE SENTENZAS E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS
4.A) DACIÓN DE CONTA DE PROPOSTA DA ALCALDÍA RELATIVA AO DECRETO
(30/06/2015) DITADO POLO XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Nº 2 DE PONTEVEDRA NA PEZA SEPARADA DE EXECUCIÓN Nº 340/2008
Dáse conta de proposta da Alcaldía referente ao Decreto ditado polo Xulgado
do Contencioso-Administrativo nº 2 de Pontevedra na peza de execución n°
340/2008.

“PROPOSTA DA ALCALDÍA RELATIVA AO DECRETO (30/06/2015) DITADO
POLO XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE PONTEVEDRA
NA PEZA SEPARADA DE EXECUCIÓN 340/2008 1 (Proc. Ordinario nº 340/2008)
X-08/31
Visto que por Decreto do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de
Pontevedra de data 30/06/2015, recaído na tramitación da peza separada de
execución nº 340/2008 (ex PO 340/2008) do que se deu traslado por oficio de
data 14/07/2015, con rexistro de entrada neste concello nº 9552 de data
20/07/2015, se aprobou a liquidación de xuros presentada pola representación
de OBRAS, REFORMAS Y SANEAMIENTOS (ORESA) , por un importe total de
dezaseis mil setecentos noventa e cinco euros con sesenta céntimos (16.795,60
€).
Visto que polo citado oficio de data 14/07/2015 se requiriu do Concello o
aboamento da cantidade fixada no Decreto mencionado, o Concello,
considerando que cumpre cos requisitos establecidos no artigo 50 do Real
decreto lei 17/2014, do 26 de decembro, de medidas de sostibilidade financeira
das comunidades autónomas e entidades locais, solicitou a súa adhesión ao
citado fondo, incluíndo os dezaseis mil setecentos noventa e cinco euros con
sesenta céntimos (16.795,60 €) correspondentes aos xuros fixados no decreto
mencionado.
Visto que por oficio de data 07/09/2015, con rexistro de entrada neste
Concello, nº 11858 de data 14/09/2015, foi requirida información sobre a
tramitación seguida polo concello para o aboamento da cantidade fixada en
concepto de xuros, este requirimento foi cumprimentado dando conta ao
xulgado da referida inclusión, comprometéndose o Concello ao aboamento

íntegro no suposto de ser denegada a solicitude de adhesión efectuada antes
do remate do ano 2015.
Visto que rematado o ano 2015 aínda non foi resolta a solicitude de adhesión
presentada, en ningún sentido malia o tempo transcorrido considérase axeitado
non adiar o pago acometéndoo o concello directamente motivo polo que
procede a aprobación do presente acordo.
Por todo o exposto, esta Alcaldía propón á Xunta de Goberno Local a adopción
do seguinte ACORDO:
Primeiro.- Tomar coñecemento do Decreto ditado en data 30/06/2015 polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de Pontevedra na tramitación da
peza separada de execución nº 340/2008 (ex PO 340/2008) instruído a
instancia da mercantil OBRAS, REFORMAS Y SANEAMIENTOS (ORESA).
Segundo.- Recoñecer a obriga por importe de dezaseis mil setecentos noventa
e cinco euros con sesenta céntimos (16.795,60 €), en concepto de xuros a
favor da mercantil OBRAS, REFORMAS Y SANEAMIENTOS (ORESA), con cargo á
partida orzamentaria 161-352 do orzamento prorrogado.
Terceiro.- Dar traslado deste acordo aos departamentos municipais de Apoio
Xurídico, Intervención e Tesourería”.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, acorda o seguinte:
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento de proposta da Alcaldía referente ao Decreto
ditado polo Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de Pontevedra na peza
de execución n° 340/2008.
SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo aos departamentos municipais de
Apoio Xurídico, Intervención e Tesourería.
4.B) DACIÓN DE CONTA DE SENTENZA DITADA POLO XULGADO DO PENAL Nº
3 DE PONTEVEDRA
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, acorda quedar
informada dos seguintes datos, referentes á sentenza ditada polo Xulgado do
Penal, nº 3 de Pontevedra e que son como seguen:
ASUNTO: lesións causadas en agresión al Policía Local en segunda actividade,
M. P. C.
XUÍZO: procedimiento abreviado nº 888/2014
XULGADO: Penal núm. 3 de Pontevedra

ÚLTIMO TRÁMITE: Sentenza nº 388/2015 do 29 de decembro de 2015, ditada
polo Xulgado do Penal nº 3 de Pontevedra.
SERVIZOS SOCIAIS, IGUALDADE E SANIDADE
5º.- CONVENIO DE CESIÓN EN PRECARIO ENTRE O CONCELLO DE
CANGAS E A ASOCIACIÓN DE AXUDA ÁS PERSOAS CON
ENFERMIDADES PSIQUICAS DOA
Dáse conta de sinatura o día 09.12.2015 de convenio, de cesión en precario
para uso de local, entre o Concello de Cangas e a Asociación de axuda ás
persoas con enfermidade psíquicas DOA, que é como segue:

“CONVENIO DE CESIÓN EN PRECARIO ENTRE O CONCELLO DE CANGAS E A
ASOCIACIÓN DE AXUDA ÁS PERSOAS CON ENFERMIDADES PSÍQUICAS DOA
Cangas, 9 de decembro de 2015
REUNIDOS
Por unha banda, Don Xosé Manuel Pazos Varela, alcalde-presidente do Excmo.
Concello de Cangas do Morrazo.
Por outra banda, Don L. R. Á., como presidente da Asociación de axuda ó
enfermo mental DOA.
MANIFESTAN
PRIMEIRO.- Que a Asociación de axuda ó enfermo mental DOA é unha
asociación de carácter social, carecendo de ánimo de lucro, declarada de
utilidade pública polo Ministerio do Interior, Orde de 22 de marzo de 2001,
sendo os seus obxectivos, segundo o disposto no artigo 4 dos seus estatutos,
os de promover intervencións no eido da saúde mental non cubertas polas
institucións existentes, co fin de atopar unha mellor relación do enfermo
psíquico co entorno familiar, social e laboral, toma de contacto e apoio entre
familiares dos ditos enfermos.
SEGUNDO.- Que desde o ano 2007 a Asociación de axuda ó enfermo mental
DOA ven desenvolvendo, coa colaboración do Concello de Cangas, un Centro de
Rehabilitación Psicosocial e Laboral (en adiante CRPL) para o tratamento diúrno
das persoas con enfermidades mentais crónicas, así como, para a súa
rehabilitación, integración social e asesoramento aos familiares, sendo interese
deste Concello manter a sinalada colaboración.
DECLARAN

PRIMEIRO.- Que ambas partes, no exercicio das competencias que teñen
legalmente atribuídas, se recoñecen reciprocamente capacidade para a sinatura
do presente documento, obrigándose nos termos deste.
SEGUNDO.- Que o obxecto do presente convenio é regular o uso en precario do
baixo 5 sito no edificio Xoia, situado en rúa Andalucía, núm. 3, propiedade
deste Concello, de conformidade coas seguintes:
CLÁUSULAS
PRIMEIRA.- O Concello de Cangas, autoriza o uso gratuíto e en precario por
parte da asociación de axuda ás persoas con enfermidades psíquicas DOA, do
baixo 5 sito no edificio Xoia, para dedicalo exclusivamente á realización das
actividades propias do CRPL.
Calquera outra utilización diferente á sinalada, deberá ser autorizada polo
Concello de Cangas.
SEGUNDO.- O uso do inmoble por parte da Asociación de axuda ó enfermo
mental DOA, rexerase polas cláusulas que se estipulan a continuación e en todo
o non previsto no presente convenio, polo disposto no Regulamento de bens
das entidades locais.
TERCEIRO.- A Asociación de axuda ó enfermo mental DOA queda obrigada á
conservación dilixente dos espazos de todo o inmoble cedido, como tamén do
mobiliario, respondendo dos danos que poidan ocasionar os seus membros e
usuarios/usuarias, ben por acción ou por omisión, efectuando de forma
inmediata e ao seu cargo, previa autorización do concello, as reparacións
necesarias.
Este apartado non se aplicará no caso de que os danos sobreveñan ao local
polo só efecto do uso e sen culpa da entidade beneficiaria o polo acaecemento
dun caso fortuíto.
As reparacións e reposicións destinadas ao mantemento estrutural do local
corresponden ao Concello de Cangas, entendéndose por tal o que afecta á
estrutura do edificio, as súas fachadas e cubertas e as acometidas exteriores de
servizos, sempre que sexan causa do uso normal e ordinario do centro.
CUARTO.- Corresponderá á Asociación de axuda ó enfermo mental DOA o
mantemento e as reparacións dos bens mobles incluídos na cesión e velar pola
limpeza e a orde do local, que deberá manterse en perfecto estado de
conservación e condicións hixiénicas.
Así mesmo, corresponderá á asociación facerse cargo dos custos de auga, luz,
de limpeza do local, así coma do correspondente seguro.

QUINTO.- Autorizado o uso facilitarase aos interesados as chaves
correspondentes para a apertura e peche do despacho, quenes serán
responsables da súa custodia e adecuado uso. Absterase de realizar
reproducións desta, salvo que o Sr. alcalde así o autorice expresamente. En
caso de copias todas serán devoltas ao Concello ao termo do período de uso do
local.
SEXTO: A Asociación de axuda ó enfermo mental DOA virá obrigada a cesar
temporalmente na súa actividade no local cando fose requirida polo Concello de
Cangas, naqueles supostos que se considere necesario para a celebración de
actos municipais, ou aqueles que lle veñan impostos e sexan de inescusable
cumprimento. Nese caso, a asociación deberá deixar o local perfectamente
ordenado e sen elementos que dificulten a realización da actividade municipal,
dentro do prazo que se indique na comunicación que ao efecto se remitirá
desde o Concello.
SÉTIMO.- A Asociación de axuda ó enfermo mental DOA non poderán realizar
no espazo cedido para o seu uso exclusivo, nin nos bens mobles nin en xeral en
todo o inmoble, ningún tipo de obra ou actuación sen expresa autorización
previa do Concello de Cangas.
As obras ou actuacións quedarán en beneficio do ben inmoble, sen dereito a
percibir ningún tipo de indemnización ou compensación económica pola súa
realización.
En caso de contravir o disposto no parágrafo primeiro desta cláusula, o
Concello poderá revogar o acordo de cesión de uso do local á devandita
asociación ou tamén poderá ordenar que se restitúa o ben ao seu estado
orixinal, sen dereito a indemnización ou compensación económica. En caso de
non facelo, o Concello poderá executar subsidiariamente as obras de
restitución, estando obrigada a entidade a pagar o custo. Se a restitución fose
imposible sen o menoscabo do ben, o causante estará obrigado a indemnizar
polos prexuízos ocasionados.
OITAVO.- O uso do local obxecto deste convenio autorízase e por parte do
Concello mediante réxime de cesión en precario. O réxime de cesión en
precario extinguirase por decisión motivada da Alcaldía ou Xunta de Goberno
Local do Concello, o cal reclamará con un mes de antelación á entidade
beneficiaria mediante o correspondente requirimento.
A extinción poderá producirse:
a)

Por mutuo acordo entre as partes.

b)
Por renuncia da Asociación de axuda ó enfermo mental DOA ou por falta
de utilización efectiva dos espazos cedidos.

d)
Pola realización de actividades, servizos ou outros non contemplados ou
que contraveñan o presente convenio, en especial actividades económicas con
lucro para particulares ou actividades que produzan danos no dominio público.
e)

Por disolución da asociación.

f)
Por necesidade suficientemente motivada de uso do local para a
prestación doutros servizos públicos que o requiran.
A extinción da cesión de uso por calquera das causas citadas non dará dereito
á asociación afectada a ningún tipo de indemnización ou compensación
económica.
Unha vez resolto ou extinguido o acordo de cesión de uso, a asociación deberá
reintegrar ao Concello de Cangas o uso do espazo e bens cedidos no prazo
máximo de 15 días naturais. En caso contrario será responsable dos danos e
perdas que poida ocasionar a demora.
NOVENO.- O Concello de Cangas mantén as potestades inherentes ao exercicio
do dominio, polo que poderá exercer en calquera momento a potestade de
inspección do local cedido. Se do seu exercicio derivase a comprobación de
incumprimentos por parte da asociación beneficiaria das cláusulas deste
convenio, poderá esixir o seu cumprimento ou revogar a cesión ou autorización
de uso.
En proba de conformidade, asinan as partes o presente convenio por duplicado,
en Cangas, a nove de decembro de dous mil quince.
Polo Concello de Cangas
O ALCALDE

Por DOA
O PRESIDENTE

Xosé Manuel Pazos Varela

L. R. Á.”.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, acorda o seguinte:
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento da sinatura de convenio de cesión en precario
para uso de local, entre o Concello de Cangas e a Asociación de axuda ás
persoas con enfermidade psíquicas DOA.
SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo xunto de copia do convenio de
referencia aos departamentos de Servizos Sociais e Intervención.
DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO E EMPREGO LOCAL
6º.- PROPOSTAS DA CONCELLEIRA DE DESENVOLVEMENTO
ECONÓMICO E EMPREGO LOCAL S/ASUNTOS DE MERCADO LOCAL

Este punto foi retirado da orde do día.
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) PROPOSTA DA ALCALDÍA S/APROBACIÓN DE PREGO DE
CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REXERÁN O
CONTRATO DE OBRAS DE “DEMOLICIÓN DE PLANTA DE FABRICACIÓN
DE FORMIGÓN FRESCO E NAVE DE ALMACÉN”
Dase conta de proposta da Alcaldía do día 4.1.16, referente a aprobación do
prego de cláusulas administrativas particulares que rexerán o contrato de obras
de “DEMOLICIÓN DE PLANTA DE FORMIGÓN FRESCO E NAVE DE ALMACÉN”,
que di o seguinte:

“PROPOSTA DE ALCALDÍA
Visto que pola Xunta de Goberno Local, na súa sesión de data 27 de xaneiro de
2015 se acordou o inicio do expediente de contratación para a demolición da
planta de fabricación de formigón fresco e nave de almacén sita na Portela, de
conformidade co o proxecto técnico denominado ‘Demolición de planta de
fabricación de formigón fresco e nave de almacén’, redactado polo arquitecto
municipal, Alfonso Lage Pérez, de data decembro de 2014, que ascende a un
importe total do orzamento xeral de cincuenta e dous mil douscentos seis euros
(52.206,00 €) en execución da sentenza ditada no P.O. nº 93/2005, peza de
execución nº 21/09-C.
Visto que, dadas as características da obra de demolición, e as aparentes
discrepancias existentes entre a realidade e o proxecto de obras que serviu de
base para a redacción do proxecto de demolición citado se procedeu á
realización dunha medición ‘in situ’ nos terreos de Prefabricados Barros sitos na
Portela por parte dos técnicos municipais o pasado 9 de decembro de 2015,
logo do decreto ditado o pasado 26 de novembro de 2015 polo Xulgado
Contencioso n° 1 de Pontevedra, polo cal se declara que as resolucións ditadas
no procedemento de execución nos habilitan para acceder á propiedade de
Prefabricados Barros.
Visto que a Xunta de Goberno Local acordou, en data 14 de decembro de 2015,
a aprobación do proxecto modificado de ‘Demolición de planta de fabricación de
formigón fresco e nave de almacén’, redactado polo arquitecto municipal,
Alfonso Lage Pérez, de data decembro de 2015, que ascende a un importe total
do orzamento xeral de corenta e seis mil trescentos oitenta e sete euros con
quince céntimos (46.387,15 €) e a redacción do correspondente prego de

cláusulas administrativas particulares e de prescricións técnicas que rexerán o
contrato e o proceso de adxudicación.
Visto que foi redactado e incorporado ao expediente o prego de cláusulas
administrativas particulares que rexerán a adxudicación do contrato e que estes
foron modificados tralas correccións efectuadas no proxecto,
Advertido que o expediente non conta cos preceptivos informes de Secretaría e
Intervención requiridos pola Disposición adicional segunda, apartado 7 do Real
decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei de contratos do sector público, por non ter sido entregado o
expediente coa antelación necesaria para a súa emisión.
Despois de examinar a documentación achegada e unha vez visto o informe de
Secretaría e o certificado de retención de crédito emitido polo Departamento de
Intervención, de conformidade co establecido na disposición adicional segunda
e no artigo 110 do Texto refundido da Lei de contratos do sector público,
aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, PROPOÑO:
PRIMEIRO.- Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares que
rexerán o contrato de obras de ‘Demolición de planta de fabricación de
formigón fresco e nave de almacén’, por procedemento negociado sen
publicidade.
SEGUNDO.- Autorizar, pola contía de corenta e seis mil trescentos oitenta e
sete euros con quince céntimos (46.387,15 €) o gasto que para este concello
representa a devandita contratación, con cargo á correspondente partida do
estado de gastos do orzamento municipal deste concello.
TERCEIRO.- Solicitar ofertas, polo menos, a tres empresas capacitadas para a
realización do obxecto do contrato, sempre que iso sexa posible.”
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, acorda aprobar
integramente a proposta da Alcaldía transcrita anteriormente, referente a
aprobación do prego de cláusulas administrativas particulares que rexerán o
contrato de obras de “DEMOLICIÓN DE PLANTA DE FORMIGÓN FRESCO E
NAVE DE ALMACÉN”.
B) DACIÓN DE CONTA DE DECRETO DA ALCALDÍA S/ADXUDICACIÓN
DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA SUBMINISTRACIÓN E
MANTEMENTO DE 16 FOTOCOPIADORAS NOVAS EN RÉXIME DE
RENTING PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DO CONCELLO DE
CANGAS
Dáse conta de Decreto da Alcaldía do día 5.1.2016, referente a adxudicación do
contrato administrativo para subministración e mantemento de 16

fotocopiadoras novas en réxime de renting para disintas dependencias do
Concello de Cangas, que é como segue:

“DECRETO DA ALCALDÍA
Visto o expediente tramitado para a adxudicación do contrato administrativo de
subministración e mantemento de 16 fotocopiadoras novas para distintas
dependencias do Concello de Cangas. Visto que iniciada a licitación e previa
convocatoria, a Mesa de Contratación como órgano competente para a
valoración das ofertas, realizou proposta de adxudicación a favor da empresa
DOCUMENTACIÓN E IMAGEN DEL NOROESTE, S.L., con CIF n° B36399087
(DIN, S.L.).
Visto que esta empresa achegou en tempo e forma a documentación que se lie
requiriu (entrada n° 92 do día 4.01.2016) relativa á xustificación de estar ao
corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social e
que así mesmo constituíu garantía definitiva por importe de mil catrocentos
corenta euros (1.440,00 €) mediante transferencia bancaria da dita cantidade
en efectivo.
Por todo o que antecede, en uso das atribucións que a lexislación vixente me
confire en materia de contratación, RESOLVO:
Primeiro.- Adxudicar á empresa DOCUMENTACIÓN E IMAGEN DEL NOROESTE,
S.L. (DIN, S.L.) con CIF nº B36399087, o contrato administrativo de
subministración e mantemento de 16 fotocopiadoras novas en réxime de
renting para distintas dependencias do Concello de Cangas, por importe de
seiscentos euros (600,00 €/mes) (IVE excluído) e os prezos por copia
expresados na súa oferta económica coas melloras indicadas nesta.
Segundo.- Notificar a DIN, S.L., a adxudicación do contrato e citar ao seu
representante para a sinatura deste.
Terceiro.- Comunicar os datos básicos do contrato ao Rexistro de Contratos do
Sector Público, de conformidade co disposto no artigo 333.3 do Texto
Refundido da LCSP, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de
novembro.
Cuarto.- Dar conta deste Decreto á Xunta de Goberno Local na vindeira sesión
que se realice para os efectos da súa ratificación, e así mesmo dar traslado do
acordo aos departamentos municipais de Intervención e Apoio Xurídico.”
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, acorda aprobar
integramente o Decreto da Alcaldía transcrito anteriormente, referente a
adxudicación do contrato administrativo para subministración e mantemento de
16 fotocopiadoras novas en réxime de renting para disintas dependencias do
Concello de Cangas.

C)
ESCRITO DA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE
CULTURA,
EDUCACIÓN
E
ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA
S/ADXUDICACIÓN DE VIVENDA NO CEIP DE NAZARET
Visto o escrito do día 5.1.2016 da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria, referente a adxudicación de vivenda no
CEIP de Nazaret, que di o seguinte:

“Examinado o expediente instruído nesta Xefatura Territorial para a
adxudicación de tres vivendas escolares vacantes con destino a mestres
(n°1-baixo esquerda, n°2-1° esquerda e n°3-1° dereita), das correspondentes
ao CEIP Nazaret de Cangas, presentou solicitude a profesora, A. P. N., con
destino definitivo no centro dende o 01/09/2011, que solicita a vivenda n°
1-baixo esquerda.
Vistos: o Estatuto do Maxisterio aprobado polo Decreto 17/1947, do 24 de
outubro (BOE do 17 de xaneiro de 1948); Decreto 250/1988, do 21 de xullo
(DOG do 2 de setembro), polo que se regula o dereito a casa-habitación dos
profesores/profesoras de EXB no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia;
Lei 30/1992 de Réxime xurídico da administración pública e do Procedemento
administrativo común; e demais disposicións de aplicación.
Esta Xefatura Territorial en uso das atribucións conferidas, RESOLVE:
* Adxudicar a vivenda vacante n° 1-baixo esquerda a A. P. N. das
correspondentes ao CEIP Nazaret de Cangas.
A presente adxudicación implica a obrigatoriedade da ocupación efectiva da
vivenda, pois en caso contrario, de conformidade coas reiteradas sentenzas do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (n° 215/93, do 15 de marzo, entre
outras), poderá ser deixada sen efecto por interromperse o dereito a
casa-habitación. Para estes efectos, esta Xefatura Territorial poderá verificar en
calquera momento se o adxudicatario reside ou on na casa escola adxudicada,
ben a través da Inspección Educativa, ou ben recadando a actuación da Policía
Local. A comprobación de que a vivenda non está sendo ocupada polo
adxudicatario dará lugar a que se esixa con carácter inmediato a entrega das
chaves e ao mesmo tempo facultará a este xefe territorial para a iniciación de
actuacións para o logro do efectivo desaloxo a vivenda. Por outra parte, esta
adxudicación terá carácter temporal, polo que se manterá mentres non varíe a
situación que fixo posible esta.
Antes de ocupar a vivenda, deberá levantarse acta, con asistencia dun
representante do concello, na que se reflicte o estado de conservación desta.
Contra a presente resolución pódese interpoñer recurso de alzada perante o Sr.
conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria, no prazo de un mes, a
partir da notificación desta, de conformidade co que dispón o artigo 114 e 115

da Lei 30/92 de Réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de
xaneiro”.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, acorda presentar
recurso de alzada contra a citada resolución por entender que esta non se
axusta a dereito, provocando indefensión, con base aos seguintes:
FEITOS E FUNDAMENTOS DE DEREITO
FEITOS
PRIMEIRO.- O pleno municipal, na súa sesión ordinaria de data 2 de outubro de
2015 acordou, por maioría absoluta de votos a favor, solicitar á Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria a desafectación daquelas vivendas dos
CEIP de Cangas e CEIP de Espiñeira-Aldán, valeiras ou ocupadas de xeito
irregular para uso prioritario de emerxencia social (xúntase certificado do
sinalado acordo), acordo que foi notificado o 30 de outubro de 2015 (Rex. de
saída nº 2035) e recibido na Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria o 9 de novembro de 2015.
SEGUNDO.- O pleno municipal, na súa sesión ordinaria de 5 de novembro de
2015 acordou, por unanimidade de votos a favor, interpor recurso de alzada
contra a resolución da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación
e Ordenación Universitaria, pola que se adxudica a J. M. R. a vivenda vacante
nº 8-8 do CEIP de Espiñeira-Aldán (xúntase copia do certificado do sinalado
acordo e da remisión deste), resolución formulada nos mesmos termos da que
agora é obxecto de recurso.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
PRIMEIRO.- A resolución que se impugna é susceptible do recurso de alzada
ao non pór fin á vía administrativa, tal e como se establece no art.107.1 e 114
da lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común.
SEGUNDO.- O órgano competente para coñecer e resolver é o conselleiro de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, como órgano superior xerárquico
daquel que ditou a resolución.
TERCEIRO.- O Concello de Cangas e, no seu nome e representación, o Alcalde,
goza de lexitimación para a interposición do recurso ao ter a condición de
interesado.
CUARTO.- A resolución do 5 de xaneiro de 2016, obxecto do presente recurso,
considérase contraria ao acordo plenario do 2 de outubro de 2015, polo que se
solicita á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a

desafectación daquelas vivendas dos CEIP de Cangas e CEIP de EspiñeiraAldán, valeiras ou ocupadas de xeito irregular, para uso prioritario de
emerxencia social, considerando que, desde a Consellería, debe priorizarse o
uso destas vivendas para fins de carácter social, especialmente cando se trata
de situacións de emerxencia, fronte á posibilidade de adxudicar estas a
mestres/mestras.
Polo exposto acórdase, SOLICITAR:
* Que se teña por presentado este escrito, sírvase admitilo e téñase por
interposto en tempo e forma RECURSO DE ALZADA contra a resolución do 5 de
xaneiro de 2016 da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria, pola que se adxudica a A. P. N. a vivenda vacante
núm.1 baixo-esquerda do CEIP de Nazaret-Cangas.
OTROSÍ SOLICITO: que conforme ao art.111 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de Réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, se declare a SUSPENSIÓN DA EXECUCIÓN DA
RESOLUCIÓN IMPUGNADA, ata que por parte da Consellería de Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria se dea resposta ao acordo
plenario do Concello de Cangas de data 2 de outubro de 2015 de solicitude de
desafectación das vivendas dos CEIP de Cangas e CEIP de Espiñeira-Aldán,
valeiras ou ocupadas de xeito irregular, para uso prioritario de emerxencia
social.
D) SOLICITUDE DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA COA INSTALACIÓN
DE ANDAMIO EUROPEO
Visto o escrito presentado o día 5.1.2016 por M. A. P. V., no que se indica que
con motivo de realizar obras de reparacións interiores i exteriores en edificación
sita en San Cibrán, nº 18-Aldán, solicita autorización municipal para a
ocupación de beirarrúa cun andamio europeo durante un mes, desde o día 7 de
xaneiro do ano que andamos e nunha superficie de 15,00 m2.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, acorda:
PRIMEIRO.- Indicar ao Sr. P. V., que a solicitude debe realizarse, cando menos,
cun mínimo de dez días de antelación.
SEGUNDO.- Remitir copia da solicitude á administración competente nesta vía
(Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
E) INFORMES DA POLICÍA LOCAL S/SINALIZACIÓNS
E.1) SOLICITUDES DE BAIXA DE SINAIS DE PASAXE PERMANENTE
E.1.1) SOLICITUDE DE CENTRAL DE EFECTOS NAVALES CANGAS, S.L.

Examinada a solicitude presentada o día 29.12.2015 por CENTRAL DE EFECTOS
NAVALES CANGAS, S.L., na que indican que por desaparición, solicitan a baixa
do sinal de pasaxe permanente nº 357, que tiñan instalada no lugar de
Salgueirón, nº 8-Cangas, xa que na actualidade existe sinalización de carga e
descarga na entrada do almacén.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, acorda:
PRIMEIRO.- Que polos servizos económicos do Concello de Cangas e polo
ORAL, se comprobe se o/a interesado/a está ó corrente nos pagos da taxa que
xerou a autorización da instalación de sinal de pasaxe permanente
referenciada, desde que foi concedida, requisito sen o cal non se procederá a
dar a baixa pertinente.
SEGUNDO.- Conceder a baixa solicitada, se se cumpren os requisitos expostos
no presente acordo, advertíndolle que de conformidade cos artigos 3.1 e 3.2 da
“Ordenanza fiscal nº 21. Taxas pola utilización privativa ou o aproveitamento
especial do solo, vo e subsolo da vía pública", se continuará pasando ó cobro a
taxa correspondente.
E.1.2) SOLICITUDE DE I. C. S.
Examinada a solicitude presentada o día 15.12.2015 por I. C. S., na que solicita
a baixa do sinal de pasaxe permanente que ten instalado en Castiñeiras, nº 32O Hío.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, acorda:
PRIMEIRO.- Que polos servizos económicos do Concello de Cangas e polo
ORAL, se comprobe se o/a interesado/a está ó corrente nos pagos da taxa que
xerou a autorización da instalación de sinal de pasaxe permanente
referenciada, desde que foi concedida, requisito sen o cal non se procederá a
dar a baixa pertinente.
SEGUNDO.- Que por parte do/a interesado/a se proceda á devolución da placa
de referencia no Departamento de Tesourería.
TERCEIRO,- Conceder a baixa solicitada, se se cumpren os requisitos expostos
no presente acordo, advertíndolle que de conformidade cos artigos 3.1 e 3.2 da
“Ordenanza fiscal nº 21. Taxas pola utilización privativa ou o aproveitamento
especial do solo, vo e subsolo da vía pública", se continuará pasando ó cobro a
taxa correspondente.
E.1.3) SOLICITUDE DE V. A. D. H.

Examinada a solicitude presentada o día 16.11.2015 por V. A. D. H., na que
solicita a baixa do sinal de pasaxe permanente que ten instalado na Choupana,
nº 28-Darbo.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, acorda:
PRIMEIRO.- Que polos servizos económicos do Concello de Cangas e polo
ORAL, se comprobe se o/a interesado/a está ó corrente nos pagos da taxa que
xerou a autorización da instalación de sinal de pasaxe permanente
referenciada, desde que foi concedida, requisito sen o cal non se procederá a
dar a baixa pertinente.
SEGUNDO.- Que por parte do/a interesado/a se proceda á devolución da placa
de referencia no Departamento de Tesourería.
TERCEIRO,- Conceder a baixa solicitada, se se cumpren os requisitos expostos
no presente acordo, advertíndolle que de conformidade cos artigos 3.1 e 3.2 da
“Ordenanza fiscal nº 21. Taxas pola utilización privativa ou o aproveitamento
especial do solo, vo e subsolo da vía pública", se continuará pasando ó cobro a
taxa correspondente.
E.1.4) SOLICITUDE DE J. D. R.
Examinada a reclamación realizada en data 1.12.15 por J. D. R., referente a
baixa de sinal de pasaxe permanente instalada na rúa Antonio Nores, nº 11Cangas, concedida por Xunta de Goberno Local en sesión do día 5.10.2015.
Indícase polo Sr. D. R. que non está de acordo coas condicións impostas pola
Xunta de Goberno Local, xa que non pode utilizar o seu garaxe porque ten mais
alto o nivel da beirarrúa.
Así mesmo, dáse conta de informe emitido o día 10.12.2015 pola Policía Local,
no que se indica que do garaxe se pode entrar e saír sen obstáculos.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, acorda:
PRIMEIRO.- denegar a reclamación presentada polo Sr. D. R.
SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo ao interesado/a cos seguintes
recursos:
RECURSOS PROCEDENTES.- Contra o presente acto que, pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO perante o Xulgado do Contencioso-Adminstrativo de
Pontevedra, no prazo de DOUS MESES, contado a partir do día seguinte á presente notificación.

E.2) RENOVACIÓN DE SINAIS DE PASAXE PERMANENTE POR DETERIORO

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, de conformidade cos
informes emitidos pola Policía Local, acorda autorizar a renovación do sinal de
pasaxe permanente instalado por deterioro, coas condicións indicadas ós
seguintes solicitantes:
NOME

INVERSIONES ELVIRA JUSTE, S.L.

LUGAR INSTALACIÓN
Avenida de Vigo, nº 69-Cangas. A nova sinal
deberá instalarse na columna da cancela da
entrada.
Autorízase a renovación do sinal de pasaxe
permanente nº 711, concedido en X.G.L. do
día 01.10.2008. Condiciónase a presente
autorización á devolución do sinal deteriorado
no Departamento de Tesourería, que
procederá a dar de baixa o referido número e
á concesión dun número novo.

E.3) INFORME DA POLICÍA LOCAL S/SOLICITUDE DE LIMITACIÓN DE
VELOCIDADE EN ESTRADA DE ALDÁN
Visto o escrito presentado o día 9.12.2015 por B. G. L., no que solicita
sinalización da estrada de Aldán, para limitación de velocidade dos vehículos
que circulan pola referida vía.
Dáse conta de informe emitido o día 14.12.2015 pola Policía Local.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, acorda o seguinte:
PRIMEIRO.- Comunicar á Sra. G. L. que a titularidade da vía corresponde á
Xunta de Galicia.
SEGUNDO.- Remitir copia da solicitude á administración competente nesta vía
(Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
E.4) INFORME DA POLICÍA LOCAL S/SINALIZACIÓN EN RÚA BARBATE, Nº 2
Visto o escrito presentado o día 26.08.2015 por B. L. C. C., administrador da
comunidade de propietarios do edificio “Los Leones”, no que solicita sinalización
da rúa Barbate, nº 2, para repintado de sinalización horizontal.
Dase conta, así mesmo, de informe emitido o día 02.09.2015 pola Policía Local,
que indica o seguinte:

“N° REX: 1438/2015

ASUNTO: REPINTADO DE LIÑA AMARELA NA RÚA BARBATE N°2- EDIFICIO
‘LOS LEONES’
A Xefatura da Policía Local por medio do presente informa que, por parte desta
policía non existe inconveniente en conceder o solicitado por B. L. C. C.,
secretario-administrador da Comunidade de Propietarios do Edificio ‘Los
Leones’, xa que procede o repintado en amarelo e ampliación cara Aldán, posto
que na calzada hai liña continua e teñen que saír cara Aldán”.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, acorda o seguinte:
PRIMEIRO.- Aprobar a solicitude realizada polo Sr. C. C. para sinalización
horizontal en Rúa Barbate, nº 2-Cangas.
SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo ao interesado
departamentos municipais de Oficina Técnica e Policía Local.

e

F) INFORME-PROPOSTA DA
S/PEONALIZACIÓN DE RÚAS

LOCAL

XEFATURA

DA

POLICÍA

aos

Dáse conta de informe-proposta do día 07.01.2016 da Xefatura da Policía Local,
referente a confirmación e peonalización de rúas, que é como segue:

“A Xefatura da Policía Local de Cangas, por medio do presente escrito ten a ben
propoñer, con base no disposto no artigo 2.3 da Ordenanza reguladora de
zonas peonís do Concello de Cangas, a ampliación da relación das rúas do
casco vello e outras próximas que seguidamente se detallan, especialmente as
que están no contorno da Praza do Costal, que deberán formar parte da
denominada zona peonil. Tamén se debe proceder a confirmar as actuais
reguladas pola citada normativa municipal vixente:
CONFIRMACIÓN DA RELACIÓN ACTUAL DE RÚAS PEONÍS
EIRADO DO SEÑAL
RÚA DO SOL
RÚA MARIÑA
RÚA RETRAMA
RÚA NOVA
RÚA SANTA BAIA
RÚA FONTE DO GALO
RÚA DO LIRIO
RÚA SAN JOSÉ (UN TRAMO)
RÚA BARREIROS
RÚA XOSE CORNIDE
RÚA DO HOSPITAL
RÚA LUNA
RÚA BENIGNO SOAGE

RÚA
RÚA
RÚA
RÚA
RÚA
RÚA
RÚA
RÚA

COLÓN
RAMÓN FRANCO
VALENTÍN LOSADA
CEGA
ESTRELA.
REAL
SANTIAGO
DO HÍO (UN TRAMO)

RELACIÓN DE RÚAS A PEONALIZAR
RÚA FÉLIX OZÁMIZ
RÚA XOÁN DE CANGAS
RÚA ROSALÍA DE CASTRO
RÚA EDUARDO PONDAL
RÚA ANTONIO NORES (UN TRAMO)
RÚA ORIENTE
RÚA SAN FRANCISCO
RÚA MESTRE TENREIRO
RÚA CURROS ENRÍQUEZ
RÚA CELSO EMILIO FERREIRO ( UN TRAMO)
RÚA MÁRTIRES DO ANGUIEIRO
RÚA ÁLVARO GUITIÁN
RÚA SÍNGULIS
RÚA BERBETAÑA
EIRADO DO COSTAL
RÚA FOMENTO
RÚA TORRE DO GALO
RÚA BUENOS AIRES
RÚA CERVANTES
RÚA MANUEL GRAÑA
RÚA DO HÍO (O TRAMO QUE FALTA)
RÚA DOS PÍOS
RÚA FAIXA
RÚA OUTEIRO
RÚA FONTE FERREIRA
RÚA DOS LOUREIROS
RÚA ALFREDO SARALEGUI
PRAZA DO PROGRESO
RÚA FONTE GARRIDA
RÚA PALMA
RÚA DO ARCO
PRAZA DO ARCO
RÚA GARELLY
RÚA PABLO IGLESIAS
RÚA FELIX SOAGE
RÚA EUGENIO SEQUEIROS”.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, acorda aprobar o
escrito da Policía Local transcrito anteriormente, referente a confirmación e
peonalización de rúas.
ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formularon.
Sen máis asuntos que tratar, a presidencia remata a sesión e eu redacto esta
acta como secretaria.
A secretaria

Visto e prace
o presidente

