ACTA

Expediente núm.:

Órgano colexiado:

XGL/2017/12

A Xunta de Goberno Local

DATOS DE DESENVOLVEMENTO DA SESIÓN
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Data

13 de marzo de 2017

Duración

Desde as 20:05 ata as 20:45 horas

Lugar

SALA DE SESIÓNS

Presidida por

XOSE MANUEL PAZOS VARELA

Secretario

BERTA ALONSO SOTO

ASISTENCIA Á SESIÓN
DNI

Nome e Apelidos

Asiste

77010633D

ANDRÉS GARCÍA BASTÓN

NON

53171075C

EVA RODRIGUEZ CALVAR

NON

73240505H

HÉITOR MERA HERBELLO

SÍ

76807564F

LOURDES RIAL PARDO

NON

78730184B

MARIANO ABALO COSTA

SÍ

76811297Z

MERCEDES GIRALDEZ SANTOS

SÍ

53113479Q

TANIA CASTRO PAREDES

SÍ

78739263M

TOMÁS HERMELO ÁLVAREZ

SÍ

76328194A

XOSE MANUEL PAZOS VARELA

SÍ

34907283E

XOÁN CHILLÓN IGLESIAS

SÍ

78736615W

ÁNXELA VIZOSO MARCOS

SÍ

Concello de Cangas
Avenida de Castelao, 2, Cangas. 36940 Pontevedra. Tfno. 986300050. Fax: 986304850

Unha vez verificada polo secretario a válida constitución do órgano, o presidente abre a sesión,
polo que se procede á deliberación sobre os asuntos incluídos na orde do día

A) PARTE RESOLUTIVA

Aprobación da acta da sesión anterior realizada o día 27 de febreiro de 2017
Motivo:
documentación

Non hai acordo

Ampliar

Este punto da orde do día foi deixado sobre a mesa, pendente de aprobación por non poder
acceder ao documento do borrador da acta.

Expediente 1009/2017. Licenza Urbanística
Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 1009/17.- A GAS GALICIA S.D.G. S.A., con domicilio a efectos de
notificacións en Travesía de Vigo, 204 PB, para no Barrio das Flores, 9 – Cangas, autorizar a
ocupación de dominio público e conceder licenza de obras para executar unha acometida de
2,00 metros, de conformidade coa documentación presentada e coas seguintes condicións:
As obras non se poderán realizar no período do verán, comprendido entre o 15 de xullo e o 15
de setembro. Non se permiten reposicións parciais.
Nin durante o período das festas de Nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin durante as de
Semana Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras. Non se permiten reposicións parciais.
* Debe repoñer a totalidade dos servizos e infraestruturas afectadas.
* Por razóns de seguridade e na medida do posible, non se permiten canalizacións sobre a
calzada, debéndose emprazar nas zonas destinadas a beirarrúas.
Debe computarse no aval global depositado o importe de trescentos euros (300,00 €) para
responder das obras de reposición da vía pública. No caso de que o concello teña que facer
obras no dominio público do sistema viario e resulte afectada esta obra, será por conta de Gas
Galicia o traslado, adaptación, reposición ou calquera outra actuación que resulte necesaria,
sen que iso supoña dereito a ningún tipo de indemnización.
Deberase axustar, así mesmo, ás seguintes condicións:
*Se o vial ten 5,00 metros ou máis de ancho, procederase por parte da empresa a reasfaltar un
carril.
*Se o vial é inferior a 5,00 metros de ancho, deberá reasfaltar 1,00 metro a cada lado da gabia.
Para a conexión coas vivendas, advírteselle da obrigatoriedade imposta polo art. 194.3 da Lei
9/2002, do Solo de Galicia e 43.1 da Lei 8/2012, de Vivenda de Galicia, da esixencia aos
propietarios, da correspondente licenza de primeira ocupación para poder contratar o servizo.
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Expediente 665/2017. Licenza Urbanística
Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

Favorable

EXPEDIENTE Nº 665/17.- A GAS GALICIA S.D.G. S.A., con domicilio a efectos de
notificacións en rúa Lisboa-Edifico Area Central, local 31, H-I-J, Polígono Fontiñas, pl. PB,
Santiago de Compostela, para no lugar da Pedreira, 60 – Cangas, autorizar a ocupación de
dominio público e conceder licenza de obras para executar unha acometida de 19,25 metros,
de conformidade coa documentación presentada e coas seguintes condicións:
As obras non se poderán realizar no período do verán, comprendido entre o 15 de xullo e o 15
de setembro. Non se permiten reposicións parciais.
Nin durante o período das festas de Nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin durante as de
Semana Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras. Non se permiten reposicións parciais.

* Debe repoñer a totalidade dos servizos e infraestruturas afectadas.
* Por razóns de seguridade e na medida do posible, non se permiten canalizacións sobre a
calzada, debéndose emprazar nas zonas destinadas a beirarrúas.

Debe computarse no aval global depositado o importe de cincocentos sesenta euros con
noventa céntimos (560,90 €) para responder das obras de reposición da vía pública. No caso
de que o concello teña que facer obras no dominio público do sistema viario e resulte afectada
esta obra, será por conta de Gas Galicia o traslado, adaptación, reposición ou calquera outra
actuación que resulte necesaria, sen que iso supoña dereito a ningún tipo de indemnización.

Deberase axustar, así mesmo, ás seguintes condicións:

*Se o vial ten 5,00 metros ou mais de ancho, procederase por parte da empresa a reasfaltar un
carril.

*Se o vial é inferior a 5,00 metros de ancho, deberá reasfaltar 1,00 metro a cada lado da gabia.

Para a conexión coas vivendas, advírteselle da obrigatoriedade imposta polo art. 194.3 da Lei
9/2002, do Solo de Galicia e 43.1 da Lei 8/2012, de Vivenda de Galicia, da esixencia aos
propietarios, da correspondente licenza de primeira ocupación para poder contratar o servizo.

Expediente 1021/2017. Licenza Urbanística
Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 1021/17.- A GAS GALICIA S.D.G. S.A., con domicilio a efectos de
notificacións en Travesía de Vigo, 204 PB, para na rúa As Pontes, 2 – Cangas, autorizar a
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ocupación de dominio público e conceder licenza de obras para executar unha acometida de
2,00 metros, de conformidade coa documentación presentada e coas seguintes condicións:
As obras non se poderán realizar no período do verán, comprendido entre o 15 de xullo e o 15
de setembro. Non se permiten reposicións parciais.
Nin durante o período das festas de Nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin durante as de
Semana Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras. Non se permiten reposicións parciais.
* Debe repoñer a totalidade dos servizos e infraestruturas afectadas.
* Por razóns de seguridade e na medida do posible, non se permiten canalizacións sobre a
calzada, debéndose emprazar nas zonas destinadas a beirarrúas.
Debe computarse no aval global depositado o importe de trescentos euros (300,00€) para
responder das obras de reposición da vía pública. No caso de que o concello teña que facer
obras no dominio público do sistema viario e resulte afectada esta obra, será por conta de Gas
Galicia o traslado, adaptación, reposición ou calquera outra actuación que resulte necesaria,
sen que iso supoña dereito a ningún tipo de indemnización.
Deberase axustar, así mesmo, ás seguintes condicións:
*Se o vial ten 5,00 metros ou mais de ancho, procederase por parte da empresa a reasfaltar un
carril.
*Se o vial é inferior a 5,00 metros de ancho, deberá reasfaltar 1,00 metro a cada lado da gabia.
Para a conexión coas vivendas, advírteselle da obrigatoriedade imposta polo art. 194.3 da Lei
9/2002, do Solo de Galicia e 43.1 da Lei 8/2012, de Vivenda de Galicia, da esixencia aos
propietarios, da correspondente licenza de primeira ocupación para poder contratar o servizo.

Expediente 980/2017. Licenza Urbanística
Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 980/17.- A GAS GALICIA S.D.G. S.A., con domicilio a efectos de
notificacións en Travesía de Vigo, 204 PB, para na Avda. de Bueu, 31 – Cangas, autorizar a
ocupación de dominio público e conceder licenza de obras para executar unha acometida de
9,00 metros, de conformidade coa documentación presentada e coas seguintes condicións:
As obras non se poderán realizar no período do verán, comprendido entre o 15 de xullo e o 15
de setembro. Non se permiten reposicións parciais.
Nin durante o período das festas de Nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin durante as de
Semana Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras. Non se permiten reposicións parciais.
* Debe repoñer a totalidade dos servizos e infraestruturas afectadas.
* Por razóns de seguridade e na medida do posible, non se permiten canalizacións sobre a
calzada, debéndose emprazar nas zonas destinadas a beirarrúas.
Debe computarse no aval global depositado o importe de trescentos euros (300,00€) para
responder das obras de reposición da vía pública. No caso de que o concello teña que facer
obras no dominio público do sistema viario e resulte afectada esta obra, será por conta de Gas
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Galicia o traslado, adaptación, reposición ou calquera outra actuación que resulte necesaria,
sen que iso supoña dereito a ningún tipo de indemnización.
Deberase axustar, así mesmo, ás seguintes condicións:
*Se o vial ten 5,00 metros ou mais de ancho, procederase por parte da empresa a reasfaltar un
carril.
*Se o vial é inferior a 5,00 metros de ancho, deberá reasfaltar 1,00 metro a cada lado da zanxa.
Para a conexión coas vivendas, advírteselle da obrigatoriedade imposta polo art. 194.3 da Lei
9/2002, do Solo de Galicia e 43.1 da Lei 8/2012, de Vivenda de Galicia, da esixencia aos
propietarios, da correspondente licenza de primeira ocupación para poder contratar o servizo.

Expediente 659/2017. Licenza Urbanística
Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 659/17.- A GAS GALICIA S.D.G. S.A., con domicilio a efectos de
notificacións en rúa Lisboa-Edificio Area Central, local 31, H-I-J, Polígono Fontiñas, pl. PB,
Santiago de Compostela, para no Barrio de Nazaret, 9 – Cangas, autorizar a ocupación de
dominio público e conceder licenza de obras para executar unha ampliación de rede de 10,08
metros, de conformidade coa documentación presentada e coas seguintes condicións:
As obras non se poderán realizar no período do verán, comprendido entre o 15 de xullo e o 15
de setembro. Non se permiten reposicións parciais.
Nin durante o período das festas de N adal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin durante as de
Semana Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras. Non se permiten reposicións parciais.
* Debe repoñer a totalidade dos servizos e infraestruturas afectadas.
* Por razóns de seguridade e na medida do posible, non se permiten analizacións sobre a
calzada, debéndose emprazar nas zonas destinadas a beirarrúas.
Debe computarse no aval global depositado o importe de trescentos euros (300,00€) para
responder das obras de reposición da vía pública. No caso de que o concello teña que facer
obras no dominio público do sistema viario e resulte afectada esta obra, será por conta de Gas
Galicia o traslado, adaptación, reposición ou calquera outra actuación que resulte necesaria,
sen que iso supoña dereito a ningún tipo de indemnización.
Deberase axustar, así mesmo, ás seguintes condicións:
*Se o vial ten 5,00 metros ou mais de ancho, procederase por parte da empresa a reasfaltar un
carril.
*Se o vial é inferior a 5,00 metros de ancho, deberá reasfaltar 1,00 metro a cada lado da gabia.
Para a conexión coas vivendas, advírteselle da obrigatoriedade imposta polo art. 194.3 da Lei
9/2002, do Solo de Galicia e 43.1 da Lei 8/2012, de Vivenda de Galicia, da esixencia aos
propietarios, da correspondente licenza de primeira ocupación para poder contratar o servizo.
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Expediente 666/2017. Licenza Urbanística
Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

Favorable

EXPEDIENTE Nº 666/17.- A GAS GALICIA S.D.G.S.A., con domicilio a efectos de
notificacións en rúa Lisboa- Edificio área Central , local 31, H-I-J, Polígono Fontiñas pl, PB,
Santiago de Compostela para en Camiño Barreiras 42, autorizar a ocupación do dominio
público e conceder licenza de obras para executar unha acometida directa sobre canalización
existente de 1.00 metros, para dar servizo á vivenda de conformidade coa documentación
presentada e coas seguintes condicións:
As obras non se poderán realizar no período do verán, comprendido entre o 15 de xullo e o 15
de setembro. Non se permiten reposicións parciais.
Nin durante o período das festas de Nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin durante as de
Semana Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras. Non se permiten reposicións parciais.
* Debe repoñer a totalidade dos servizos e infraestruturas afectadas.
* Por razóns de seguridade e na medida do posible, non se permiten canalizacións sobre a
calzada, debéndose emprazar nas zonas destinadas a beirarrúas.
Debe computarse no aval global depositado o importe de trescentos euros (300,00€) para
responder das obras de reposición da vía pública. No caso de que o concello teña que facer
obras no dominio público do sistema viario e resulte afectada esta obra, será por conta de Gas
Galicia o traslado, adaptación, reposición ou calquera outra actuación que resulte necesaria,
sen que iso supoña dereito a ningún tipo de indemnización.
Deberase axustar, así mesmo, ás seguintes condicións:
*Se o vial ten 5,00 metros ou mais de ancho, procederase por parte da empresa a reasfaltar un
carril.
*Se o vial é inferior a 5,00 metros de ancho, deberá reasfaltar 1,00 metro a cada lado da gabia.
Para a conexión coas vivendas, advírteselle da obrigatoriedade imposta polo art. 194.3 da Lei
9/2002, do Solo de Galicia e 43.1 da Lei 8/2012, de Vivenda de Galicia, da esixencia aos
propietarios, da correspondente licenza de primeira ocupación para poder contratar o servizo.

Expediente 1008/2017. Licenza Urbanística
Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 1008/17.- A GAS GALICIA S.D.G. S.A., con domicilio a efectos de
notificacións en Travesía de Vigo, 204 PB, para no Camiño Ximeu a Verín, 19 – Cangas,
autorizar a ocupación de dominio público e conceder licenza de obras para executar unha
acometida de 1,00 metros, de conformidade coa documentación presentada e coas seguintes
condicións:
As obras non se poderán realizar no período do verán, comprendido entre o 15 de xullo e o 15
de setembro. Non se permiten reposicións parciais.
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Nin durante o período das festas de Nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin durante as de
Semana Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras. Non se permiten reposicións parciais.
* Debe repoñer a totalidade dos servizos e infraestruturas afectadas.
* Por razóns de seguridade e na medida do posible, non se permiten canalizacións sobre a
calzada, debéndose emprazar nas zonas destinadas a beirarrúas.
Debe computarse no aval global depositado o importe de trescentos euros (300,00 €) para
responder das obras de reposición da vía pública. No caso de que o concello teña que facer
obras no dominio público do sistema viario e resulte afectada esta obra, será por conta de Gas
Galicia o traslado, adaptación, reposición ou calquera outra actuación que resulte necesaria,
sen que iso supoña dereito a ningún tipo de indemnización.
Deberase axustar, así mesmo, ás seguintes condicións:
*Se o vial ten 5,00 metros ou mais de ancho, procederase por parte da empresa a reasfaltar un
carril.
*Se o vial é inferior a 5,00 metros de ancho, deberá reasfaltar 1,00 metro a cada lado da gabia.
Para a conexión coas vivendas, advírteselle da obrigatoriedade imposta polo art. 194.3 da Lei
9/2002, do Solo de Galicia e 43.1 da Lei 8/2012, de Vivenda de Galicia, da esixencia aos
propietarios, da correspondente licenza de primeira ocupación para poder contratar o servizo.

Expediente 667/2017. Licenza Urbanística
Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 667/17.- A GAS GALICIA S.D.G. S.A., con domicilio a efectos de
notificacións en rúa Lisboa-Edificio Area Central, local 31, H-I-J, Polígono Fontiñas, pl. PB,
Santiago de Compostela, para no Camiño Cunchido de Arriba, 36 – Cangas, autorizar a
ocupación de dominio público e conceder licenza de obras para executar unha acometida de
9,00 metros, de conformidade coa documentación presentada e coas seguintes condicións:
As obras non se poderán realizar no período do verán, comprendido entre o 15 de xullo e o 15
de setembro. Non se permiten reposicións parciais.
Nin durante o período das festas de Nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin durante as de
Semana Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras. Non se permiten reposicións parciais.
* Debe repoñer a totalidade dos servizos e infraestruturas afectadas.
* Por razóns de seguridade e na medida do posible, non se permiten canalizacións sobre a
calzada, debéndose emprazar nas zonas destinadas a beirarrúas.
Debe computarse no aval global depositado o importe de trescentos euros (300,00 €) para
responder das obras de reposición da vía pública. No caso de que o concello teña que facer
obras no dominio público do sistema viario e resulte afectada esta obra, será por conta de Gas
Galicia o traslado, adaptación, reposición ou calquera outra actuación que resulte necesaria,
sen que iso supoña dereito a ningún tipo de indemnización.
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Deberase axustar, así mesmo, ás seguintes condicións:
*Se o vial ten 5,00 metros ou mais de ancho, procederase por parte da empresa a reasfaltar un
carril.
*Se o vial é inferior a 5,00 metros de ancho, deberá reasfaltar 1,00 metro a cada lado da gabia.
Para a conexión coas vivendas, advírteselle da obrigatoriedade imposta polo art. 194.3 da Lei
9/2002, do Solo de Galicia e 43.1 da Lei 8/2012, de Vivenda de Galicia, da esixencia aos
propietarios, da correspondente licenza de primeira ocupación para poder contratar o servizo.

Expediente 1023/2017. Comunicación previa en materia urbanística
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 25.956.- (1023/17).- Dáse conta da comunicación previa presentada por
L.F.B., para cambio de cubrición de cuberta e anexo e demolición de anexo de edificacións
sito na Madalena, nº 64-Darbo, de conformidade co proxecto técnico elaborado polos
arquitectos M.F.E., A.L.N. e R.A.A., de data 20 de abril de 2016 e condicións impostas pola
Consellería de Infraestruturas e Vivenda de data 24 de agosto de 2016. O presuposto de
execución das obras ascende a nove mil trinta e catro euros con sesenta e catro céntimos
(9.034,64 €).

Expediente 1055/2017. Comunicación previa en materia urbanística
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 1055/17 (EXPTE. Nº 26.224).- Dáse conta da comunicación previa
presentada por M.T.G.G., con domicilio a efectos de notificacións en Rúa Aragón nº 2, 4ºHCangas, DNI 53.113.067 H, para a realización de obras consistentes en construción de muro de
peche en cerramento nunha superficie de 95,80 ml., en Parada-Coiro (polígono 35, parcelas
888,889,890), de conformidade coa documentación incorporada ao expediente. O presuposto
de execución das obras ascende a seis mil cento setenta e nove euros con dez céntimos
(6.179,10 €). Incorpórase ao expediente escritura de cesión de terreos para o vieiro municipal.

Expediente 571/2017. Comunicación Previa de Obra Menor presentada por J.J.M.
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 26.245.- (571/17).- Dase conta da comunicación previa presentada por
J.J.M.G., para construción de peche de parcela no lugar de Carballal-Coiro. O presuposto de
execución das obras ascende a mil catrocentos setenta e catro euros con noventa céntimos
(1.474,90 €).
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Expediente 763/2017. Cambio de Titularidade para o Exercicio de Actividade
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 763/2017.- Dáse conta da comunicación previa presentada por T.O.C., de
cambio de titularidade da licenza de actividade de cafetería sita en Rúa Baiona, nº 13 baixoCangas. Esta cafetería era rexentaba por "Tacer CB", mantendo o mesmo nome comercial
“Lombok”.

Expediente 1131/2017. Infracción Urbanística-30/2016-C.P.B.
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 30/2016
Concluído o expediente de protección da legalidade urbanística incoado respecto dos actos de
construción que se levaron a cabo sen a preceptiva licenza municipal, no lugar de Ourelo, nº
22-A Madalena-Darbo consistentes en: realizar un terceiro andar sen recuado do lindeiro.
Sendo a resolución do expediente anteriormente citado recaída con data 24 de agosto do 2016
a de considerar as obras mencionadas como ilegalizables, por seren incompatibles coas
determinacións urbanísticas establecidas ao respecto nas Normas Subsidiarias de Planeamento
do Municipio de Cangas, Ordenanza de Aplicación URNU.
Resultando que segundo consta no expediente, son persoas presuntamente responsables dos
feitos sinalados, Carlos Pazó Barreiro, promotor.
Considerando que os feitos anteriormente expostos poden ser constitutivos dunha infracción
urbanística, segundo o determina o artigo 157 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de
Galicia pode tipificarse en principio como grave segundo sinala o artigo 158.3 da mesma
norma.
Considerando sen prexuízo do resultado definitivo da instrución do expediente, que aos feitos
descritos lles pode corresponder a sanción de multa entre 6.001 a 60.000 euros, de acordo co
establecido no art. 161.1.b) da referida Lei 2/16, indicándolle ao infractor que as sanción
impostas ao abeiro deste lei reduciranse na súa contía nun 50% se son aboadas noprazo de
período voluntario e, neste mesmo prazo, o infractor amosa por escrito a súa conformidade con
estas e renuncia expresamente ao exercicio de toda acción de impugnación no referido prazo.
Visto o establecido nos artigos 157 ó 164 da Lei 2/16 e de acordo coas atribucións que teño
legalmente conferidas polo artigo 163.c da citada Lei.
Visto o Decreto da Alcaldía de data 2 de xullo de 2015 polo que se delega na Xunta de
Goberno Local a tramitación dos expedientes de sanción en materia de disciplina urbanística,
propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- Incoar expediente de sanción por infracción urbanística de conformidade coa Lei
2/2016 de 10 de febreiro, do solo de Galicia polos feitos mencionados dos que presuntamente
son responsables as persoas indicadas nos antecedentes desta resolución.
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SEGUNDO.- Nomear como órgano instrutor do procedemento de sanción a María Rodríguez
Gómez, sendo secretaria deste a do Concello; así mesmo, estarase ao establecido sobre
abstención e recusación nos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime
xurídico do sector público.
TERCEIRO.- O órgano competente para a resolución do presente procedemento de sanción, é
a Xunta de Goberno Local por delegación da Alcaldía, en virtude do artigo 163.1 c) da Lei
2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia da Lei 7/85 e Decreto de Delegación de data 2 de
xullo de 2015.
CUARTO.- Indicar aos interesados o dereito que lles concede o artigo 161.4 da Lei 2/2016, de
recoñecer a súa responsabilidade, advertíndolle que terá dereito a unha redución do 90% da
sanción que debe imporse no caso de que repoña por si mesmo a realidade física alterada antes
da resolución do procedemento de sanción.
QUINTO.-. Comunicar ao instrutor a iniciación do expediente con traslado de cantas
actuacións existan respecto diso e simultaneamente, notificar a presente resolución (de ser o
caso ao denunciante) aos interesados, indicándolles que disporán dun prazo de QUINCE DÍAS
para achegar cantas alegacións, documentos e información estimen convenientes e, no seu
caso, propor proba concretando os medios de que pretendan valerse, quedando o expediente a
súa disposición na oficina de Urbanismo, advertindo aos interesados 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.
SEXTO.- Advertir aos interesados que a incoación do presente expediente é inscribible no
Rexistro da Propiedade.
SÉTIMO.- Notifíquese o acordo aos interesados, facendo constar que non pon fin á vía
administrativa, e que por tratarse dun mero trámite, contra esta non cabe recurso, sen prexuízo
de que poida interpoñer o que estime mais conveniente.

Expediente 83/2017. SANCIONADOR RUÍDO 1919/16
Favorable

Tipo
de
Unanimidade/Asentimento

votación:

PROPOSTA DE ALCALDÍA
Por medio das denuncias formuladas por M.V.P.M., en representación da Comunidade de
Propietarios do edificio Castelao, este Concello tivo constancia dos seguintes feitos: O
incumprimento do local sito na Avenida de Vigo, baixo nº 136 de Cangas, dedicado a
ximnasio, do cal é titular A.C.S., dos niveis de recepción máximo permitidos pola normativa
vixente en materia de ruídos, Rd 1367/2007, que desenvolve a Lei 37/2003, de ruído.
Vistas as actuacións previas á incoación deste expediente, o último informe emitido pola
empresa Virocem en data 26.01.2017 e o resultado das medicións realizadas pola empresa
Virocem en data 20.12.2015 e 18.10.2016, resulta probado que o local sito en Avenida de
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Vigo, nº 136-Cangas, dedicado a ximnasio carece do illamento acústico mínimo necesario
para desenvolver a actividade de ximnasio o cal da lugar á apertura dun expediente de
sanción.
Resultando que segundo o artigo 53.1 da Lei 9/2013, de 19 de decembro, do emprendemento e
da competitividade económica de Galicia constitúe unha infracción grave abrir un
establecemento e levar a cabo actividades, ou realizar modificacións, sen efectuar a
comunicación previa ou sen dispoñer das licenzas ou autorizacións oportunas, ou incumprir as
súas condicións, se non supón un risco grave para as persoas ou os bens.
Examinadas as actuacións previas realizadas no expediente,visto o informe da xefa do servizo
de urbanismo de data 10 de marzo de 2017, sobre a lexislación aplicable e o procedemento a
seguir; e os informes técnicos que obran no expediente para os efectos de decidir sobre a
necesidade de iniciar o procedemento; e de conformidade co indicado no art. 21 da Lei 7/1985,
Reguladora das bases do réxime local, PROPONSE á Xunta de Goberno Local, logo da
delegación efectuada por Resolución de Alcaldía de data 2 de xullo de 2015, a adopción do
seguinte acordo:
PRIMEIRO.- Incoar expediente de sanción por infracción en materia de actividades, de
conformidade cos artigos 53.1 da Lei 9/2013, de 19 de decembro, do emprendemento e da
competitividade económica de Galicia, relativa aos seguintes feitos: incumprimento do local
sito na Avenida de Vigo, nº 136-Cangas, dedicado a ximnasio (CP 1919/16) dos niveis de
recepción máximo permitidos pola normativa vixente en materia de ruídos, Rd 1367/2007, que
desenvolve a Lei 37/2003, de ruído, vistas as medicións de ruído realizadas pola empresa
Virocem en data 20.12.20105 e 18.10.2016, do que se presume responsables a: A.C.S.
Estes feitos están cualificados como graves de conformidade co artigo 53 1) da Lei 9/2013, de
19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia, pudendo ser
sancionado alternativa ou acumulativamente nos termos previstos no artigo 58 do mesmo texto
legal:
b.1) Con multa de 300,52 a 30.050,61 euros.
b.2) Suspensión ou prohibición da actividade por un período máximo de un ano.
b.3) Clausura do local ou establecemento por un período máximo de un ano.
b.4) Retirada da autorización da entidade de certificación de conformidade municipal pr un
período máximo de un ano.
SEGUNDO.- Nomear como órgano instrutor do procedemento de sanción a María Rodríguez
Gómez, sendo secretaria deste a do Concello; así mesmo, estarase ao establecido sobre
abstención e recusación nos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime
xurídico do sector público.
TERCEIRO.- Identificar, en virtude do artigo 57 da lei 9/2013, de 19 de decembro, do
emprendemento e da competitividade económica de Galicia e Resolución de Alcaldía de data 2
de xullo de 2015, á Xunta de Goberno Local como órgano competente para a tramitación dos
expedientes de sanción.
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CUARTO.- Comunicar ao instrutor a iniciación do expediente con traslado de cantas
actuacións existan respecto diso.
QUINTO.- Notificar aos interesados a presente resolución, de forma simultánea á
comunicación anterior, indicándolles os seguintes extremos:
* Que disporán dun prazo de DEZ DÍAS para aportar cantas alegacións, documentos e
informacións estimen convenientes e, no seu caso, propoñer proba concretando os medios de
que pretendan valerse, quedando o expediente á súa disposición nas oficinas municipais.
* Que, no caso de non efectuar alegacións sobre o contido da iniciación do procedemento no
prazo establecido para o efecto, o acordo de iniciación poderá ser considerado proposta de
resolución.
* Que o prazo para resolver o procedemento de sanción será de un ano, a contar desde a data
da súa iniciación. Transcorrido o prazo para resolver sen que se houbese ditado resolución,
producirase a caducidade do procedemento.
* Que se recoñece aos presuntos responsables a posibilidade de resolver anticipadamente o
procedemento de sanción no suposto de recoñecer a súa responsabilidade na comisión da
infracción, conforme ao artigo 85.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, aplicándose, cando a
sanción teña unicamente carácter pecuniario, unha redución de, polo menos, o 20% sobre o
importe da sanción proposta. De igual xeito, advertir de que, o pago voluntario da sanción,
efectuado conforme aos termos sinalados no artigo 85.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro,
implicará a terminación do procedemento, aplicándose neste suposto unha redución do 50%,
de conformidade co artigo 392.5 do Regulamento da Lei do solo de Galicia, aprobado por
Decreto 143/2016, de 22 de setembro.
* Que a efectividade das citadas reducións estará condicionada ao desistimento ou renuncia de
calquera acción ou recurso en vía administrativa contra a sanción.

Expediente 891/2017. Solicitude de emerxencia social Concello
Favorable

Tipo
de
Unanimidade/Asentimento

votación:

Concesión de axuda económica de emerxencia social de cincocentos euros (500,00€) a J.P.G.,
con nº de DNI: 49711671 T.
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Expediente 743/2017. Devolución de aval prestado polo outorgamento de licenza de obras
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

PROPOSTA
Visto que con data de 14 de febreiro de 2017, Don J.C.R.L., promotor da licenza de obras
núm. 20.501, presentou solicitude para a devolución de fianza en metálico depositada no
expediente de obras núm. 20.637.
Visto os informes emitidos pola xefa de Urbanismo e pola tesoureira do Concello, propoño
aos membros da Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Recoñecer a devolución da fianza en metálico depositada por J.C.R.L., por importe
de tres mil cincocentos sesenta e un euros con trinta e un céntimos (3.561,31 €), para garantir
a finalidade do expediente de obra nº 24.637, licenza nº 20.501.
Segundo.- Notificar este acordo ao interesado.

Expediente 617/2017. Aprobación certificacións núm. 1 e 2 parque infantil Outeiro Balea
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

Vistas as certificacións primeira e segunda da obra “Adecuación á normativa de parque
infantil en Outeiro-Balea”, por importe de mil novecentos oitenta e tres euros con corenta e
seis céntimos (1.983,46 €) e trece mil catrocentos trinta e nove euros con sesenta e seis
céntimos (13.439,66 €) respectivamente, presentadas pola empresa "Zona de Obra O Rosal
SL", en data 10 de febreiro de 2017 (rexistro nº 1388 e 1390), subscritas pola directora de
obra, Carmen Gómez Cancela.
Vista a documentación achegada que se relaciona:
- Relación dos traballos executados ata a data.
- Importe que se acredita para aboamento.
Visto o informe favorable emitido por Intervención en data 6 de marzo de 2017.
En virtude do disposto e de conformidade co establecido no art. 216 e 232 do Real decreto
lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de
contratos do sector público, elévase á Xunta de Goberno Local a seguinte PROPOSTA:
PRIMEIRO.- Aprobar as certificacións núm. 1 e 2 da obra “Adecuación á normativa de
parque infantil en Outeiro-Balea”, por importe de mil novecentos oitenta e tres euros con
corenta e seis céntimos (1.983,46 €) e trece mil catrocentos trinta e nove euros con sesenta e
seis céntimos (13.439,66 €) respectivamente, presentadas pola empresa "Zona de Obra O
Rosal SL", e subscritas pola directora de obra, C.G.C.
SEGUNDO.- Autorizar, dispor, recoñecer a obrigación e ordenar o pago con cargo á partida
171/609 do orzamento para o exercicio 2017.
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TERCEIRO.- Notificar o presente acordo ao contratista.
CUARTO.- Comunicar o presente acordo á Intervención e á Tesourería Municipal.

Expediente 822/2017. Aprobación convenio colaboración "Instalación e varandas na
grada Alondras C.F."
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

Visto que a Deputación de Pontevedra en cumprimento do compromiso asumido no seu día co
Concello de Cangas no relativo ó desenvolvemento de diversas actuacións que garantan a
seguridade e funcionalidade da grada construída no campo de fútbol do Alondras, ten previsto
a sinatura dun novo convenio que permita executar o investimento relativo á reposición das
varandas, instalacións de eléctricas e fontanería, polo importe de 60.213,54 e que será
financiado exclusivamente pola Deputación provincial.
Visto o borrador de convenio remitido pola Deputación provincial, a Xunta de Goberno Local
acorda:
Primeiro.- Aprobar o CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, O CONCELLO DE CANGAS E O ALONDRAS C.F
PARA O DESENVOLVEMENTO DA OBRA “INSTALACIÓNS E VARANDAS NA
GRADA ALONDRAS C.F”.
Segundo.- Aceptar as obrigas que se especifican no apartado cuarto dos pactos de dito
convenio e que son as seguintes:
* Poñer a disposición da Deputación de Pontevedra, as instalacións ou os terreos necesarios,
para poder executar a obra referida, reposición de varandas, instalacións de eléctricas e
fontanería.
* Dar a adecuada publicidade ao convenio, de tal xeito que quede constancia que as obrigas
obxecto do presente convenio se levaron a cabo en colaboración coa Deputación de
Pontevedra.
* Levar a cabo o mantemento e conservación das infraestruturas obxecto deste convenio,
mentres sexa cesionario do campo, tendo a asunción da dita responsabilidade desde o día
seguinte ao da formalización da acta de recepción de obras coas obrigas establecidas na
normativa patrimonial das administración públicas.
* Comunicar á Deputación de forma inmediata, a obtención doutras subvencións ou axudas
para a mencionada finalidade procedentes de calquera administración pública ou ente privado
nacional ou internacional, con expresión da súa contía.
* Prestar a colaboración e facilitar canta documentación lle sexa requirida no exercicio das
función de fiscalización e control do destino das axudas que lle corresponden á intervención
Provincial, ó Tribunal de Contas e ao Consello de Contas.
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Terceiro.- Dar traslado do acordo que se adopte, á Deputación de Pontevedra, ao C. F
Alondras, con domicilio social en Romarigo s/n, 36940 Cangas, ao Taboleiro e ao expediente.

Expediente 972/2017. Xustificación da subvención á Asociación Protectora de Animais do
Morrazo, cuarto trimestre do 2016
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

Visto que con data 11 de xaneiro de 2016 asinouse o convenio realizado entre o Concello de
Cangas e a "Asociación Protectora de Animais do Morrazo" que ten por obxecto a recollida,
albergue e custodia de cans recollidos pola propia asociación ou polos servizos municipais,
instrumentando a subvención prevista nomeadamente nos orzamentos municipais para o ano
2016 (base de execución 21).
Visto que con data 17 de febreiro de 2017 (rexistro nº 1665), a "Asociación Protectora de
Animais do Morrazo" presentou a documentación xustificativa correspondente ao cuarto
cuadrimestre do 2016, por importe de tres mil setecentos cincuenta e oito euros con nove
céntimos (3.758,09 €).
Visto o informe favorable de intervención de data 8 de marzo de 2016.
A Xunta de Goberno Local, acorda:
PRIMEIRO.- Aprobar a xustificación da subvención realizada pola "Asociación Protectora de
Animais do Morrazo", correspondente ao cuarto trimestre de 2016 e proceder ao pago de tres
mil setecentos cincuenta euros (3.750,00 €).
SEGUNDO.- Notificar á "Asociación Protectora de Animais do Morrazo", o presente acordo e
comunicar este á Intervención e Tesourería municipais para os efectos oportunos.

B) ACTIVIDADE DE CONTROL

Non hai asuntos

C) ROLDA DE INTERVENCIÓNS LIBRES

Non hai asuntos

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE
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