

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
REALIZADA O DÍA 16 DE XANEIRO DE 2017
===========================================
LUGAR: Sala de Xuntas do Concello de Cangas
DÍA: 16 de xaneiro de 2017
HORA DE COMEZO: 20:05 h.
HORA DE REMATE: 20:25 h.
ASISTENTES: D. Xosé Manuel Pazos Varela (alcalde-presidente), D. Mariano
Abalo Costa, Dª Mercedes Giráldez Santos, D. Xoán Carlos Chillón Iglesias, D.
Héitor Mera Herbello, Dª Ánxela Vizoso Marcos e D. Tomás Hermelo Álvarez.
AUSENTES: D. Andrés García Bastón.
SUPLENTES: Dª Eva Rodríguez Calvar.
Baixo a presidencia do Sr. alcalde, asistidos por min a secretaria accidental, Dª
María Rodríguez Gómez e o interventor, D. Sergio Curra Moreira, 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 2 DE XANEIRO DE 2017
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 2 de xaneiro de 2017.
OBRAS E SERVIZOS
2º.- SOLICITUDES DE SINALIZACIÓN
2.A) INFORME DA POLICÍA S/CREACIÓN PRAZA DE DISCAPACITADOS EN RÚA
SAN JOSÉ
Vista a solicitude presentada o día 09.01.2017 por J.G.G., na que demanda
unha praza de aparcamento de discapacitados enfronte da farmacia sita en rúa
San José.





Visto, así mesmo, o informe favorable emitido ao respecto o día 12.01.2017
polo Departamento de Sinalización da Policía Local.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 02.07.2015, de conformidade
co informe emitido pola Policía Local, acorda autorizar a creación de unha praza
para persoas discapacitadas nas inmediacións da farmacia existente na rúa San
José. 
URBANISMO E PATRIMONIO
3º.- INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DO DÍA 12 DE XANEIRO
DE 2017, DA XEFA DE URBANISMO S/OUTORGAMENTO DE LICENZAS
DE OBRAS E DE APERTURAS DE ESTABLECEMENTOS
3.A) APROBACIÓN DOS SEGUINTES EXPEDIENTES DE OBRAS:
3.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: outorgar as seguintes licencias 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, coas condicións particulares e coas seguintes condicións xerais: 
1ª.- Os efectos das licencias que se conceden, son puramente urbanísticos, a reserva e con absoluta
independencia da obriga inescusable que recae nos seus titulares de obter, de ser o 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/a técnico/a
aparellador/a 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 comezar as 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 abeiran, 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 estrutura 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 impedir o
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 toda as 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 R.d.l. 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 inmobles 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 sufragar os 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 construtora, deberáselle comunicar ó concello para a súa conformidade. 


12ª.- Antes de comezar a construción a que fai referencia esta licenza, o/a promotor/a das
obras deberá instalar no límite da parcela contiguo ó camiño ó que dá fronte, un foxo de
formigón protexido cunha reixa co único fin de limpar as rodas dos vehículos que se empreguen
na obra, especialmente en épocas de choiva, co obxecto de evitar a 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° 14.892.- LICENZA MUNICIPAL N° 15.251.- A M.T.C. G., con
enderezo en Xistro, nº 33-Coiro, modifícaselle a referida licenza para a
construción de un anexo en planta baixa e baixo cuberta de comunicación de
andares, escaleira, de conformidade proxecto básico elaborado polo arquitecto
Teodoro de Francisco Antes, de data outubro de 2015. O presuposto de
execución material ascende a dez mil douscentos vinte e sete euros con trinta e
nove céntimos (10.227,39 €) e condicionado a presentar proxecto de execución
de obras visado e oficio co nomeamento do director e a cumprir co sinalado na
Lei 2/2016, de 10 de febreiro, de solo de Galicia no referente aos materiais a
empregar nos núcleos de poboación e tamén en canto a obriga de conexión cos



servizos existentes no núcleo e a formalizar perante o Catastro a modificación
que presenta esta licenza.
EXPEDIENTE N° 25.572.- LICENZA MUNICIPAL N° 24.553.- A J.L.C.S., con
enderezo en rúa Venezuela, nº 8-6°A-36203-Vigo, modifícaselle a referida
licenza no sentido en que as superficies quedan da seguinte maneira 75,04 m².,
de planta baixa, 62,00 m²., de primeiro andar, 69,40 m²., de terrazas ou
escaleira e 60,81 ml de cerramento, de conformidade co proxecto de execución
de setembro de 2016.
3.A.2) LICENZAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN DOS SEGUINTES EXPEDIENTES DE
OBRAS:
EXPEDIENTE N° 21.531.- LICENZA MUNICIPAL DE PRIMEIRA OCUPACIÓN
PETICIONADA POR “ALCA 2004 SL”


A Xunta de Goberno Local tendo en conta o informe-comprobación, emitido ao
respecto polo arquitecto municipal, con data 29 de decembro de 2016,
acordou:


a) Outorgar LICENZA MUNICIPAL DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, a “Alca 2004 SL”,
con enderezo en Camiño do Lago, nº 10-Vigo, para vivenda construída na
parcela 6, sita en Fontenova-O Hío, construída ao abeiro da licenza municipal
n° 20.925.
3.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 Xunta de Goberno Local acordou, outorgar
as seguintes licencias 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 licencias 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 licencia 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 licencia e o deseño selado polo concello a disposición dos/as
funcionarios/as municipais.
4ª.- De conformidade co disposto no artigo 145.1 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de
Galicia, os prazos de iniciación, interrupción máxima e remate das obras, fíxanse en:


a) Iniciación dentro dos seis 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° 2 6.244.- A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN SA, con enderezo
na rúa Travesía de Vigo, nº 204-36207-Vigo e no seu nome e representación
F.V.L., para no lugar de rúa Busaco-Piñeiro-Aldán, executar unha R.B.T.S. (SDG
248316100014), 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 noventa e
sete euros con sesenta e nove céntimos (397,69 €) 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 UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN SA, 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. 
4º.- 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° 26.194.- APERTURA N° 2001/16.- A J.C.P., para obras
interiores en local para Centro de Osteopatía e Terapias Naturais, sito na Avda.
Bueu, nº 13-Cangas.


EXPEDIENTE N° 26.206.- A M.V.R., para cerramento de parcela en Piñeiro, nº
20-Aldán.


EXPEDIENTE N° 26.207.- A C.F.F., para pintado exterior, interior e reparación
de vivenda, en rúa Redondela 3-baixo-Cangas.


EXPEDIENTE N° 26.208.- A A.M.O.E. e A.B.S., para reparación de cuberta da
vivenda sito no Camiño Río Esteiro, nº 3-Vilariño-O Hío.
APERTURAS
EXPEDIENTE N° 1.992/16.- A A.M.C., para cambio de titularidade de bartaberna, sito na rúa Saralegui, nº 14-Cangas.
5º.- EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA
5.A) PROPOSTA DA ALCALDÍA S/EXPEDIENTE DE INFRACIÓN URBANÍSTICA
Nº 23/2016-S
Dáse conta de proposta da Alcaldía do día 11.01.2017, referente ao expediente
de infracción urbanística nº 23/2016-S, que é como segue:

"EXPEDIENTE N° 23/2016-S
PROPOSTA DA ALCALDÍA PARA A XUNTA DE GOBERNO LOCAL



Resultando que no lugar de Vilariño-O Hío, polos responsables que se indican
nesta resolución iniciouse a execución de obras sen a preceptiva licenza
municipal consistentes en: instalación de dúas casetas.
Resultando que segundo consta no expediente, son persoas presuntamente
responsables dos feitos sinalados J.I.M.S., promotor.
Resultando que, con data 19 de decembro do 2016 a Xunta de Goberno Local
concede comunicación previa n° 24.999 para legalizar ditas casetas.
Considerando que os feitos anteriormente expostos poden ser constitutivos
dunha infracción urbanística, segundo o determina o artigo 157 da Lei 2/16, de
10 de febreiro do solo de Galicia, que pode tipificarse en principio como leve
segundo o sinala o artigo 158.4 da mesma norma.
Considerando que inicialmente non se pode apreciar a tenor do indicado no
artigo 161.2 da Lei 2/16 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 instrución do expediente,
que aos feitos descritos lles pode corresponder a sanción de multa entre
trescentos (300,00 €) e seis mil euros (6.000,00 €), de acordo co establecido
no art. 161.1.a) da referida Lei 2/16, indicándolle ao infractor que as sancións
impostas ao abeiro desta lei reduciranse na súa contía nun 50%, se son
aboadas no prazo de período voluntario e neste mesmo prazo, o infractor
amosa por escrito a súa conformidade coa sanción 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.


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 impoñerse 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 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”.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 02.07.2015, acorda aprobar
integramente a proposta da Alcaldía transcrita anteriormente, referente ao
expediente de sanción por infracción urbanística nº 23/2016-S.
5.B) PROPOSTA DO INSTRUTOR S/EXPEDIENTE DE INFRACIÓN URBANÍSTICA
Nº 19/2013-S
Dáse conta de proposta do instrutor do día 12.01.2017, referente ao expediente
de infracción urbanística nº 19/2013-S, que é como segue:

"PROPOSTA DA ALCALDÍA PARA A XUNTA DE GOBERNO LOCAL



ARQUIVO DE SANCIÓN URBANÍSTICA
EXPEDIENTE N° 19/2013-S
De conformidade co artigo 84 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do
Procedemento administrativo común das administracións públicas e visto o
xustificante de pagamento de data 10 de xaneiro de 2017, de R.P.Q., con NIF
36071806D, en relación co expediente de sanción por infracción urbanística n°
19/2013-S ao seu nome.
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.- Declarar terminado o procedemento de sanción incoado a R.P.Q.
por ter realizado no lugar de Miranda-Coiro, as obras de colocación de portal de
tubo metálico e malla electrosoldada de 2,50 metros a 1,50 m. do eixo”.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 02.07.2015, acorda aprobar
integramente a proposta do instrutor transcrita anteriormente, referente ao
expediente de sanción por infracción urbanística nº 19/2013-S.
6º.- PROPOSTA DA ALCALDÍA S/ADXUDICACIÓN DE ARRENDAMENTO
DE TERREO DO CONTORNO DA IGREXA DE SAN ANDRÉS DO HÍO
Dáse conta de proposta da Alcaldía do día 12.01.2017, referente a adxudicación
de contrato de arrendamento de terreo do contorno da Igrexa de San Andrés
do Hío, que é como segue:

“PROPOSTA DE ALCALDÍA DE ADXUDICACIÓN DE ARRENDAMENTO
Visto que se acreditou por este Concello que resulta necesario arrendar parte
do ben inmoble pertencente a Diocese de Santiago de Compostela sito no
contorno da Igrexa de San Andrés, lugar do Igrexario, parroquia do Hío para
acondicionalo como zona de aparcadoiro que evite o actual problema de
estacionamento de vehículos no contorno do Cruceiro do Hío.
Visto que a titularidade do ben se acredita mediante nota simple informativa do
rexistro da propiedade de Cangas, onde figura inscrita a propiedade no Tomo
1934, Libro 422, Folio 21, Leira 28942.
Visto que con data 28 de xullo, emitiuse polos Servizos Técnicos Municipais
informe favorable sobre a valoración e idoneidade do inmoble para o seu
arrendamento, indicando que non existe na zona outro inmoble igualmente
idóneo para a finalidade pretendida polo Concello.



Visto que o órgano competente para aprobar e adxudicar o contrato é esta
Alcaldía porque o importe do arrendamento ascende a seiscentos euros (600,00
€) anuais máis o IVE por tanto, non supera nin o 10% dos recursos ordinarios
do orzamento deste Concello, nin a contía de tres millóns de euros, se ben
trátase dunha competencia delegada na Xunta de Goberno Local por resolución
de Alcaldía de 2 de xullo de 2015.
Visto que se remitiu o expediente ao Arcebispado de Santiago de Compostela,
coma propietario do ben inmoble e manifestou a súa conformidade.
Examinada a documentación que a achega e de conformidade co establecido no
artigo 107.1 da Lei 33/2003, de 3 de novembro, do patrimonio das
administracións públicas e na Disposición adicional segunda do Texto refundido
da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo
3/2011, de 14 de novembro, PROPOÑO á Xunta de Goberno Local a adopción
do seguinte acordo: 
PRIMEIRO.- Adxudicar á Diocese de Santiago de Compostela o contrato de
arrendamento, por adxudicación directa, de 1.600,00 m2., que forman parte do
inmoble sito no contorno da Igrexa de San Andrés, lugar do Igrexario,
parroquia do Hío, identificado no plano anexo ao presente documento, que se
destinará a aparcadoiro. 
SEGUNDO.- Notificar a C.R.L., na súa condición de delegado diocesano de
Patrimonio, en representación do Arcebispado de Santiago de Compostela,
propietario do inmoble, a presente Resolución e citarlle para a sinatura do
contrato que terá lugar na Casa do Concello de Cangas o 18 de xaneiro de
2017”.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 02.07.2015, acorda aprobar
integramente a proposta da Alcaldía transcrita anteriormente, referente a
adxudicación de contrato de arrendamento de terreo do contorno da Igrexa de
San Andrés do Hío.
SUBVENCIÓNS
7º.- ESCRITO DA CONSELLERÍA DE FACENDA S/REMISIÓN DE
INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCEIRO DO CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE FACENDA E O CONCELLO
DE CANGAS PARA O PLAN ESPECIAL DE ADECUACIÓN DE LIÑAS
ELÉCTRICAS
Dáse conta de escrito de data 09.01.2017 da Consellería de Facenda, referente
a informe definitivo de control financeiro do convenio de colaboración asinado
en data 07.08.2012 entre a Consellería de Facenda e o Concello de Cangas para
o Plan especial de adecuación de liñas eléctricas, cofinanciado polo Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo



FEDER 2007/2013, polo que se concede unha axuda ao Concello de Cangas por
importe de un millón novecentos oitenta e un mil euros (1.981.000,00 €).
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 02.07.2015, acorda tomar
coñecemento do escrito da Consellería de Facenda, para o Plan especial de
adecuación de liñas eléctricas, así como aceptar a axuda concedida.
CULTURA E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
8º.- DACIÓN DE CONTA DE SINATURA DE CONVENIO DE ADHESIÓN
DO CONCELLO DE CANGAS Á REDE GALEGA DE TEATROS E
AUDITORIOS PARA O ANO 2017
Dáse conta de sinatura o día 2 de xaneiro de 2017 de convenio de adhesión á
Rede Galega de Teatros e Auditorios 2017, entre a Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria e o Concello de Cangas, referente a
programa de actuacións para o semestre do ano 2017 a desenvolver no
Auditorio Municipal de Cangas.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 02.07.2015, acorda o
seguinte:
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento da sinatura o día 2 de xaneiro de 2017 de
convenio de adhesión á Rede Galega de Teatros e Auditorios 2017, entre a
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e o Concello de
Cangas, referente a programa de actuacións para o semestre do ano 2017 a
desenvolver no Auditorio Municipal de Cangas.
SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo xunto co convenio de referencia
ao departamento de Intervención, Auditorio Municipal e Concellería de Cultura.
PARTICIPACIÓN VECIÑAL, TRANSPARENCIA E ASOCIACIONISMO
9º.- DACIÓN DE CONTA DE DECRETO DA ALCALDÍA S/ADHESIÓN DO
CONCELLO DE CANGAS AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A
XUNTA DE GALICIA E A FEGAMP PARA A IMPLANTACIÓN DA
HISTORIA SOCIAL ÚNICA ELECTRÓNICA NAS ENTIDADES LOCAIS DA
COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
Dáse conta de Decreto da Alcaldía do día 10.01.2017, referente a adhesión do
Concello de Cangas ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a



FEGAMP, para a implantación da Historia Social Única Electrónica nas entidades
locais da Comunidade Autónoma de Galicia, que é como segue:

“DECRETO DE ALCALDÍA
A Xunta de Galicia, a través da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de
Galicia (AMTEGA) e da Consellería de Política Social, está a traballar na
migración do Sistema de información de usuarios de servizos sociais (SIUSS),
para que o dito programa informático quede instalado e aloxado nun servidor
propio da Comunidade Autónoma, baixo a denominación de Sistema de
información de usuarios de servizos sociais de Galicia (SIUSSGAL), que será
proximamente a ferramenta profesional de uso obrigado para o persoal técnico
dos servizos sociais comunitarios municipais. 
Visto que a antedita migración de SIUSS a SIUSSGAL está prevista para o
vindeiro día 23.01.2017. 
Visto que foi asinado un convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a
FEGAMP que prevé a adhesión por parte de cada concello mediante a sinatura
dun protocolo que figura como anexo ao texto do convenio. Neste convenio
recóllense as obrigas da Xunta de Galicia con relación a garantirlles o acceso á
plataforma HSUE aos profesionais das entidades locais, incluíndo o acceso a
SIUSSGAL, xunto co emprego da información da Historia Social Única
Electrónica para os fins recollidos no Decreto 89/2016 e tamén regula as
obrigas das entidades locais con relación ao compromiso do impulso,
promoción, difusión e uso axeitado dos servizos electrónicos postos a
disposición coa plataforma HSUE.
Visto que a adhesión a este convenio é moi conveniente para os concellos, cara
a evitar situacións de inseguridade xurídica no tratamento de datos de carácter
persoal por parte dos servizos sociais comunitarios municipais.
De conformidade coas competencias asignadas no artigo 21.1 da Lei 7/1985, de
2 de abril, reguladora das bases do réxime local, RESOLVO:
PRIMEIRO.- Que o Concello de Cangas se adhira formal e expresamente a
todas e cada unha das cláusulas do convenio de colaboración entre a Xunta de
Galicia e a FEGAMP, para a implantación da Historia Social Única Electrónica nas
entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia, asumindo as obrigas e
compromisos derivados deste e con suxeición plena a todas elas.
SEGUNDO.- Dar conta á Xunta de Goberno Local na primeira sesión que se
realice”.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 02.07.2015, acorda aprobar
integramente o Decreto da Alcaldía transcrito anteriormente, referente a
adhesión do Concello de Cangas ao convenio de colaboración entre a Xunta de



Galicia e a FEGAMP, para a implantación da Historia Social Única Electrónica nas
entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia.


URXENCIAS
ASUNTOS FÓRA DA ORDE DO DÍA
Trala declaración da urxencia, por unanimidade dos/das Sres./Sras.
concelleiros/concelleiras asistentes, (art. 83 Rd 2568/1986, de 28 de
novembro), adoptáronse os seguintes acordos:
A) PROPOSTA DO CONCELLEIRO DE MODIDADE E VOLUNTARIADO
S/APROBACIÓN DO 16º CERTAME DE CARTAS DE AMOR DO
CONCELLO DE CANGAS
Dáse conta de proposta do día 16.01.2017 do concelleiro de Mocidade e
Voluntariado, referente a aprobación do 16º CERTAME DE CARTAS DE AMOR
do Concello de Cangas, que di o seguinte:

“PROPOSTA A XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Andrés García Bastón, concelleiro de Mocidade e Voluntariado do Concello de
Cangas INFORMA:
Á Xunta de Goberno Local, que o orzamento derivado da convocatoria do 16º
Certame de Cartas de Amor ascende a seiscentos euros (600,00 €).
Solicita a aprobación deste gasto”.
A N E X O:
“16º CERTAME DE CARTAS DE AMOR
BASES:
1.- Carta referente ao amor.
2.- Poderán participar todos/todas aqueles/aquelas que o desexen dentro das
seguintes categorías:
A.- ata 16 anos.
B.- a partir de 17 anos cumpridos.
(ámbolos dous casos cumpridos no ano 2017)
3.- A extensión máxima será de dous folios mecanografiados a dobre espazo e
co texto en galego.



4.- Os traballos deberán presentarse achegados dun sobre pechado no que se
incluirán os datos do/da autor/autora: nome, enderezo, nº de teléfono,
fotocopia do DNI ou libro de familia.
5.- Os traballos deberán ser entregados na Oficina Municipal de Información
Xuvenil sita na Casa da Xuventude ata o día 8 de febreiro.
6.- O xurado estará composto por:
- O concelleiro responsable de área
- 2 técnicos/técnica de Cultura
- Técnico de Xuventude
- Bibliotecario municipal
7.- O fallo do xurado darase a coñecer o día 14 de febreiro na Oficina Municipal
de Información Xuvenil.
8.- Premios:
Categoría A:



1º) Vale por 75 € e diploma.
2º) Vale por 50 € e diploma.
3º) Vale de 40 € e diploma.

Categoría B:

1º) Estancia de fin de semana nunha casa rural para
dúas persoas e diploma.
2º) Estancia de unha noite nunha casa rural para dúas
persoas e diploma. 
3º) Estancia de unha noite nunha casa rural para dúas
persoas e diploma. 

9.- No caso de estimar o oportuno, o xurado poderá deixar deserto algún dos
premios.
10.- A organización resérvase o dereito a editar algún dos traballos premiados”.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 02.07.2015, acorda aprobar
integramente a proposta transcrita do concelleiro de Mocidade e Voluntariado,
referente a aprobación do 16º CERTAME DE CARTAS DE AMOR do Concello de
Cangas.



B) SOLICITUDE DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA COA INSTALACIÓN
DE CIRCO
Vista a solicitude de L.V.L., en representación do CIRCO EVOLUTION, na que
demanda autorización municipal para a instalación de circo no aparcamento de
vehículos existente en rúa Seixo, para os días que van do 24 ao 27 de agosto
do ano que andamos.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 02.07.2015, acorda denegar a
solicitude realizada polo Sr. V.L., por tratarse o lugar utilizado como
aparcamento de vehículos, non podendo prescindirse de tal espazo para a
instalación dun circo debido a escaseza de zonas de aparcamento existente no
núcleo urbano de Cangas.
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

