ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL REALIZADA O
DÍA 17 DE FEBREIRO DE 2014.
===============================================

LUGAR: Sala de Xuntas do Concello de Cangas
DATA: 17 de febreiro de 2014.
HORA DE COMEZO: 20:10 h.
HORA DE REMATE: 20:50 h.

ASISTENTES:
Jose Enrique Sotelo Villar (alcalde-presidente), Dª Berta Pérez Hernández, D.
Bernardino Faro Lagoa, D. Rafael Soliño Costas, D. Pío Millán Blanco.

AUSENTES: Dª Dolores Gallego Santos, D. José Luis Gestido Porto e Dª Mª Lucía Fede
Fernández.

SUPLENTES: D. Jesús Manuel Graña Graña, D. Francisco Javier Soliño Soliño e Dª Mª
Luisa Prieto Rial, 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, DAS ACTAS DAS SESIÓNS ANTERIORES
REALIZADAS EN DATAS 3 E 10 DE FEBREIRO DO 2014.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, acordou
deixar pendentes de aprobación os borradores das actas das sesións anteriores da
Xunta de Goberno Local, realizadas en datas 3 e 10 de febreiro do 2014.
URBANISMO E VIVENDA
2º.- INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DE DATA 13 DE FEBREIRO DO
2014, DA XEFA DE URBANISMO S/OUTORGAMENTO DE LICENZAS DE OBRAS
E DE APERTURAS DE ESTABLECEMENTOS.

2.A) APROBACIÓN DOS SEGUINTES EXPEDIENTES DE OBRAS:
2.A.1)

LICENZA DE OBRAS MAIORES.- Examinados os expedientes de obras tramitados a instancia de parte,
e tralos informes técnicos e xurídicos a eles incorporados, a Xunta de Goberno Local acordou o seguinte:
outorgar as seguintes licenzas urbanísticas, deixando a salvo o dereito de propiedade e os de terceiros. O acto
de edificación ou uso do solo realizarase de conformidade coa documentación presentada, coas condicións
particulares e coas seguintes condicións xerais:
1ª.- Os efectos das licenzas que se conceden, son puramente urbanísticos, a reserva e con absoluta
independencia da obriga inescusable que recae nos seus titulares de obter, de 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
constructora, deberáselle comunicar ó concello para a súa conformidade.

12ª.- Antes de comezar a construcción a que fai referencia esta licenza, o/a promotor/a das obras deberá
instalar no límite da parcela contiguo ó cami½o ó que dá fronte, un foxo de formigón protexido cunha
reixa co único fin de limpiar 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° 24.886.- A José Martinez Martinez, con enderezo en Alcalde Portanet
31 - 6o A - Vigo, para en Santa Marta - Darbo, en solo de núcleo rural, regulado pola
ordenanza 9, construir unha vivenda unifamiliar de 100,80 m2 de semisoto, outros
tantos de planta baixa e 84,60 de primeiro andar, de conformidade co proxecto básico
de outubro de 2.013, a que antes do comenzo das obras presente o correspondente
proxecto de execución, oficios de dirección e estudo de seguridade, a utilizar os
materiais que sinala a LOUGA para os núcleos rurais e a formalizar ante o Catastro a
modificación que plantexa a presente licenza.
Aceptaselle a cesión gratuita de terreo para o vieiro, efectuada con data 4 de febreiro
de 2.014.
Simultáneamente á edificación deberá complementar a urbanización da fronte de
parcela aceptándoselle o aval en garantía da mesma por importe de 300,00 euros.
2.A.2) INFORMACIÓN URBANÍSTICA DOS SEGUINTES EXPEDIENTES DE OBRAS:
EXPEDIENTE N° 21/2013.- En ralación coa solicutde de autorización previa para pista
de padel, en Nerga - Hio, peticionada por Noelle Cajigas Riera, a Xunta de Goberno
Local acoda:
PRIMEIRO.- Informar favorablemente o expediente de autorización autonómica
presentado por Noelle Cajigas Riera, no. senso de tramitar en solo rústico de protección
de espazos naturais autorización autonómica para a construcción de unha pista de
padel en Nerga - Hio, de conformidade co proxecto de 28 de xuño de 2.012, o uso é

autorizable pola Comunidade Autónoma en virtude do disposto nos artigos 33 e 39 da
DT 1 f) da LOUGA.
SEGUNDO.- Remitir o expediente completo tramitado á Conselleria competente en
materia de Ordenación do Territorio e Urbanismo (Secretario ou Secretaria Xeral
competente en materia de Urbanismo), para que examine a adecuación da solicitude
citada anteriormente á Lei 9/2002, de 30 de decembro, e aos instrumentos de
ordenación do territorio, e para que resolva no prazo de tres meses, unbfe vez
sometido o expediente ó trámite de información pública contido no artigo 41 da LOUGA.
TERCEIRO.- Solicitar o preceptivo informe da Vconselleria competente en materia de
conservación de espazos naturais sobre o cumprimento da lexislación sectorial
autonómica, estatal e da UE, que resulten.aplicables.
CUARTO.- Notificar este acordo os interesados no expediente, entre os que figuran os
titulares das alegacións presentadas que asi o solicitan expresamente.
2.A.3) LICENZA MUNICIPAL DE PRIMEIRA OCUPACIÓN DOS SEGUINTES EXPEDIENTES
DE OBRAS:
Incidencias: no tratamento do expediente nº 22.881 ausentouse da sala de reunións o
concelleiro Sr. Soliño Costas.
EXPEDIENTE N° 22.881.- LICENCIA MUNICIPAL DE PRIMEIRA OCUPACION
PETICIONADA POR RAUL RIVERO GARCIA.- A Xunta de Goberno Local tendo en conta
o informe-comprobación, emitido ó respecto polo Arquitecto Municipal, con data 3 de
febreiro de 2014, acordou: a) outorgar LICENCIA MUNICIPAL DE PRIMEIRA
OCUPACION, a Raúl Rivero Garcia, con enderezo en Baixada a Areacova 31 - Aldan,
para vivenda, sita no referido lugar, construida o abeiro da licenza municipal N° 22.161.
b) Asimesmo aprobase a recepción das obras de urbanización previstas no devandito
proxecto e garantidas mediante aval de conformidade co exposto polo técnico arriba
citado.
2.A.4) ARQUIVO DE EXPEDIENTES DE OBRAS:
EXPEDIENTE N° 24.712.- 0 tramitado a instancia de Pilar Martinez Villar, con enderezo
en Ramal Paraiso 13 - Darbo, para pechar unha fiestra no referido lugar, acordase
declaralo caducado de conformidade co art. 92 da Lei 30/92, de 26 de novembro, o
transcurrir mais de tres meses dende o requerimento de presentación de
documentación de data 9 de setembro de 2013.
EXPEDIENTE N° 24.761.- O tramitado a instancia de Carmen Malvido González, con
enderezo en San Roque 44 - Darbo, para colocacion de tella sobre uralita e repara de
fahada sur en San Roque 44 - Darbo, acordase declaralo caducado de conformidade co

art. 92 da Lei 30/92, de 26 de novembro, o transcurrir mais de tres meses dende o
requerimento de presentación de documentación de data 1 de outubro de 2013.

2.A.5) EXPEDIENTES DE OBRAS PENDENTES SOBRE A MESA:
EXPEDIENTE N° 24.382.- A "GAS GALICIA D.G. S.A.", con enderezo en Trav. de
Vigo, nº 204-Vigo, para na Avda. Méndez Núñez, nº 39-Cangas executar unha
canalización de 44,00 metros para gas natural, foi deixado sobre a mesa, pendente de
mellor estudo.
2.B) LICENZA DE OBRAS MENORES.
Examinados os expedientes de obras tramitados a instancia de parte, e vistos, así mesmo, os informes
técnicos e administrativos incorporados, a Alcaldía acordou, 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 inexcusable que recae nos seus titulares, de obter, no seu caso, as preceptivas
autorizacións por parte dos outros organismos estatais, con competencias concorrentes nesta cuestión
(Xefatura Provincial de Estradas, Deputación Provincial, Obras do Porto de Vigo, Pontevedra, A Coruña,
etc.).
2ª.- Advírtese ó interesado ou interesada que esta licenza carece de validez en tanto non se efectúe a
operación de "tira de cordas" pola comisión de obras e técnico/a aparellador/a municipal, efecto para o
cal deberá 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 constructivas dos cerramentos deben seren as que sinale a ordenanza respectiva
segundo a cualificación urbanística do solo, e que se especifican na documentación das vixentes normas
que leva por título "Normas Urbanísticas I".

***

EXPEDIENTE N° 23.973.- A Leopoldo Guimerans Lorenzo, con enderezo en Castelao 85
- 7o C - Vigo, para en Vilanova - Hio, reparar un cerco en 10,00 metros, de
conformidade coa documentación presentada e condicións impostas pola Conselleria de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, de data 25 de novembro de 2.013.
EXPEDIENTE N° 24.848.- A UNION FENOSA DISTRIBUCION S.A., con enderezo en
Trav. De Vigo 104 - Vigo, para en A Magdalena - Darbo, executar 151,00 metros de
canalización de rede de baixa tensión, de conformidade coa documentación presentada
e coas seguintes condicións:
As obras non se poderán realizar no periodo do verán, comprendido entre o 15 de xullo
o 15 de setembro.
Nin duarante o periodo das festas de nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin
duarante as de semana Santa.
Deberá regular o tráfico durante as obras.
Non se permiten reposicións parciais.
Debe repoñer a totalidade dos servizos e infraestructuras afectadas.
Por razóns de seguridade e na medida do posibel, non se permiten canalizacións sobre
a calzada, debendose emprazar ñas zonas destinadas a veirarruas.
Debe presentar un aval por importe de 7.8 07, 30 euros para responder das obras de
reposición da via 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 calqueira outra actución que resulte necesaria, sen
que elo supoña dereito a ningún tipo de indenización.
Debrerase axustar, asi mesmo, ás seguintes condicions:
*Se o vial ten 5,00 metros ou mais de ancho, procederase por parte da emprea 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, advirteselle da obligatoriedade imposta polo art. 194.3
da Lei 9/2002, do Solo de Galiza e 43.1 da Lei 8/2012, de Vivenda de Galiza, da
exixencia ós propietarios, da correspondente licenza de primeira ocupación para poder
contratar o servizo.

EXPEDIENTE N° 24.890.- A GAS GALICIA S.D.G. S.A. con enderezo en Trav. De -Vigo
204 - Vigo, para en Enseñanza 54 - Cangas executar unha canalización de 93,00
metros, para gas natural de conformidade coa documentación presentada e coas
seguintes condicións:
As obras non se podrán realizar no periodo do verán, comprendido entre o 15 de xullo
o 15 de setembro.
Nin duarante o periodo das testas de nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin
duarante as de semana Santa.
Deberá regular o tráfico durante as obras.
Non se permiten reposicións parciais.
Debe repoñer a totalidade dos servicios e infraestructuras afectadas.
Por razóns de seguridade e na medida do posibel, non se permiten canalizacións sobre
a calzada, debendose emprazar ñas zonas destinadas a veirarruas.
Debe presentar un aval por importe de 4003, 68 euros para responder das obras de
reposición da via 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 calqueira outra actución que resulte necesaria, sen
que elo supoña dereito a ningún tipo de indenización.
Debrerase axustar, asi mesmo, ás seguintes condicions:
*Se o vial ten 5,00 metros ou mais de ancho, procederase por parte da emprea 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, advirteselle da obligatoriedade imposta polo art. 194.3
da Lei 9/2002, do Solo de Galiza e 43.1 da Lei 8/2012, de Vi venda de Galiza, da
exixencia ós propietarios, da correspondente licenza de primeira ocupación para poder
contratar o servizo.
3º.- EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.
EXPEDIENTE Nº 1/2013

Concluído o expediente de protección da legalidade urbanística incoado respecto
dos actos de construcción que se levaron a cabo sen a preceptiva licenza municipal, no
lugar de Cmño. Da Manguela -Donon- O Hio consistentes en: Realizar unha rampa de
aproximadamente 8 m2 en formigón para acceso á garaxe, invadíndo espacio de uso
público e camiño.
Resultando que a resolución do expediente anteriormente citado consideraba as
obras mencionadas como ilegalizables por ser incompatibles coas determinacións
establecidas ó respecto nas Normas Subsidarias de Planeamento de Cangas, titulo V,
sistema viario.
Resultando que con data 12 de setembro do 2013 a inspección municipal informa que a
rampa foi demoida.
Resultando que segundo consta no expediente, son persoas presuntamente
responsables dos feitos sinalados Josefa Lemos Piñeiro, promotor.
Considerando que os feitos anteriormente expostos poden ser constitutivos
dunha infracción urbanística segundo o determina o artigo 216 da Lei 9/02, de 30 de
decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia pode
tipificarse en principio como grave segundo sinala o artigo 217.3 da mesma norma.
Considerando sen prexuízo do resultado definitivo da instrucción do expediente,
que ós feitos descritos lles pode corresponder a sanción de multa entre 6.001 a 60.000
euros, de acordo co establecido no art. 220.1.b) da referida Lei 9/02, indicándolle ó
infractor que se fai efectiva a sanción no prazo de 15 días desde a súa notificación
reduciráselle esta nun 30%.
Visto o establecido nos artigos 216 ó 223 da Lei 9/02; no Regulamento de
Disciplina, así como na Lei 3O/92, de 26 de novembro do Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común; e no Regulamento
de procedemento para o exercicio da potestade sancionadora aprobado por R.D.
1398/93, de 4 de agosto, e de acordo coas atribucións que teño legalmente conferidas
polo artigo 228 da Lei 9/02, o artigo 10 do R.D. 1398/93 e o artigo 21 da Lei 7/85, de 2
de abril, Reguladora de Bases de Réxime Local.
Visto o Decreto da Alcaldía de data 16 de xuño de 2011 polo que se delega na
Xunta de Goberno Local a tramitación dos expedientes sancionadores en materia de
disciplina urbanística, propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
ACORDO:
PRIMEIRO.- Iniciar procedemento sancionador por infracción urbanística polos feitos
mencionados dos que presuntamente son responsables as persoas indicadas nos
antecedentes desta resolución.

SEGUNDO.- Nomear instructor e secretario do expediente a Rafael Soliño Costas e á
secretaria do concello Dª Berta Alonso Soto, respectivamente, que poderán absterse de
intervir no procedemento, ou ser recusados polos interesados polas causas e na forma
que determinan os artigos 28 e 29 da Lei 30/92.
TERCEIRO.- O órgano competente para a resolución do presente procedemento
sancionador, é a Xunta de Goberno Local por delegación da Alcaldía, de acordo co
establecido no artigo 228 da Lei 9/02, 10 do R.D. 1398/93 e artigo 21.1.k) da Lei 7/85 e
Decreto de Delegación de data 16 de xuño de 2011.
CUARTO.- Indicar ós interesados o dereito que lles concede o artigo 8 do R.D. 1398/93
de recoñece-la súa responsabilidade, advertíndolle que por efectuar por se mesmo a
demolición acordada antes da resolución do presente expediente reducirase a contía da
sanción nun 80%.
QUINTO.- Indicar ós interesados o dereito que teñen a formular alegacións e
achega-los documentos que estimen pertinentes, antes do trámite de audiencia, así
como a coñecer en todo momento o estado de trámite do procedemento.
SEXTO.- Conceder ós interesados un prazo de quince días a contar desde o seguinte ó
da notificación da presente resolución, para que achegue cantas alegacións,
documentos e informacións que estime convenientes, e no seu caso, propoñan probas
concretando os medios de que pretende valerse.
SÉTIMO.- Comunicar o Acordo ó instructor e secretario con traslado das actuacións
que existan ó respecto, debendo notificar ós interesados, advertindo a estes últimos de
que, en caso de que non efectúen alegacións sobre o contido da iniciación do
procedemento no prazo de quince días indicado, a presente resolución poderá ser
considerada como PROPOSTA DE RESOLUCIÓN, cos efectos previstos nos artigos 18 e
19 do R.D. 1398/93.
OITAVO.- Advertir ós interesados que a incoación do presente expediente é inscribible
no Rexistro da Propiedade.
NOVENO.- Notifíquese o acordo ós interesados, facendo constar que non pon fin á vía
administrativa, e que por tratarse dun mero trámite, contra a mesma non cabe recurso,
sen prexuízo de que poida interpoñe-lo que estime máis conveniente.
Así o dispoño en Cangas, o vinte e nove de xaneiro do dous mil catorce
O ALCALDE,
Asdo.: José Enrique Sotelo Villar

EXPEDIENTE Nº 36/2012
Concluído o expediente de protección da legalidade urbanística incoado respecto
dos actos de construcción que se levaron a cabo sen a preceptiva licenza municipal, no
lugar de San Roque consistentes en: realiza-la cubrición dun espacio de soto arrimado a
lindeiro a modo de terraza, e sobre o que se realizou un porche a menos de 3 m do
lindeiro.
Sendo a resolución do expediente anteriormente citado recaída con data 14 de
decembro do 2012 de considera-las obras mencionadas como ilegalizables por ser
incompatibles coas determinacións urbanísticas establecidas ó respecto nas Normas
Subsidiarias de Planeamento do Municipio de Cangas, ordenanza de aplicación SNUN.
Resultando que segundo consta no expediente, son persoas presuntamente
responsables dos feitos sinalados Miguel Villanueva Loveira, promotor.
Considerando que os feitos anteriormente expostos poden ser constitutivos
dunha infracción urbanística segundo o determina o artigo 216 da Lei 9/02, de 30 de
decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia pode
tipificarse en principio como grave segundo sinala o artigo 217.3 da mesma norma.
Considerando sen prexuízo do resultado definitivo da instrucción do expediente,
que ós feitos descritos lles pode corresponder a sanción de multa entre 6.001 a 60.000
euros, de acordo co establecido no art. 220.1.b) da referida Lei 9/02, indicándolle ó
infractor que se fai efectiva a sanción no prazo de 15 días desde a súa notificación
reduciráselle esta nun 30%.
Visto o establecido nos artigos 216 ó 223 da Lei 9/02; no Regulamento de
Disciplina, así como na Lei 3O/92, de 26 de novembro do Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común; e no Regulamento
de procedemento para o exercicio da potestade sancionadora aprobado por R.D.
1398/93, de 4 de agosto, e de acordo coas atribucións que teño legalmente conferidas
polo artigo 228 da Lei 9/02, o artigo 10 do R.D. 1398/93 e o artigo 21 da Lei 7/85, de 2
de abril, Reguladora de Bases de Réxime Local.
Visto o Decreto da Alcaldía de data 16 de xuño de 2011 polo que se delega na
Xunta de Goberno Local a tramitación dos expedientes sancionadores en materia de
disciplina urbanística, propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
ACORDO:
PRIMEIRO.- Iniciar procedemento sancionador por infracción urbanística polos feitos
mencionados dos que presuntamente son responsables as persoas indicadas nos
antecedentes desta resolución.

SEGUNDO.- Nomear instructor e secretario do expediente a Rafael Soliño Costas e á
secretaria do concello Dª Berta Alonso Soto, respectivamente, que poderán absterse de
intervir no procedemento, ou ser recusados polos interesados polas causas e na forma
que determinan os artigos 28 e 29 da Lei 30/92.
TERCEIRO.- O órgano competente para a resolución do presente procedemento
sancionador, é a Xunta de Goberno Local por delegación da Alcaldía, de acordo co
establecido no artigo 228 da Lei 9/02, 10 do R.D. 1398/93 e artigo 21.1.k) da Lei 7/85 e
Decreto de Delegación de data 16 de xuño de 2011.
CUARTO.- Indicar ós interesados o dereito que lles concede o artigo 8 do R.D. 1398/93
de recoñece-la súa responsabilidade, advertíndolle que de efectuar por se mesmo a
demolición acordada antes da resolución do presente expediente reducirase a contía da
sanción nun 80%.
QUINTO.- Indicar ós interesados o dereito que teñen a formular alegacións e
achega-los documentos que estimen pertinentes, antes do trámite de audiencia, así
como a coñecer en todo momento o estado de trámite do procedemento.
SEXTO.- Conceder ós interesados un prazo de quince días a contar desde o seguinte ó
da notificación da presente resolución, para que achegue cantas alegacións,
documentos e informacións que estime convenientes, e no seu caso, propoñan probas
concretando os medios de que pretende valerse.
SÉTIMO.- Comunicar o Acordo ó instructor e secretario con traslado das actuacións
que existan ó respecto, debendo notificar ós interesados, advertindo a estes últimos de
que, en caso de que non efectúen alegacións sobre o contido da iniciación do
procedemento no prazo de quince días indicado, a presente resolución poderá ser
considerada como PROPOSTA DE RESOLUCIÓN, cos efectos previstos nos artigos 18 e
19 do R.D. 1398/93.
OITAVO.- Advertir ós interesados que a incoación do presente expediente é inscribible
no Rexistro da Propiedade.
NOVENO.- Notifíquese o acordo ós interesados, facendo constar que non pon fin á vía
administrativa, e que por tratarse dun mero trámite, contra a mesma non cabe recurso,
sen prexuízo de que poida interpoñe-lo que estime máis conveniente.
Así o dispoño en Cangas, o cinco de febreiro do dous mil trece
O ALCALDE,

EXPEDIENTE Nº 23/2013
PROPOSTA DE R E S O L U C I O N
Resultando que no lugar de Ourelo-Darbo, polos responsables que se indican
nesta resolución iniciouse a execución de obras sen a preceptiva licenza municipal
consistentes en: Realiza-la construcción de pilares e cercos de contención para
cimentación de vivenda unifamiliar.

Resultando que a Xunta de Goberno Local con data 7 de decembro do 2013
concede licencia nº 23743 para realiza-las referidas obras.
Resultando que segundo consta no expediente, son persoas presuntamente
responsables dos feitos sinalados Maritimo Rodeira, SL, promotor.
Considerando que os feitos anteriormente expostos poden ser constitutivos
dunha infracción urbanística segundo determina o artigo 216 da Lei 9/02, de 30 de
decembro de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, en relación
co artigo 1 do Decreto 28/1999, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento
de Disciplina Urbanística, que pode tipificarse en principio como leve segundo sinala o
artigo 217.4 da mesma norma.
Considerando que inicialmente non se pode apreciar a tenor do indicado no
artigo 220.2 da Lei 9/02 e artigos 96 e 97 do Decreto 28/1999, de 21 de xaneiro, polo
que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística, circunstancias agravantes.
Considerando sen prexuízo do resultado definitivo da instrucción do expediente,
que ós feitos descritos lles pode corresponder a sanción de multa entre 300 e
6.000.-euros. de acordo co establecido no art. 220.1.a) da referida Lei 9/02,
indicándolle ó infractor que se fai efectiva a sanción no prazo de 15 días desde a súa
notificación reduciráselle a mesma nun 30%.
Visto o establecido nos artigos 216 ó 223 da Lei 9/02; no Regulamento de
Disciplina, así como na Lei 3O/92, de 26 de novembro do Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común; e no Regulamento
de procedemento para o exercicio da potestade sancionadora aprobado por R.D.
1398/93, de 4 de agosto, e de acordo coas atribucións que teño legalmente conferidas
polo artigo 228 da Lei 9/02, o artigo 10 do R.D. 1398/93 e o artigo 21 da Lei 7/85, de 2
de abril, Reguladora de Bases de Réxime Local.
Visto o Decreto da Alcaldía de data 16 de xuño de 2011 polo que se delega na Xunta de
Goberno Local a tramitación dos expedientes sancionadores en materia de disciplina
urbanística, propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte ACORDO:

…/…
PRIMEIRO.- Iniciar procedemento sancionador por infracción urbanística polos feitos
mencionados dos que presuntamente son responsables as persoas indicadas nos
antecedentes desta resolución.
SEGUNDO.- Nomear instructor e secretario do expediente a D. Rafael Soliño Costas e á
secretaria do concello Dª Berta Alonso Soto, respectivamente, que poderán absterse de
intervir no procedemento, ou ser recusados polos interesados polas causas e na forma
que determinan os artigos 28 e 29 da Lei 30/92.
.
TERCEIRO.- O órgano competente para a resolución do presente procedemento
sancionador, é a Xunta de Goberno Local por delegación da Alcaldía, de acordo co
establecido no artigo 228 da Lei 9/02, 10 do R.D. 1398/93 e artigo 21.1.k) da Lei 7/85 e
Decreto de delegación de data 16 de xuño de 2011.
CUARTO.- Indicar ós interesados o dereito que lles concede o artigo 8 do R.D. 1398/93
de recoñece-la súa responsabilidade. advertíndolle que de efectuar por se mesmo a
legalización das obras antes da resolución do presente expediente reducirase a contía
da sanción nun 80%.
QUINTO.- Indicar ós interesados o dereito que teñen a formular alegacións e
achega-los documentos que estimen pertinentes, antes do trámite de audiencia, así
como a coñecer en todo momento o estado de trámite do procedemento.
SEXTO.- Conceder ós interesados un prazo de QUINCE DIAS a contar desde o seguinte
ó da notificación da presente resolución, para que achegue cantas alegacións,
documentos e informacións que estime convenientes, e no seu caso, propoñan probas
concretando os medios de que pretende valerse.
SÉTIMO.- Comunicar o acordo ó instructor e secretario con traslado das actuacións que
existan ó respecto, debendo notificar ós interesados, advertindo a estes últimos de que,
en caso de que non efectúen alegacións sobre o contido da iniciación do procedemento
no prazo de quince días indicado, a presente resolución poderá ser considerada como
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN, cos efectos previstos nos artigos 18 e 19 do R.D.
1398/93.
OITAVO.- Advertir ós interesados que a incoación do presente expediente é inscribible
no Rexistro da Propiedade.
NOVENO.- Notifíquese o Acordo ós interesados, facendo constar que non pon fin á vía
administrativa, e que por tratarse dun mero trámite, contra a mesma non cabe recurso,
sen prexuízo de que poida interpoñer o que estime máis conveniente.
Así o dispoño en Cangas, o cinco de febreiro do dous mil catorce

O ALCALDE,
Asdo.: José Enrique Sotelo Villar

EXPEDIENTE Nº 3/2013
PROPOSTA PARA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Concluído o expediente de protección da legalidade urbanística incoado respecto
dos actos de construcción que se levaron a cabo sen a preceptiva licenza municipal, no
lugar de Cmño. De Alada Vilanova consistentes en: Realizar un cerco en bloque de
formigón de 3 metros de longo por 2 metros de alto a 3,50 metros do eixo da estrada,
asi mesmo realizou unha rampa de formigón de 5 metros de longo por 2, 5 metros de
ancho e un cerco perimetral de aproximadamente 120 m en postes de formigón
prefabricados e malla plastificada ata 2 metros de altura.
Sendo a resolución do expediente anteriormente citado recaída con data 1 de
xullo do 2013 a de considera-las obras mencionadas como ilegalizables por ser
incompatibles coas determinacións urbanísticas estabalecidas ó respecto nas Normas
Subsidiarias de Planeamento de Cangas, título V, sistema viario i espacios naturais.
Resultando que segundo consta no expediente, son persoas presuntamente
responsables dos feitos sinalados Rafael Zuñiga Camiña, promotor.
Considerando que os feitos anteriormente expostos poden ser constitutivos
dunha infracción urbanística segundo o determina o artigo 216 da Lei 9/02, de 30 de
decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia pode
tipificarse en principio como grave segundo sinala o artigo 217.3 da mesma norma.
Considerando sen prexuízo do resultado definitivo da instrucción do expediente,
que ós feitos descritos lles pode corresponder a sanción de multa entre 6.001 a 60.000
euros, de acordo co establecido no art. 220.1.b) da referida Lei 9/02, indicándolle ó
infractor que se fai efectiva a sanción no prazo de 15 días desde a súa notificación
reduciráselle esta nun 30%.
Visto o establecido nos artigos 216 ó 223 da Lei 9/02; no Regulamento de
Disciplina, así como na Lei 3O/92, de 26 de novembro do Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común; e no Regulamento
de procedemento para o exercicio da potestade sancionadora aprobado por R.D.
1398/93, de 4 de agosto, e de acordo coas atribucións que teño legalmente conferidas
polo artigo 228 da Lei 9/02, o artigo 10 do R.D. 1398/93 e o artigo 21 da Lei 7/85, de 2
de abril, Reguladora de Bases de Réxime Local.

Visto o Decreto da Alcaldía de data 16 de xuño de 2011 polo que se delega na
Xunta de Goberno Local a tramitación dos expedientes sancionadores en materia de
disciplina urbanística, propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
ACORDO:
…/…
PRIMEIRO.- Iniciar procedemento sancionador por infracción urbanística polos feitos
mencionados dos que presuntamente son responsables as persoas indicadas nos
antecedentes desta resolución.
SEGUNDO.- Nomear instructor e secretario do expediente a Rafael Soliño Costas e á
secretaria do concello Dª Berta Alonso Soto, respectivamente, que poderán absterse de
intervir no procedemento, ou ser recusados polos interesados polas causas e na forma
que determinan os artigos 28 e 29 da Lei 30/92.
TERCEIRO.- O órgano competente para a resolución do presente procedemento
sancionador, é a Xunta de Goberno Local por delegación da Alcaldía, de acordo co
establecido no artigo 228 da Lei 9/02, 10 do R.D. 1398/93 e artigo 21.1.k) da Lei 7/85 e
Decreto de Delegación de data 16 de xuño de 2011.
CUARTO.- Indicar ós interesados o dereito que lles concede o artigo 8 do R.D. 1398/93
de recoñece-la súa responsabilidade, advertíndolle que de efectuar por se mesmo a
demolición acordada antes da resolución do presente expediente reducirase a contía da
sanción nun 80%.
QUINTO.- Indicar ós interesados o dereito que teñen a formular alegacións e
achega-los documentos que estimen pertinentes, antes do trámite de audiencia, así
como a coñecer en todo momento o estado de trámite do procedemento.
SEXTO.- Conceder ós interesados un prazo de quince días a contar desde o seguinte ó
da notificación da presente resolución, para que achegue cantas alegacións,
documentos e informacións que estime convenientes, e no seu caso, propoñan probas
concretando os medios de que pretende valerse.
SÉTIMO.- Comunicar o Acordo ó instructor e secretario con traslado das actuacións
que existan ó respecto, debendo notificar ós interesados, advertindo a estes últimos de
que, en caso de que non efectúen alegacións sobre o contido da iniciación do
procedemento no prazo de quince días indicado, a presente resolución poderá ser
considerada como PROPOSTA DE RESOLUCIÓN, cos efectos previstos nos artigos 18 e
19 do R.D. 1398/93.
OITAVO.- Advertir ós interesados que a incoación do presente expediente é inscribible
no Rexistro da Propiedade.

NOVENO.- Notifíquese o acordo ós interesados, facendo constar que non pon fin á vía
administrativa, e que por tratarse dun mero trámite, contra a mesma non cabe recurso,
sen prexuízo de que poida interpoñe-lo que estime máis conveniente.
Así o dispoño en Cangas, o sete de febreiro do dous mil catorce
O ALCALDE,
Asdo.: José Enrique Sotelo Villar

EXPEDIENTE Nº 7/2012
PROPOSTA PARA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Concluído o expediente de protección da legalidade urbanística incoado respecto
dos actos de construcción que se levaron a cabo sen a preceptiva licenza municipal, no
lugar de Gandón -Aldan consistentes en: Realizar un cerramento de bloque a menos de
4 metros do eixo do camiño, outro entre lindeiras cun tramo opaco de 10 m de lonco e
1,80 m de alto e se realizou un cambeo de tella da metade da cuberta da edificación
unifamiliar da parcela.
Sendo a resolución do expediente anteriormente citado recaída con data 12 de
novembro do 2012 a de considera-las as obras de cerramento descritas no informe da
inspección que afectan ó sistema virio como ilegalizables conforme ó establecido no
título V das Normas Subsidiarias II das NNSS municipais, en relación coas aliñacións do
sistema viario,
As casetas descritas no informe da inspección estan emprazadas a menos de tres
metros dos lindeiros incumprindo as determinacións establecidas ó respecto na
ordenanza de aplicación SNUN-SNUA, polo que se consideran ilegalizables.
Resultando que segundo consta no expediente, son persoas presuntamente
responsables dos feitos sinalados Mª del Carmen Gómez López, promotor.
Considerando que os feitos anteriormente expostos poden ser constitutivos
dunha infracción urbanística segundo o determina o artigo 216 da Lei 9/02, de 30 de
decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia pode
tipificarse en principio como grave segundo sinala o artigo 217.3 da mesma norma.
Considerando sen prexuízo do resultado definitivo da instrucción do expediente,
que ós feitos descritos lles pode corresponder a sanción de multa entre 6.001 a 60.000
euros, de acordo co establecido no art. 220.1.b) da referida Lei 9/02, indicándolle ó
infractor que se fai efectiva a sanción no prazo de 15 días desde a súa notificación
reduciráselle esta nun 30%.

Visto o establecido nos artigos 216 ó 223 da Lei 9/02; no Regulamento de
Disciplina, así como na Lei 3O/92, de 26 de novembro do Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común; e no Regulamento
de procedemento para o exercicio da potestade sancionadora aprobado por R.D.
1398/93, de 4 de agosto, e de acordo coas atribucións que teño legalmente conferidas
polo artigo 228 da Lei 9/02, o artigo 10 do R.D. 1398/93 e o artigo 21 da Lei 7/85, de 2
de abril, Reguladora de Bases de Réxime Local.
Visto o Decreto da Alcaldía de data 16 de xuño de 2011 polo que se delega na
Xunta de Goberno Local a tramitación dos expedientes sancionadores en materia de
disciplina urbanística, propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
ACORDO:
PRIMEIRO.- Iniciar procedemento sancionador por infracción urbanística polos feitos
mencionados dos que presuntamente son responsables as persoas indicadas nos
antecedentes desta resolución.
SEGUNDO.- Nomear instructor e secretario do expediente a Rafael Soliño Costas e á
secretaria do concello Dª Berta Alonso Soto, respectivamente, que poderán absterse de
intervir no procedemento, ou ser recusados polos interesados polas causas e na forma
que determinan os artigos 28 e 29 da Lei 30/92.
TERCEIRO.- O órgano competente para a resolución do presente procedemento
sancionador, é a Xunta de Goberno Local por delegación da Alcaldía, de acordo co
establecido no artigo 228 da Lei 9/02, 10 do R.D. 1398/93 e artigo 21.1.k) da Lei 7/85 e
Decreto de Delegación de data 16 de xuño de 2011.
CUARTO.- Indicar ós interesados o dereito que lles concede o artigo 8 do R.D. 1398/93
de recoñece-la súa responsabilidade, advertíndolle que de efectuar por se mesmo a
demolición acordada antes da resolución do presente expediente reducirase a contía da
sanción nun 80%.
QUINTO.- Indicar ós interesados o dereito que teñen a formular alegacións e
achega-los documentos que estimen pertinentes, antes do trámite de audiencia, así
como a coñecer en todo momento o estado de trámite do procedemento.
SEXTO.- Conceder ós interesados un prazo de quince días a contar desde o seguinte ó
da notificación da presente resolución, para que achegue cantas alegacións,
documentos e informacións que estime convenientes, e no seu caso, propoñan probas
concretando os medios de que pretende valerse.
SÉTIMO.- Comunicar o Acordo ó instructor e secretario con traslado das actuacións
que existan ó respecto, debendo notificar ós interesados, advertindo a estes últimos de

que, en caso de que non efectúen alegacións sobre o contido da iniciación do
procedemento no prazo de quince días indicado, a presente resolución poderá ser
considerada como PROPOSTA DE RESOLUCIÓN, cos efectos previstos nos artigos 18 e
19 do R.D. 1398/93.
OITAVO.- Advertir ós interesados que a incoación do presente expediente é inscribible
no Rexistro da Propiedade.
NOVENO.- Notifíquese o acordo ós interesados, facendo constar que non pon fin á vía
administrativa, e que por tratarse dun mero trámite, contra a mesma non cabe recurso,
sen prexuízo de que poida interpoñe-lo que estime máis conveniente.
Así o dispoño en Cangas, o sete de febreiro do dous mil catorce
O ALCALDE,
Asdo.: José Enrique Sotelo Villar

EXPEDIENTE Nº 24/2013
PROPOSTA DE R E S O L U C I O N
Resultando que no lugar de Gandón-Aldan, polos responsables que se indican
nesta resolución iniciouse a execución de obras sen a preceptiva licenza municipal
consistentes en: Rehabilitación xeral dunha edificación de planta baixa.
Resultando que, a Xunta de Goberno Local con data 27 de decembro do 2013,
concede licencia nº 23730 para legaliza-las referidas obras.
Resultando que segundo consta no expediente, son persoas presuntamente
responsables dos feitos sinalados Manuel Justo Hermo, promotor.
Considerando que os feitos anteriormente expostos poden ser constitutivos
dunha infracción urbanística segundo determina o artigo 216 da Lei 9/02, de 30 de
decembro de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, en relación
co artigo 1 do Decreto 28/1999, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento
de Disciplina Urbanística, que pode tipificarse en principio como leve segundo sinala o
artigo 217.4 da mesma norma.
Considerando que inicialmente non se pode apreciar a tenor do indicado no
artigo 220.2 da Lei 9/02 e artigos 96 e 97 do Decreto 28/1999, de 21 de xaneiro, polo
que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística, circunstancias agravantes.

Considerando sen prexuízo do resultado definitivo da instrucción do expediente,
que ós feitos descritos lles pode corresponder a sanción de multa entre 300 e
6.000.-euros. de acordo co establecido no art. 220.1.a) da referida Lei 9/02,
indicándolle ó infractor que se fai efectiva a sanción no prazo de 15 días desde a súa
notificación reduciráselle a mesma nun 30%.
Visto o establecido nos artigos 216 ó 223 da Lei 9/02; no Regulamento de
Disciplina, así como na Lei 3O/92, de 26 de novembro do Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común; e no Regulamento
de procedemento para o exercicio da potestade sancionadora aprobado por R.D.
1398/93, de 4 de agosto, e de acordo coas atribucións que teño legalmente conferidas
polo artigo 228 da Lei 9/02, o artigo 10 do R.D. 1398/93 e o artigo 21 da Lei 7/85, de 2
de abril, Reguladora de Bases de Réxime Local.
Visto o Decreto da Alcaldía de data 16 de xuño de 2011 polo que se delega na Xunta de
Goberno Local a tramitación dos expedientes sancionadores en materia de disciplina
urbanística, propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- Iniciar procedemento sancionador por infracción urbanística polos feitos
mencionados dos que presuntamente son responsables as persoas indicadas nos
antecedentes desta resolución.
SEGUNDO.- Nomear instructor e secretario do expediente a D. Rafael Soliño Costas e á
secretaria do concello Dª Berta Alonso Soto, respectivamente, que poderán absterse de
intervir no procedemento, ou ser recusados polos interesados polas causas e na forma
que determinan os artigos 28 e 29 da Lei 30/92.
TERCEIRO.- O órgano competente para a resolución do presente procedemento
sancionador, é a Xunta de Goberno Local por delegación da Alcaldía, de acordo co
establecido no artigo 228 da Lei 9/02, 10 do R.D. 1398/93 e artigo 21.1.k) da Lei 7/85 e
Decreto de delegación de data 16 de xuño de 2011.
CUARTO.- Indicar ós interesados o dereito que lles concede o artigo 8 do R.D. 1398/93
de recoñece-la súa responsabilidade. advertíndolle que de efectuar por se mesmo a
legalización das obras antes da resolución do presente expediente reducirase a contía
da sanción nun 80%.
QUINTO.- Indicar ós interesados o dereito que teñen a formular alegacións e
achega-los documentos que estimen pertinentes, antes do trámite de audiencia, así
como a coñecer en todo momento o estado de trámite do procedemento.
SEXTO.- Conceder ós interesados un prazo de QUINCE DIAS a contar desde o seguinte
ó da notificación da presente resolución, para que achegue cantas alegacións,

documentos e informacións que estime convenientes, e no seu caso, propoñan probas
concretando os medios de que pretende valerse.
SÉTIMO.- Comunicar o acordo ó instructor e secretario con traslado das actuacións que
existan ó respecto, debendo notificar ós interesados, advertindo a estes últimos de que,
en caso de que non efectúen alegacións sobre o contido da iniciación do procedemento
no prazo de quince días indicado, a presente resolución poderá ser considerada como
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN, cos efectos previstos nos artigos 18 e 19 do R.D.
1398/93.
OITAVO.- Advertir ós interesados que a incoación do presente expediente é inscribible
no Rexistro da Propiedade.
NOVENO.- Notifíquese o Acordo ós interesados, facendo constar que non pon fin á vía
administrativa, e que por tratarse dun mero trámite, contra a mesma non cabe recurso,
sen prexuízo de que poida interpoñer o que estime máis conveniente.
Así o dispoño en Cangas, o vinte e oito de xaneiro do dous mil catorce
O ALCALDE,
Asdo.: José Enrique Sotelo Villar

SANIDADE,SERVIZOS SOCIAIS E MULLER
4º.- PROPOSTA DA CONCELLEIRA DE SANIDADE, SERVIZOS SOCIAIS E
MULLER S/SOLICITUDE DE PRÓRROGA DO "III PLAN DE IGUALDADE DE
OPORTUNIDADES E TRATO DE MULLERES E HOMES DE CANGAS 2011-2013".

SOLICITUDE DE PRÓRROGA DO III PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E
TRATO DE MULLERES E HOMES DE CANGAS 2011-2013
Da DOLORES GALLEGO SANTOS, CONCELLEIRA DE SERVIZOS SOCIAIS, SANIDADE E
MULLER ante a Xunta de Goberno Local EXPON:
O 3a PLAN de IGUALDADE de oportunidades e trato de mulleres e homes de Cangas
2011 - 2013, plan que toma forma en torno a dous eixes TRANSVERSALIDADE,
EMPODERAMENTO E PARTICIPACIÓN SOCIAL, e; SAÚDE INTEGRAL E VIOLENCIA DE
XÉNERO- e catro áreas -Sensibilización e Formación en Igualdade; Participación
Económica; CorresponsabUidade e Conciliación, e; Atención ó biversidade- foi aprobado

polo Pleno Municipal en febreiro de 2012. Moitas das accións do mesmo non puderon
levarse a cabo ante dificultades orzamentarias.
Polo exposto, dende a ConceHería de Servizos Sociais, Sanidade e Muller, PROPON á
Xunta de Goberno Local ;
PRIMEIRO.- Prorrogar o III Plan de Igualdade ata a elaboración dun novo Plan.
SEGUNDO.- Dar traslado ao Pleno para a súa ratificación.
Cangas 5 de febreiro de 2014
Concelleira de Servizos Sociais, Sanidade e Muller

EDUCACIÓN, CULTURA, XUVENTUDE E VOLUNTARIADO
5º.- PROPOSTA DO CONCELLEIRO DELEGADO DE EDUCACIÓN, CULTURA,
XUVENTUDE
E
VOLUNTARIADO
S/APROBACIÓN
DE
GASTO
DA
PROGRAMACIÓN DO ENTROIDO-2014.
Vista a proposta do día 14.2.14 do concelleiro delegado de Educación, Cultura,
Xuventude e Voluntariado, referente a aprobación de gasto da programación do
Entroido-2014, que é como segue:

"D. José Luis Gestido Porto, concelleiro de Cultura, Educación, Patrimonio, Xuventude e
Voluntariado do Concello de Cangas, da coñecemento á Xunta de Goberno Local do
'Programa de Entroido-2014' e do orzamento derivado deste para que se procede a súa
aprobación."
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 16.6.11, acorda aprobar a proposta
do concelleiro delegado de Educación, Cultura, Xuventude e Voluntariado, referente a
aprobación de gasto da programación do Entroido-2014.
ESTATÍSTICA
6º.- INFORME DO DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA S/REVISIÓN ANUAL DE
VEHÍCULOS DE SERVIZO PÚBLICO.
Dase conta de informe do día 12.2.14 do departamento de Estatística, referente a
revisión anual de vehículos de servizo público, que é como segue:

"INFORME DO DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA

ASUNTO: revisión anual de vehículos de servizo público
Rematada a revisión anual dos vehículos de servizo público destinados ao transporte de
viaxeiros en auto-turismo (16, 18 e 19 de decembro de 2013), comprobada a
documentación actualizada necesaria para a súa explotación, tras reiterar mediante
notificación a obriga de identificar os vehículos co número da licenza municipal e
finalizado o pagamento do padrón de autotaxis (10 de decembro de 2013), tanto en
período voluntario como executivo, de todos os conductores dedicados a esta
actividade, prestan servizo no Concello de Cangas as persoas e vehículos que se citan:
NOME E APELIDOS

DNI Nº

MATRÍCULA

35298703-M

LICENZA
Nº
3

JOAQUÍN AUGUSTO MAGARIÑOS
JOSE A. JORGE DEL RÍO

78739397-R

4

7237-FPJ

JULIO TRONCOSO BERNÁRDEZ

76803967-K

19

8668-HLF

FRANCISCO SUÁREZ GARCÍA

78736358-K

21

4488-FMY

ÁLVARO PÉREZ ÁLVAREZ

78731714-T

22

2663-HDC

MANUEL COSTAS COSTAS

35275856-C

29

1256-DTM

JUAN C. VAQUEIRO DOBARRO

35311414-C

33

2437-DVR

JOSÉ M. DÍAZ CARBALLO

35295914-E

38

2023-GDF

ENRIQUE BECEIRO FERNÁNDEZ

35918425-S

39

7172-FZP

JOSE MANUEL NOVAS MARTÍNEZ

35307277-T

43

7559-HLY

RICARDO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

32335337-M

45

1016-FDV

MANUEL H. DOMÍNGUEZ RIVERA

35273801-N

46

5273-FRS"

0697-HHD

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 16.6.11, acorda tomar coñecemento
do informe transcrito anteriormente do departamento de Estatística.
SEGURIDADE, TRÁFICO, POLICÍA LOCAL E PROTECCIÓN CIVIL
7º.- SOLICITUDES DE SINALIZACIÓN VARIAS.
7.A) SOLICITUDES DE BAIXA DE SINAIS DE PASAXE PERMANENTE.
Examinada a solicitude presentada o día 7.2.14 por SANDRA FERNÁNDEZ AVILÉS, con
DNI nº 78.732.951-H, con enderezo en rúa San José, nº 27-Cangas, na que reclama a
baixa do sinal de pasaxe permanente no referido lugar.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 16.6.11, 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
presente acordo, advertíndolle
fiscal nº 21. Taxas pola
solo, vo e subsolo da vía
correspondente.

solicitada, se se cumpren os requisitos expostos no
que de conformidade co artigo 2.3 da "Ordenanza
utilización privativa ou o aproveitamento especial do
pública", se continuará pasando ó cobro a taxa

7.B) INFORME DA POLICÍA LOCAL S/SOLICITUDE DE REBAIXE NO BORDO DA
BEIRARRÚA.
Vista a solicitude presentada o día 5.2.14 por ISMAEL FERVENZA MAYA, con enderezo
en rúa A Guardia, nº 6-3ºD-Cangas, na que a instalación dunha rampla no bordo da
beirarrúa existente no referido lugar, para poder entrar no seu garaxe sen ter que subir
a beirarrúa.
Visto, así mesmo, o informe emitido pola Policía Local o día 7.2.14, no que se indica o
seguinte:

"N° REX: 232/14
ASUNTO: SOLICITUDE DE REBAIXE NO BORDO DA BEIRARRÚA.
O axente da Policía Local de Cangas con número de identificación 052023, por medio
do presente, informa que: 'salvo criterio máis cualificado, consideran que non procede
o solicitado, o bordo está rebaixado e, posiblemente, se se colocara unha rampla, como
solicitan, a auga, cando chove acumularíase puidendo incluso anegar o garaxe do
solicitante."
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 16.6.11, acorda:
PRIMEIRO.- Aprobar integramente o informe transcrito anteriormente da Policía Local, e
polo tanto denegar a solicitude formulada polo Sr. Fervenza Maya.

SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo ó interesado e ao departamento de Policía
Local.
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

