ACTA

Expediente núm.:

Órgano colexiado:

XGL/2017/33

A Xunta de Goberno Local

DATOS DE DESENVOLVEMENTO DA SESIÓN
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Data

17 de xullo de 2017

Duración

Desde as 20:07 ata as 20:40 horas

Lugar

SALA DE SESIÓNS

Presidida por

XOSE MANUEL PAZOS VARELA

Secretario

BERTA ALONSO SOTO

ASISTENCIA Á SESIÓN
DNI

Nome e Apelidos

Asiste

77010633D

ANDRES GARCIA BASTON

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

NON

76328194A

XOSE MANUEL PAZOS VARELA

SÍ

34907283E

XOÁN CHILLÓN IGLESIAS

SÍ

78736615W

ÁNXELA VIZOSO MARCOS

SÍ

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
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A) PARTE RESOLUTIVA

Aprobación da acta da sesión anterior realizada o día 10 de xullo 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 10 de xullo de
2017.

Informe 967/17.- Renovación pasaxe permanente
Favorable

Tipo
de
Unanimidade/Asentimento

votación:

Nº REX. POLICÍA 967/17
Vista a solicitude realizada por "Ambulancias do Atlántico SLU", para cambio placa de pasaxe
permanente nº 0680, infórmase que non existe inconveniente en acceder ao solicitado.

Informe 963/17.- Pasaxe permanente
Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

Favorable
Nº REX. POLICÍA: 963/17

Vista a solicitude de F.G. G. solicitando sinal de pasaxe permanente en Estrada á Praia de
Nerga, nº 117 C. Non existe inconveniente.
O presente acordo de autorización carecerá de validez sen a obtención previa da licenza de
primeira ocupación, cédula de habitabilidade ou informe do departamento de Urbanismo,
relativo a se conta con licenza municipal de obras a edificación onde se pretende instalar o
referido sinal.

Expediente 4220/2017. Licenza urbanística
Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 4.220/17.- A GAS GALICIA SDG SA, con domicilio a efectos de
notificacións en Travesía de Vigo, 204 PB, para no lugar da Avda. de Bueu, nº 33–Cangas,
autorizar a ocupación de dominio público e conceder licenza de obras para executar unha
acometida, de conformidade coa documentacion 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.
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* 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 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 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. 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 3354/2017. Licenza urbanística
Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 3.354/17.- A GAS GALICIA SDG SA, con domicilio a efectos de
notificacións en Travesía de Vigo, 204 PB, para no lugar de rúa do Tobal, nº 26–San RoqueDarbo, autorizar a ocupación de dominio público e conceder licenza de obras para executar
unha acometida, de conformidade coa documentacion 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 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 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 calquera outra actuación que resulte necesaria,
sen que iso supoña dereito a ningún tipo de indemnización.
Deberase axustar, así mesmo, ás seguintes condicións:
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*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. 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 3351/2017. Licenza urbanística
Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 3.351/17.- A GAS GALICIA SDG SA, con domicilio a efectos de
notificacións en Travesía de Vigo, 204 PB, para no lugar de camiño Cunchido de Arriba, nº 3133–Darbo, autorizar a ocupación de dominio público e conceder licenza de obras para executar
unha ampliación da rede en 35,37 ml., de polietileno de 90 mm., e 2 acometidas de 4 ml., de
polietileno de 32 mm., de conformidade coa documentacion 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 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 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 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. 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 4217/2017. Licenza urbanística
Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

Favorable

EXPEDIENTE Nº 4.217/17.- A GAS GALICIA SDG SA, con domicilio a efectos de
notificacións en Travesía de Vigo, 204 PB, para no lugar da Toxeira, nº 15–San Pedro-Darbo,
autorizar a ocupación de dominio público e conceder licenza de obras para executar unha
acometida, de conformidade coa documentacion 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 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 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 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. 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 3352/2017. Licenza urbanística
Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 3.352/17.- A GAS GALICIA SDG SA, con domicilio a efectos de
notificacións en Travesía de Vigo, 204 PB, para no lugar de camiño Cunchido de Abaixo, nº
36–Darbo, autorizar a ocupación de dominio público e conceder licenza de obras para executar
unha acometida, de conformidade coa documentacion 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
Concello de Cangas
Avenida de Castelao, 2, Cangas. 36940 (Pontevedra). Tfno. 986300050. Fax: 986304850

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 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 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. 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 3928/2017. Licenza urbanística
Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº (3.928/17).- Outorgar licenza de obras a C. S. I., con enderezo en
Espiñeira, nº 10-Aldán, para no referido lugar en solo de núcleo rural regulado polas
ordenanzas 11 e 12 (SNUN-SNUA), construír un porche na vivenda existente de 40,00 m2., de
conformidade co proxecto elaborado polo arquitecto Aarón Vilas Otero, visado con data de
xuño de 2017 . O presuposto de execución material ascende a nove mil catrocentos sesenta e
seis euros con trece céntimos (9.466,13 €). Deberá formalizar perante o Catastro Inmobiliario a
modificación que presenta esta licenza.

Expediente 2515/2017. Comunicación previa en materia urbanística
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 2.515/17).- Dase conta da comunicación previa presentada por J. M.S., para
cambio de cubrición de cuberta na vivenda sita no lugar do Igrexario-O Hío, de conformidade
coa documentación presentada polos arquitectos Roi Abal Alves, Mario Fernández Estévez e
Arturo Lagoa Núñez de data 6 abril de 2017 e condicións impostas pola Deputación Provincial
na autorización de data 12 de maio de 2017. O presuposto de execución das obras ascende a
cinco mil catrocentos euros (5.400,00 €).
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Expediente 4292/2017. Comunicación previa en materia urbanística
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 4292/2017.- Dase conta da comunicación previa presentada por J. T. O. P.,
con enderezo a efectos de notificacións en Pedra da Bouza, nº 9-Ponteareas, para
impermeabilización parcial de fachada de edificio, sito en Rúa Alexandre Cribeiro, nº 2–
Cangas, de conformidade coa documentación incorporada ao expediente. O presuposto de
execución das obras ascende a mil seiscentos vinte e catro euros (1.624,00 €).

Expediente 3337/2017. Comunicación previa en materia urbanística
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 3.337/17).- Dase conta da comunicación previa presentada por M. C. R. F.,
para instalación de cercado de proteción de entrada de animais, no lugar de Castro-MirandaCoiro, de conformidade coa documentación presentada. O presuposto de execución das obras
ascende a douscentos trinta e oito euros con dezanove céntimos (238,19 €). A comunicación
previa non regulariza o expte. de restauración da legalidade nº 512/17, que deberá ser
demolido.

Expediente 4090/2017. Comunicación previa en materia urbanística
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 4090/2017.- Dase conta da comunicación previa presentada por J. M. M. R.
con enderezo a efectos de notificacións na Torre–San Pedro, nº 7-Cangas, para cerramento
parcial de predio (linde sur), sita na Torre–San Pedro, nº 7-Cangas, de conformidade coa
documentación incorporada ao expediente. O presuposto de execución das obras ascende a
douscentos sesenta e cinco euros (265,00 €).

Expediente 3903/2017. Comunicación previa en materia urbanística
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 3903/2017.- Dase conta da comunicación previa presentada por GAES SA,
con enderezo a efectos de notificacións en Rúa Pere IV, nº 160-Barcelona, para mantemento e
actualización de acabados e substitución de instalacións de electricidade e iluminación, sen
modificar as divisións interiores en local, sito na Avda. de Marín, nº 13, de conformidade coa
documentación incorporada ao expediente. O presuposto de execución das obras ascende a sete
mil oitocentos catro euros con vinte e oito céntimos (7.804,28 €).
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Expediente 4182/2017. Comunicación previa en materia urbanística
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 4182/2017.- Dase conta da comunicación previa presentada por "EL POZO
DE LOS TRES DESEOS CB", con enderezo a efectos de notificacións en Rúa Sol, nº 5-baixo,
para demolición de tabique medianeiro para ampliación de actividade, nas parcelas sitas en
Rúa Sol, nº 5, Cangas, de conformidade coa documentación incorporada ao expediente. O
presuposto de execución das obras ascende a cento oitenta e dous euros con corenta e cinco
céntimos (182,45 €).

Expediente 2406/2017. Comunicación previa en Materia Urbanística
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 2.406/17.- Dase conta da comunicación previa presentada por V. M.
G., para reposición de material de cubrición na cuberta, enfoscado e pintado de
fachadas dun garaxe, no lugar de Avda. José Novas, nº 7,de conformidade coa
documentación presentada pola arquitecta María Teresa Fernández Iglesias de abril de
2017. O presuposto de execución das obras ascende a novecentos cincuenta e sete
euros con corenta e oito céntimos (957,48 €).

Expediente 4183/2017. Comunicación previa en materia urbanística
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 4183/2017.- Dase conta da comunicación previa presentada por
COMUNIDADE DE PROPIETARIOS LAVANDEIRA, con enderezo a efectos de
notificacións na Avda. de Vigo, nº 14, para pintado de parámetros de fachadas, selado e
hidrofugado de chapeado de pedra, colocación de canalóns vistos e baixantes na
parcela sita na Avda. de Vigo, nº 14-Cangas, de conformidade coa documentación
incorporada ao expediente. O presuposto de execución das obras ascende a catorce mil
euros (14.000,00 €).

Expediente 3733/2017. Comunicación previa en materia urbanística
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 3733/2017.- Dase conta da comunicación previa presentada por C. L. G.,
con enderezo a efectos de notificacións en rúa Cela, nº 8-Cangas, para cerramento parcial
(linde sur) de parcela sita en Escote-Darbo, de conformidade coa documentación incorporada
ao expediente. O presuposto de execución das obras ascende a trescentos vinte e sete euros con
setenta céntimos (327,70 €).
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Expediente 4226/2017. Comunicación previa en materia urbanística
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 4226/2017.- Dase conta da comunicación previa presentada por M. R.M.,
con enderezo a efectos de notificacións en rúa Seixo, nº 8, para reparacións exteriores, pintado
de aleiros, revestimento de fachadas e cambio de tella en parcela sita en rúa Seixo, nº 6, de
conformidade coa documentación incorporada ao expediente. O presuposto de execución das
obras ascende a oito mil novecentos corenta e cinco euros con dezasete céntimos (8.945,17 €).

Expediente 4201/2017. Comunicación previa en materia urbanística
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 4201/2017.- Dase conta da comunicación previa presentada por M. C. M.
D., con enderezo a efectos de notificacións en Cño. do Monte San Cibrán, nº 13-Aldán, para
cambio de tella en vivenda sita en Camiño Monte San Cibrán, nº 13-ldán, de conformidade coa
documentación incorporada ao expediente. O presuposto de execución das obras ascende a
dous mil novecentos oitenta e tres euros con vinte céntimos (2.983,20 €).

Expediente 4513/2017. Comunicación previa en materia urbanística
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 4513/2017.- Dase conta da comunicación previa presentada por M. C. C. J.,
con enderezo a efectos de notificacións en Telleiro, nº 22-A-Coiro, para legalización de pista
deportiva en parcelas sitas en Rúa Telleiro, nº 22A–Coiro, de conformidade coa
documentación incorporada ao expediente. O presuposto de execución das obras ascende a
catro mil seiscentos setenta e cinco euros con tres céntimos (4.675,03 €).

Expediente 3753/2017. Comunicación previa en materia urbanística
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 3.753/17.- Dase conta da comunicación previa presentada por J. M. R., para
cerramento lateral, no lugar de rúa Derribo, nº 1-esquina rúa Faixa, nº 2-Cangas, de
conformidade coa documentación presentada. O presuposto de execución das obras ascende a
cento sesenta e nove euros con sesenta e tres céntimos (169,63 €).

Expediente 3425/2017. Comunicación previa en materia urbanística
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Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 3425/2017.- Dase conta da comunicación previa presentada por J. A. D.,
con enderezo a efectos de notificacións en rúa Matilde Bares, nº 5-esc.1-1ºA-Bueu, para
cerramento con malla metálica e postes metálicos, en parcelas sitas en Gandón, nº 71-Aldán,
de conformidade coa documentación incorporada ao expediente. O presuposto de execución
das obras ascende a oitocentos corenta e sete euros (847,00 €).

Expediente 4293/2017. Comunicación previa en materia urbanística
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 4293/2017.- Dase conta da comunicación previa presentada por M. B. P.,
con enderezo a efectos de notificacións en rúa Santa Pola, nº 36-Cangas, para cambio de tella
almacén sito en rúa Santa Pola, nº 36-Cangas, de conformidade coa documentación
incorporada ao expediente. O presuposto de execución das obras ascende a mil setecentos
euros (1.700,00 €).

Expediente 4089/2017. Prestación do servizo de axuda a domicilio
Favorable

Tipo
de
Unanimidade/Asentimento

votación:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN
Vista a solicitude e documentación presentada pola persoa solicitante e tralo informe social e
proxecto de intervención elaborados pola traballadora social dos servizos sociais comunitarios,
desde a Xefatura de Servizo do Centro Municipal de Benestar Social, propónselle á Xunta de
Goberno Local a seguinte resolución:
* Concederlle o Servizo de Axuda a Domicilio a dona TAM, con expediente nº
36008/01/003151, pola quenda de libre concorrencia e de acordo cos seguintes detalles:
Prestacións:
- Atencións de carácter persoal.
- Atencións de carácter psicosocial.
- Atencións de carácter doméstico.
- Número de horas mensuais: 30 horas.
- Custo total do servizo: trescentos oitenta e nove euros con dez céntimos (389,10 €) (12,97
€/hora)
- Servizo gratuíto por derivación do Servizo de Menores-Xunta.
- Achega económica da persoa usuaria: 0 €/mes.
O servizo de SAF comezarase a realizar a partir do 17 de xullo de 2017.
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Expediente 3449/2017. Prestación do servizo de axuda a domicilio
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN
Vista a solicitude e documentación presentada pola persoa solicitante e tralo informe social e
proxecto de intervención elaborados pola traballadora social dos servizos sociais comunitarios,
desde a Xefatura de Servizo do Centro Municipal de Benestar Social, propónselle á Xunta de
Goberno Local a seguinte resolución:
* Concederlle o Servizo de Axuda a Domicilio a M.F.R.L., con expediente nº
36008/01/003072-50594, pola quenda de dependencia e de acordo aos seguintes detalles:
Prestacións:
- Atencións de carácter persoal.
- Atencións de carácter psicosocial.
- Atencións de carácter doméstico.
Número de horas mensuais: 20 horas.
Custo total do servizo: douscentos corenta e cinco euros con vinte céntimos (245,20 €) (12,26
€/hora).
O cómputo da capacidade económica mensual, facilitada polo Órgano de Valoración da Xunta
é de trescentos setenta e sete euros con cinco céntimos (377,05 €), cunha achega económica da
persoa usuaria sobre o custe do servizo de 0 €/hora.
Achega económica da persoa usuaria: 0,00€/mes.
O servizo de SAF empezará a partir do 17 de xullo de 2017.

Correción de erro de acordo nº 20 de xunta de goberno local do 10.04.2017 (rastro de
antigüidades)
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

PROPOSTA DE CORRECIÓN DE ERRO DE ACORDO Nº 20 DE XUNTA DE GOBERNO
LOCAL DO 10.04.2017 (RASTRO DE ANTIGÜIDADES)
A Xunta de Goberno Local, visto o erro producido na data da autorización do rastro de
antigüidades, por ser a ocupación do dominio público para o domingo día 6 de agosto do ano
que andamos, proponse a correción do erro indicado, polo que a autorización queda como
segue:
"SOLICITUDE DE L. G. C. S/AUTORIZACIÓN PARA REALIZACIÓN DE RASTRO DE
ANTIGÜIDADES
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Examinado o escrito presentado o día 28.03.2017, por L. G. C., relativo á solicitude de
autorización para a realización dun rastro de antigüidades na Alameda de "Xardíns do Señal",
para o domingo 6 de agosto do ano que andamos, cun horario de 9,00 a 21,00 horas, cunha
ocupación de 60,00 m2.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por delegación
realizada en Resolución da Alcaldía do 02.07.2015, acorda conceder autorización á Sra. G. de
C., para a realización dun rastro de antigüidades na Alameda de "Xardíns do Señal", para o
domingo 6 de agosto do ano que andamos, cun horario de 9,00 a 21,00 horas, cunha
ocupación de 60,00 m2., no lugar que lle sinale a concelleira delegada de Servizos,
condicionada a presente autorización ao pagamento das taxas correspondentes que lle liquide
o departamento de Xestión de Ingresos Municipal."
De conformidade co disposto nesta proposta, procede a anulación da liquidación anterior e a
confeción dunha nova coa correción indicada.

Expediente 4750/2017. Aprobación de conta xustificativa da subvención para proxectos
de prevención de drogodependencias e condutas aditivas 2015-2017 (Urxencia)
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Ase
ntimento

A Xunta de Goberno Local, acorda aprobar a seguinte:
"PROPOSTA DE APROBACIÓN DE CONTA XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN PARA
PROXECTOS DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS E CONDUTAS ADITIVAS
2015-2017
Procedemento: SA463G
Anos: 2015-2017
Subvención: cofinanciamento de proxectos de prevención de drogodependencias e condutas
adictivas promovidos por concellos, mancomunidades de concellos ou agrupacións de
concellos da Comunidade Autónoma de Galicia.
Importe concedido: corenta e catro mil setecentos dezaseis euros con un céntimo (44.716,01
€).
Vista a memoria redactada polo técnico en prevención de drogodependencias, o informe da
Intervención Municipal e a documentación que consta no expediente referente ao expediente
da subvención concedida para o cofinanciamento de proxectos de prevención de
drogodependencias e condutas adictivas promovidos por concellos, mancomunidades de
concellos ou agrupacións de concellos da Comunidade Autónoma de Galicia, polo importe
concedido de corenta e catro mil setecentos dezaseis euros con un céntimo (44.716,01 €), para
as anualidades do 2015-2017, recibindo pagamentos con carácter anticipado, sendo o último
recibido polo importe de dez mil seiscentos vinte e sete euros con vinte e dous céntimos
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(10.627,22 €), polo que propoño á Xunta de Goberno Local:
Primeiro.- A aprobación da conta xustificativa da subvención concedida para o
cofinanciamento de proxectos de prevención de drogodependencias e condutas adictivas
promovidos por concellos, mancomunidades de concellos ou agrupacións de concellos da
Comunidade Autónoma de Galicia, ocasionados pola realización das actividades do citado
proxecto no período do 1 de novembro de 2016 ata o 30 de xuño de 2017, polo importe total
de vinte e nove mil douscentos oitenta e nove euros con setenta e sete céntimos (29.289,77 €),
correspondendo ao salario bruto vinte e nove mil douscentos oitenta e nove euros con setenta
e sete céntimos (29.289,77 €), á Seguridade Social, cinco mil cincocentos setenta e sete euros
con oitenta e un céntimos (5.577,81 €), do técnico en prevención, D. Alberto Casqueiro
Iglesias, de conformidade co seguinte:
Segundo.- Que os datos consignados a continuación son certos e que na contabilidade do
Concello de Cangas están os documentos xustificativos deles, que quedan á disposición da
Consellería de Sanidade e demais institucións contempladas na lexislación para calquera
comprobación que se requira efectuar.
Terceiro.- Que se deu cumprimento á finalidade da dita subvención mediante o
desenvolvemento do proxecto de prevención de drogodependencias e condutas adictivas no
Concello de Cangas.
Cuarto.- Que todos os gastos ocasionados pola realización das actividades do citado proxecto
no período do 1 de novembro de 2016 ata o 30 de xuño de 2017 e que ascenden a un total de
vinte e nove mil douscentos oitenta e nove euros con setenta e sete céntimos (29.289,77 €),
(23.711,96 € salario bruto e 5.577,81 € á Seguridade Social) están contabilizados e
efectivamente pagados, de conformidade co seguinte desglose:
Mes-ano
do Importe
técnico, Alberto bruto
Casqueiro
Iglesias

salario Data
Importe
Data
recoñecemento
Seguridade Social recoñecemento
data pagamento
data de pagamento
nómina
S.S.

Novembro 2016

2.188,84

26/11/2016
30/11/2016

796,83

27/12/2016

Decembro 2016

2.271,30

22/12/2016
27/12/2016

796,83

23/01/2017
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e

Extra
2016

decembro 1.869,59

13/12/2016
13/12/2016

Xaneiro 2017

2.265,98

23/01/2017
23/01/2017

796,83

27/02/2017

Febreiro 2017

2.188,84

24/02/2017
27/02/2017

796,83

29/03/2017

Marzo 2017

2.188,84

27/03/2017
29/03/2017

796,83

27/04/2017

Abril 2017

2.188,84

25/04/2017
27/04/2017

796,83

30/05/2017

Maio 2017

2.188,84

29/05/2017
30/05/2017

796,83

30/06/2017

Xuño 2017

2.302,46

29/06/2017
30/06/2017

796,83

Págase a finais do
mes de xullo.

Extra xuño 2017 1.869,59

09/06/2017
15/06/2017

Suma

23.711,96

5.577,81

Quinto.- Que para a mesma finalidade non foi solicitada nin obtida subvención ningunha
doutra entidade pública ou privada, polo que o único importe que se vai percibir para esta
actividade é o concedido a través desta subvención."

Expediente 4247/2017. Proposta de solicitude de axuda á Vicepresidencia e Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, para a promoción da igualdade de
forma individual e mediante o sistema de xestión compartida-2016 (Urxencia)
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentim
ento

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a seguinte:
"PROPOSTA
SOLICITUDE DE AXUDA Á VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA, PARA A PROMOCIÓN DA IGUALDADE DE
FORMA INDIVIDUAL E MEDIANTE O SISTEMA DE XESTIÓN COMPARTIDA-2016
Publicada no DOG nº 119 de data do 23 de xuño de 2017 a Resolución do 16 de xuño de 2017,
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da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as
axudas e subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a
promoción da igualdade de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida,
cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE
Galicia 2014-2020 e se procede á súa convocatoria no ano 2017.
O CIM do Concello de Cangas está regulado polo Decreto 182/2014, de 22 de xullo, e ofrece
un servizo de asesoramento xurídico e asesoramento psicolóxio individual ou grupal.
Redáctase pola directora do CIM memoria explicativa do funcionamento do CIM-CANGAS,
cun orzamento total de trinta e un mil dez euros con noventa e sete céntimos (31.010,97 €),
polo que se propón á Xunta de Goberno Local:
Primeiro.- Solicitar á Secretaría Xeral da Igualdade ao abeiro da Resolución do 16 de xuño de
2076, unha axuda polo importe de trinta e un mil dez euros con noventa e sete céntimos
(31.010,97 €), para desenvolver o programa de APOIO AOS CENTROS DE INFORMACIÓN
ÁS MULLERES (CIM), para o período de abril de 2017 a marzo de 2018.
Segundo.- Designar para as funcións de coordinación e comunicación coa Secretaría Xeral da
Igualdade para aspectos relacionados coa tratamitación do expediente, como en anos
anteriores á directora do CIM, Paula Tenorio González, teléfono de contacto, 986392268 e
correo electrónico cim@cangas.gal.
Terceiro.- Declarar que para desenvolver o programa de apoio aos centros de información ás
mulleres (CIM) non solicitou nin lle foi concedida ningunha outra axuda ou subvención de
entidade pública ou privada."

Expediente 726/2017.- Terrazas 2017-Informe de Taxas (Urxencia)
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

Dase conta do informe elaborado polo Departamento de xestión de ingresos tributarios
(Inspeción de taxas) en data 14 de xullo de 2017, relativo á ocupación de vía pública con
mesas, cadeiras, parasoles, paraventos, etc.
De conformidade co exposto a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Ordenar aos establecementos indicados a continuación para que dean
cumprimento inmediato ás obrigas establecidas na Ordenanza municipal reguladora da
instalación das terrazas na vía pública (BOPPO núm. 144 de 27.07.2012) nos termos que
indica o informe de 14 de xullo de 2017 do Departamento de Xestión de Ingresos Tributarios.

1. A. M. C. (TAPERÍA MIÑA COMEDORIÑA), con enderezo en rúa Saralegui, nº 1436940-Cangas, para ocupación en rúa Saralegui, nº 14, de 12,00 m2., do 1 de xuño ao
30 de setembro de 2017.
COMUNICAR QUE DEBE LIMITARSE AOS METROS AUTORIZADOS E DEIXAR O
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ESPAZO ADECUADO PARA O TRÁNSITO DE VIANDANTES.
Segundo a Ordenanza municipal, Capítulo III, artigo 12, punto 1: (…) non suporán obstáculo
para o tránsito de persoas, nin poderá prexudicar a seguridade desde ou do tráfico rodado;
punto 2: (…) será requisito indispensable para autorizar (…) que a beirarrúa/rúa (…) teña un
ancho mínimo de 3,00 metros e que se deixe un espazo como mínimo de 1,80 metros libres de
obstáculos para o tránsito dos viandantes.

2. G. L. A. B. (BAR CANGAÇEIRO), con enderezo na Avda. Méndez Núñez, nº 2036940-Cangas, para a ocupación na Avda. Castelao, nº 13, de 40,00 m2., do 1 de xuño
ao 31 de outubro de 2017.
COMUNICAR QUE DEBE LIMITARSE AOS METROS AUTORIZADOS E DEIXAR O
ESPAZO ADECUADO PARA O TRÁNSITO DE VIANDANTES.
Segundo a Ordenanza municipal, Capítulo III, artigo 12, punto 1: (…) non suporán obstáculo
para o tránsito de persoas, nin poderá prexudicar a seguridade desde ou do tráfico rodado;
punto 2: (…) será requisito indispensable para autorizar (…) que a beirarrúa/rúa (…) teña un
ancho mínimo de 3,00 metros e que se deixe un espazo como mínimo de 1,80 metros libres de
obstáculos para o tránsito dos viandantes.

3. J. N. B. (TAPERÍA O PUNTO DE SAL), con enderezo en rúa Antonio Nores, nº 1436940-Cangas, para ocupación na Avda. Castelao, nº 21, de 28,00 m2., do 1 de xuño ao
30 de setembro de 2017.
COMUNICAR QUE DEBE LIMITARSE AOS METROS AUTORIZADOS E DEIXAR O
ESPAZO ADECUADO PARA O TRÁNSITO DE VIANDANTES.
Segundo a Ordenanza municipal, Capítulo III, artigo 12, punto 1: (…) non suporán obstáculo
para o tránsito de persoas, nin poderá prexudicar a seguridade desde ou do tráfico rodado;
punto 2: (…) será requisito indispensable para autorizar (…) que a beirarrúa/rúa (…) teña un
ancho mínimo de 3,00 metros e que se deixe un espazo como mínimo de 1,80 metros libres de
obstáculos para o tránsito dos viandantes.
4. MATE CB (CASA PORRÓN), rep.: E. E. G, con enderezo na Avda. E. Sequeiros, nº
15-36940-Cangas, para ocupación na Avda. Eugenio Sequeiros, nº 15, de 40,00 m2.,
do 1 de xuño ao 30 de setembro de 2017.
COMUNICAR QUE DEBE LIMITARSE AOS METROS AUTORIZADOS E
DEIXAR O ESPAZO ADECUADO PARA O TRÁNSITO DE VIANDANTES.
Segundo a Ordenanza municipal, Capítulo III, artigo 12, punto 1: (…) non suporán
obstáculo para o tránsito de persoas, nin poderá prexudicar a seguridade desde ou do
tráfico rodado; punto 2: (…) será requisito indispensable para autorizar (…) que a
beirarrúa/rúa (…) teña un ancho mínimo de 3,00 metros e que se deixe un espazo
como mínimo de 1,80 metros libres de obstáculos para o tránsito dos viandantes.
5. J. A. C. A. (BAR BONIN), con enderezo na Avda. Eugenio Sequeiros, nº 37-36940Cangas, para ocupación na Avda. Eugenio Sequeiros, nº 37, de 55,00 m2., do 1 de
xuño ao 30 de setembro de 2017.
COMUNICAR QUE DEBE LIMITARSE AOS METROS AUTORIZADOS, DEIXAR O
ESPAZO ADECUADO PARA O TRÁNSITO DE VIANDANTES E ENTRE TERRAZAS;
ADEMAIS DEBE DEIXAR SUFICIENTE ESPACIO NO LATERAL DO
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ESTABLECEMENTO.
Segundo a Ordenanza municipal, Capítulo III, artigo 12, punto 1: (…) non suporán obstáculo
para o tránsito de persoas, nin poderá prexudicar a seguridade desde ou do tráfico rodado;
punto 2: (…) será requisito indispensable para autorizar (…) que a beirarrúa/rúa (…) teña un
ancho mínimo de 3,00 metros e que se deixe un espazo como mínimo de 1,80 metros libres de
obstáculos para o tránsito dos viandantes.
6. J. P. F. (CAFETERÍA JUCAMAR), con enderezo na Avda. de Marín, nº 5-36940Cangas, para ocupación na Avda. de Marín, nº 5 de 24,00 m2., do 1 de xuño ao 30 de
setembro.
COMUNICAR QUE DEBE LIMITARSE AOS METROS AUTORIZADOS E DEIXAR O
ESPAZO ADECUADO PARA O TRÁNSITO DE VIANDANTES.
Segundo a Ordenanza municipal, Capítulo III, artigo 12, punto 1: (…) non suporán obstáculo
para o tránsito de persoas, nin poderá prexudicar a seguridade desde ou do tráfico rodado;
punto 2: (…) será requisito indispensable para autorizar (…) que a beirarrúa/rúa (…) teña un
ancho mínimo de 3,00 metros e que se deixe un espazo como mínimo de 1,80 metros libres de
obstáculos para o tránsito dos viandantes.
SEGUNDO.- Notificar esta resolución aos interesados advertindo que, en caso de incumprir a
orde sinalada no apartado primeiro, o Concello procederá á execución subsidiaria do
levantamento da terraza a costa do obrigado e á incoación do correspondente expediente
sancionador por infración administrativa en materia de instalación de terrazas na vía pública,
coa imposición das sancións procedentes.
TERCEIRO.- Autorizar a solicitude de D. D. F. (DEGUSTACIÓN-AMPLIACIÓN A BAR),
con enderezo en rúa Sol, nº 22-36940-Cangas, unha ocupación total de 20,00 m2., de terraza
na fachada do establecemento, na Praza do Eirado do Señal, tendo en conta o acceso de
persoas e sobre todo de vehículos pola rúa Sol.

B) ACTIVIDADE DE CONTROL

Dación de conta do decreto de Alcaldía 2017-0657. Adxudicación de contrato menor de
servizos de asistencia técnica
A Xunta de Goberno Local queda informada da seguinte Resolución da Alcaldía:
Expediente nº: 4507/2017
Resolución de Alcaldía
Procedemento: contrato menor de servizos
Interesado: Empresa Municipal d Aguas de La Coruña S.A. (EMALCSA)
"RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Visto que é de interese para este Concello, no marco da xestión dos servizos públicos
vinculados ao ciclo integral da auga que se presta mediante xestión indirecta en réxime de
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concesión, exercer á facultade de fiscalizar a xestión da empresa concesionaria.
Visto que, para estes efectos, o Concello non conta con persoal técnico especializado para
inspecionar o servizo, as súas obras, instalacións e locais e documentación técnica relacionada
co obxecto da concesión.
Vista a oferta de asistencia técnica para o seguemento e planificación dos compromisos do
contrato de xestión do ciclo integral da auga formulada pola "Empresa Municipal de Aguas de
La Coruña SA" (EMALCSA), o 19 de xuño de 2017, cuxo prezo ascende á cantidade de
dezasete mil trescentos noventa euros (17.390,00 €) e tres mil seiscentos cincuenta e un euros
con noventa céntimos (3.651,90 €) de IVE.
Visto que no expediente consta certificado da existencia de crédito suficiente e axeitado para
financiar o gasto que comporta a realización do contrato.
Examinada a documentación que a achega e de conformidade co establecido na Disposición
adicional segunda do Texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado por Real
decreto lexislativo 3/2011, de 14 de novembro.
RESOLVO
PRIMEIRO.- De acordo co disposto no art. 10 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime
xurídico do sector público, avocar a competencia para a adxudicación do presente contrato,
competencia delegada por esta Alcaldía con data 1 de xullo de 2015 na Xunta de Goberno
Local, tendo en conta que non está previsto realizar sesión deste órgano colexiado ata o día 10
de xullo.
SEGUNDO.- Levar a cabo o contrato menor de servizos de asistencia técnica para o
seguemento e planificación dos compromisos derivados do contrato de xestión dos servizos
públicos vinculados ao ciclo integral da auga coa "Empresa Municipal de Aguas de La Coruña
SA" (EMALCSA), nos termos da oferta asinada en data 19 de xuño de 2017 polo seu director
xeral, por un importe de:
Importe do contrato: dezasete mil trescentos noventa euros (17.390,00 €).
Impostos: tres mil seiscentos cincuenta e un euros con noventa céntimos (3.651,90 €).
Importe total: vinte e un mil corenta e un euros con noventa céntimos (21.041,90 €).
TERCEIRO.- Aprobar o gasto correspondente á prestación do servizo con cargo á aplicación
161/22706/01 do vixente orzamento."

C) ROLDA DE INTERVENCIÓNS LIBRES

Non hai asuntos

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE
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