ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL REALIZADA O
DÍA 21 DE ABRIL DE 2014
===============================================
LUGAR: Sala de Xuntas do Concello de Cangas
DÍA: 21 de abril de 2014
HORA DE COMEZO: 19:05 h.
HORA DE REMATE: 19:50 h.
ASISTENTES:
Jose Enrique Sotelo Villar (alcalde-presidente), D. Bernardino Faro Lagoa, D. Pío Millán
Blanco, Dª Dolores Gallego Santos e D. José Luis Gestido Porto.
AUSENTES: Dª Berta Pérez Hernández, D. Rafael Soliño Costas e Dª Mª Lucía Lede
Fernández.
SUPLENTES: D. Jesús Manuel Graña Graña, D. Francisco Javier Soliño Soliño, 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 OS DÍAS 31 DE MARZO, 7 E 14 DE ABRIL DE 2014
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, acordou,
aprobar os borradores das actas das sesións anteriores da Xunta de Goberno Local,
realizadas en datas 31 de marzo, 7 e 14 de abril de 2014.
SERVIZOS E INFRAESTRUTURAS
2º.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DE OCUPACIÓN DE VIA PÚBLICA CON
TERRAZAS
***
PROPOSTA DE APROBACION DE OCUPACION DE VIA PÚBLICA CON TERRAZA: Rúa
Benigno Soage, 3 (BAR O PORTUGHES)

•

O día 26/02/13 solicita unha ocupación de 16 m2, para todo o ano.

•
En data 4/03/2013 autorizase unha ocupación de terraza de 16 m2, do 4 de
marzo ao 31 de decembro de 2013.
•
En data 19/06/2013 solicita retificación da liquidación , solicitando que se lie
liquide dende o 1 de xuño ata o 30 de setembro.
•
O 13 de agosto faise unha inspección polos servizos municipais e comprobase
que ten mais de 16 m2 ocupados. Proponse unha liquidación por 32m2.
Cos antecedentes citados se elabora a seguinte liquidación.
04/03/13 - 31/05/13: 16m2 X 0,24 €/m2 e día X 86 días =
01/06/13- 30/09/13: 32m2 X 0.24 €/m2 e día X 122 días =
TOTAL
1.267,20 €
PRO POSTA:

330,24 €
936,96 €

1.
Anulación da liquidación elaborada segundo o acordo de 4 de marzo de
2013 por importe de 1.163,52 €.
2.

-

Emitir nova liquidación por importe de 1.267,20 €.

***
3º.- RECTIFICACIÓN DE ERROS S/CONCESIÓN DE NICHO NO CEMITERIO DE
ALDÁN
RECTIFICACIÓNS DE ERROS:
Visto o disposto no artigo 105.2 da Lei 30/92 de data 26 de novembro de Réxime
Xurídico e Procedemento Administrativo Común, advírto do erro existente no punto de
OBRAS E SERVIZOS (2o solicitudes de nichos en cemiterios municipais) da XUNTA DE
GOBERNO LOCAL celebrada o pasado día 4 de novembro de 2013 , onde dice: bloque
N, panteón n° 26- letra B do Cemiterio de Aldán, debe dicir: Bloque B, panteón n° 28,
letra B. a nome de D. Serafín Santomé Bastón, con D.N.I 35.272.049. e con enderezo
en Praia de Menduiña, n° 54- Aldán. (Cangas).
Cangas a 16 de abril de 2014

***POÑER EN TÓDOLOS ACORDOS A SEGUINTE FRASE:***

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 16.6.11, acorda o seguinte:
URBANISMO E VIVENDA
4º.- INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DO DÍA 16 DE ABRIL DE 2014, DA
XEFA DE URBANISMO S/OUTORGAMENTO DE LICENZAS DE OBRAS E DE
APERTURAS DE ESTABLECEMENTOS
4.A) APROBACIÓN DOS SEGUINTES EXPEDIENTES DE OBRAS:
4.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.

***
MAIORES
EXPEDIENTE N° 24.934.- A Aurelia Villanueva Martinez, con enderezo en Pintor Rafael
Alonso 1 - 5o B - Pontevedra, para en Avda. De Vigo 98 - Cangas, demoer en 52,60 m2,
e reformar en 1,50 m2 o primeiro andar e en 92,20 o aproveitamento baixo cuberta e
ampliar 15,75 m2 de terrazas en primeiro andar, de conformidade co proxecto visado
con data 18 de febreiro de 2.014 e a formalizar ante o Catastro a modificación que
plantexa a presente licenza.
Aceptase a cesión de terreo para o vieiro efectuada con data 15 de abril de 2.014.
EXPEDIENTE N° 24.952.- A Nazaret Lareu González, con enderezo en A Cruz 2.0-B Espirito Santo - Coiro, para no referido lugar, en solo de núcleo rural, regulado pola
ordenanza 9, legalizar unha vivenda unifami-liar de 102, 50 m2 de semisoto, 62., 65 de
planta baixa, outros tantos de primeiro andaar e 6, 05 metrso de cerco, de

conformidade co proxecto visado o 20 de marzo de 2.014 e a formalizar ante o Catastro
a modificación que plantexa a presente licenza.
Aceptase a cesión de terreo para o vieiro efectuada con data 13 de xaneiro de 2.012.

4.A.2) EXPEDIENTES DE OBRAS PENDENTES SOBRE A MESA:
EXPEDIENTE N° 24.930.- Manuel Martinez Hermelo, para conservación de cuberta en
Camiño Vello de Pintens 8 - Hio. EXPEDIENTE N° 24.931.- PROSAUDE S.L., para
rectificado de j^ampa de acceso pp Avda. De Marin 18 - Cangas.
4.B) DECLARACIONS PREVIAS
EXPEDIENTE N° 24.949.- Blandina Graña Vizcaya para reparacións exteriores e
interiores en-rúa Sol 7.
EXPEDIENTE N° 1.723.- Yolanda Mendez Guimerans, para cambio de titularidade de
centro de ocio en rúa Baiona.
EXPEDIENTE N° 1.724.- Ricardo Rodriguez Gestido, cambio titularidade mesón en
Ozamiz.

5º.- EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA
EXPEDIENTE Nº 33/2012
PROPOSTA DE R E S O L U C I O N DA ALCALDIA PARA A XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Resultando que no lugar de Espiritu Santo-Coiro, polos responsables que se indican
nesta resolución iniciouse a execución de obras sen a preceptiva licenza municipal
consistentes en: realizar un cerco de 1,10 m de lonxitude e 1,30 m de altura.
Resultando que con data 4 de abril do 2014 a inspección municipal de obras deste
Concello informa que persoado no lugar de Telleiro, 2 –Coiro, comproba que o cerco
obxecto do expediente de infracción 33/2012 xa foi retirado.
Resultando que segundo consta no expediente, son persoas presuntamente
responsables dos feitos sinalados Dolores Martinez Pousada 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 sete de abril do dous mil catorce.
O ALCALDE,
Asdo.: José Enrique Sotelo Villar

PROPOSTA DE R E S O L U C I O N DA ALCALDIA PARA A XUNTA DE GOBERNO LOCAL
EXPEDIENTE Nº 8/2012
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 O Viso-O Hio consistentes en: realizar unha caseta de aproximadamente 15 m2
arrimada ó lindeiro.
O técnico municipal no seu informe de data 23 de abril do 2012 indica que conforme ó
establecido na ordenanza de aplicación SNUC en relación cos retranqueos a lindeiros
(minimo 5 metros), se estiman non legalizables as obras realizadas.

Resultando que segundo consta no expediente, son persoas presuntamente
responsables dos feitos sinalados José Estevez Pousa, 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 vinte e sete de marzo do dous mil catorce
O ALCALDE,

Asdo.: José Enrique Sotelo Villar

PROPOSTA DE R E S O L U C I O N DA ALCALDIA PARA A XUNTA DE GOBERNO LOCAL
EXPEDIENTE Nº 27/2012
Concluído o expediente de protección da legalidade urbanística incoado respecto dos
actos de instalación que se levaron a cabo sen a preceptiva licenza municipal, no lugar
de Pintens- O Hio consistentes en: instalación dunha carpa de lona con estructura
metálica a menos de 4 metros do eixo do camiño.
O técnico municipal no seu informe de data 11 de xuño do 2012 indica que as obras
descritas no informe da inspección municipal non se axustan ás determinacións
urbanísticas establecidas ó respecto nas NN.SS municipais ordenanza de aplicación
SNU-PF e título V das normas urbanísticas II, polo que se consideran ilegalizables.

Resultando que segundo consta no expediente, son persoas
responsables dos feitos sinalados José Luis Videira López, promotor.

presuntamente

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 vinte e sete de marzo do dous mil catorce
O ALCALDE,
Asdo.: José Enrique Sotelo Villar

PROPOSTA DE R E S O L U C I O N DA ALCALDIA PARA A XUNTA DE GOBERNO LOCAL
EXPEDIENTE Nº 20/2012
PROPOSTA DE R E S O L U C I O N
Resultando que no lugar de rua Santa Baia, polos responsables que se indican nesta
resolución iniciouse a execución de obras sen a
preceptiva licenza municipal
consistentes en: realizar a canalización para gas natural en 45 metros de lonxitude.
Resultando que con segundo informe dos técnicos deste Concello as obras realizadas se
consideran legalizables.

Resultando que segundo consta no expediente, son persoas
responsables dos feitos sinalados Gas Natural, SA promotor.

presuntamente

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 nove de abril do dous mil catorce
O ALCALDE,
Asdo.: José Enrique Sotelo Villar

EXPEDIENTE Nº 43/2009
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 Vilanova- O Hio consistentes en: realizar unha edificación de aproximadamente
25 metros a menos de 3 metros dos lindeiros.

Sendo a resolución do expediente anteriormente citado recaída con data 15 de xullo do
2011 a de considera-las obras mencionadas como ilegalizables por ser incompatibles
coas determinacións urbanísticas establecidas o respecto nas Normas Subsidiarias de
Planeamento do Municipio de Cangas, ordenanzas de aplicación SNUA.
Resultando que segundo consta no expediente, son persoas
responsables dos feitos sinalados mª Carmen Otero Piñeiro, promotor.

presuntamente

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 dous de abril do dous mil catorce
O ALCALDE,
Asdo.: José Enrique Sotelo Villar

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA PARA A XUNTA DE GOBERNO LOCAL
EXPEDIENTE Nº 38/2012
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 Menduiña-Aldan consistentes en: realizar un cerco de contención de
mampostería de pedra en 4 metros de lonxitude e 4 metros de altura a 5,80 metros do
eixo da estrada, sen axustarse á liña de edificación sinalada pola Deputación Provincial
de 7 metros da estrada.
Sendo a resolución do expediente anteriormente citado recaída con data 13 de agosto
do 2013 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, ordenanzas de aplicación: epígrafe 2.12 das
Normas Urbanísticas I.
Resultando que segundo consta no expediente, son persoas
responsables dos feitos sinalados Hortensio Diaz Becerra promotor.

presuntamente

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 dez de abril do dous mil catorce
O ALCALDE,
Asdo.: José E. Sotelo Villar

EXPEDIENTE Nº 34/2013

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA PARA A XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Resultando que no lugar de A Crunz –EspirituSanto-Coiro, polos responsables que se
indican nesta resolución iniciouse a execución de obras sen a preceptiva licenza
municipal consistentes en: realizar unha vivenda unifamiliar de aproximadamente 65
m2 de soto 65 m2 de baixo e 65 m2 de primeiro andar, ubicada na parcela nº 3 da
parcelación con licencia municipal nº 21721.
Resultando que con o tecnico municipal no seu informe de data 28 de outubro do 2013
indica que as obras descritas se consideran legalizables por ser compatibles coas
determinacións urbanísticas establecidas ó respecto nas Normas Subsidiarias de
Planeamento de Cangas, ordenanza de aplicación URNU.
Resultando que segundo consta no expediente, son persoas
responsables dos feitos sinalados Maritimo Rodeira, SL promotor.

presuntamente

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 catorce de abril do dous mil catorce

O ALCALDE,
Asdo.: José Enrique Sotelo Villar

EXPEDIENTE Nº 3/2012
PROPOSTA DE R E S O L U C I O N
Resultando que no lugar de Espiritusanto, 14-Coiro, polos responsables que se indican
nesta resolución iniciouse a execución de obras sen a preceptiva licenza municipal
consistentes en: realizar un galpón de 20 m2 aproximadamente en bloques de formigón
e teito de uralita e tella sobre viguetas, adosado ó lindeiro.
Resultando que con data 7 de abril do 2014 a Xunta de Goberno Local conceda licencia
nº 23821 para legaliza-las referidas obras.
Resultando que segundo consta no expediente, son persoas presuntamente
responsables dos feitos sinalados Ramón Fernández Queimaño 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 alegació ns 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 catorce de abril do dous mil catorce.
O ALCALDE,
Asdo.: José Enrique Sotelo Villar
MEDIO AMBIENTE, PRAIAS, MAR E MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DO
MORRAZO
6º.- PROPOSTA DA ALCALDÍA S/EXPLOTACIÓN DOS SERVIZOS DE TEMPADA
EN TERREOS PRIVADOS
***
EXPLOTACION DOS SERVIZOS DE TEMPORADA EN FINCAS PRIVADAS DO CONCELLO
DE CANGAS. ANO 2014
PROPOSTA DE ACORDO DA ALCALDIA
Aberto o prazo, desde o 25 de febreiro ata o 31 de marzo, para que todos aqueles
vecinos interesado na instalación de quioscos de verán en terreo privado presentaran a
súa petición no Rexistro de entrada do Concello, de acordo coa documentacións esixida
no Bando dictado pola Alcaldía, e presentadas as seguintes solicitudes:
Nome e apelidos
DNI
Primo Manuel Piñeiro Costas 78732348-J (Camiño da Garita, 19, Nerga, Hio.
Myriam Fernández Cordeiro 78737512-W Ctra. Bueu, 25, Vilariño, Hio.
José A. Gago Nogueira
78736243-K
M3 Trinidad Figueroa Gago 78739103-Y
Situación
praia Areameán (Mexilloeiras-Viñó, Hio).
praia de Barra (Nerga).
Donón, 26 Hio
Donón, 58 Hio

O Bando eos criterios para a concesión de servizos de tempada foron expostos no
taboleiro no taboleiro de anuncios do Concello, e indicando que o prazo da instalación
será do 1 de xuño ata o 30 de setembro do presente ano.
En base ao cumplimento dos requisitos esixidos no Bando publicado, xunto coas
solicitudes e documentación aportada polos interesados, proponse á Xunta de Goberno
Local a adopción do seguinte acordo:
UNICO.- Procédase á aprobación da autorización para a instalación de quiosco de verán
en terreo privado ao solicitante presentado, de acordo coas condicións e requisitos
esixidos no Bando publicado pola Alcaldía, e previo pago ñas arcas municipais das taxas
da concesión.
Nota:o José A. Gago Nogueira debe facer o deposito da fianza correspondente a este
ano.
o M3 Trinidad Figueroa Gago solicita apertura ás 11:00 horas e peche ás 23:00 horas.
Cangas, a 16 de abril de 2014
O ALCALDE-PRESIDENTE
ASDO.: JOSE ENRIQUE SOTELO VILLAR
ADMINISTRACIÓN LOCAL E FACENDA
7º.- DACIÓN DE CONTA DE SENTENZAS E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS
1.X-14/05.- SENTENZA N.s 191/2014 DE 19/03/2014 DITADA POLO XULGADO DO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N.s 2 DE SANTIAGO DE COMPOSTELA NO
PROCEDEMENTO ABREVIADO 21/2014
Reclamante: Ángel Lorenzo Martínez
Sentencia: Desestima o recurso interposto contra a Consellería do Medio Rural e do Mar
no que o Concello foi emprazado como parte interesada. Recursos: A sentenza é firme.
2.
X-13/09.- SENTENZA N.s 72/2014 DITADA EN DATA 14.04.2014 POLO
XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N.s 1 DE PONTEVEDRA NO
PROCEDEMENTO ABREVIADO 117/2013
Reclamante: METROPOLIS SA COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS por
Félix Serapio Tojal del Casero
Sentencia: Desestima o recurso interposto contra a Consellería do Medio Rural e do Mar
e Concello de Cangas. Recursos: A sentenza é firme.

3.
X-12/45.- SENTENZA NS 70/2014 DITADA EN DATA 10/04/2014 POLO
XULGADO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NS 1 DE PONTEVEDRA NO
PROCEDEMENTO ORDINARIO 475/2012.
Reclamante: PROMALAR, SL.
Sentencia: Desestima o recurso interposto contra a resolución de data 05/10/2012 do
Concello de Cangas pola que se desestimou a reclamación de devolución das cantidades
entregadas en cumprimento do convenio urbanístico de data 06/08/2004.
Recursos: A sentenza non é firme cabendo o recurso de apelación de acordo co artigo
85 LXCA.
DACIÓN DE CONTA DE DILIXENCIA DE ORDENACIÓN DO XULGADO DO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE PONTEVEDRA REFERENTE A
PROCEDEMENTO ORDINARIO Nº 93/2005 PEZA DE EXECUCIÓN 21/09-C.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 16.6.11, queda informada da
dilixencia de ordenación ditada en data 24.3.14 polo Xulgado do ContenciosoAdministrativo nº 1 de Pontevedra, relativa ao procedemento ordinario nº 93/2005,
peza de execución 21/09-C.

URXENCIAS
ASUNTOS FÓRA DA ORDE DO DÍA
Trala declaración da urxencia, por unanimidade dos/as Sres./as concelleiros/as
asistentes, (art. 83 R.d. 2568/1986, do 28 de novembro), adoptáronse os seguintes
acordos:
A) PROPOSTA DA ALCALDÍA S/SOLICITUDE Á CONSELLERÍA DO MEDIO
RURAL E DO MAR DA CESIÓN EN PROPIEDADE DE UN VEHÍCULO PARA
APOIO Á EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS
Examinada a proposta da Alcaldía do día 21.4.14, referente a solicitude á Consellería do
Medio Rural e do Mar da cesión en propiedade de un vehículo para apoio á extinción de
incendios forestais, que di o seguinte:

"PROPOSTA
SOLICITUDE Á CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR DA CESIÓN EN
PROPIEDADE DE UN VEHÍCULO PARA APOIO Á EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS

Examinada a Orde do 14 de marzo de 2014 da Consellería do Medio Rural e do Mar,
pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de
concorrencia competitiva, de axudas aos concellos de Galicia e as súas entidades
públicas, con personalidade xurídica propia, e agrupacións de concellos, para o apoio á
extinción de incendios forestais consistentes na cesión en propiedade de vehículos
especialmente preparados para o exercicio desas funcións.
Considerando que o Servizo Municipal en apoio a extinción de incendios conta con un
vehículo matriculado en data do 05/05/1999.
Considerando que o Concello de Cangas formaliza anualmente convenio de
colaboración coa Xunta de Galicia na actuación do vehículo motobomba na extinción de
incendios, esta Alcaldía propón á Xunta de Goberno:
Primeiro.- Solicitar á Consellería do Medio Rural e do Mar, a cesión en propiedade ó
Concello de Cangas de un vehículo de 2 400 litros-cabina dobre- especialmente
preparado para o apoio do Concello de Cangas na extinción de incendios forestais,
facendo constar a aceptación das condicións especificadas na citada orde.
Segundo.- Facultar ao Sr. alcalde-presidente, D. José Enrique Sotelo Villar, con DNI n°
35285485N, para que asine a solicitude de subvención e que acepte a cesión en
propiedade, no caso de resolución favorable da consellería citada.
Terceiro.- Declarar que para a cesión de un vehículo preparado para a extinción de
incendios, non se solicitou ningunha outra axuda de entidade pública ou privada."
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 16.6.11, acorda aprobar integramente
a proposta transcrita da Alcaldía, referente a solicitude á Consellería do Medio Rural e
do Mar da cesión en propiedade de un vehículo para apoio á extinción de incendios
forestais.

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

