

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
REALIZADA O DÍA 24 DE MAIO DE 2016
===========================================
LUGAR: Sala de Xuntas do Concello de Cangas
DÍA: 24 de maio de 2016
HORA DE COMEZO: 19:15 h.
HORA DE REMATE: 19:55 h.
ASISTENTES: D. Xosé Manuel Pazos Varela (alcalde-presidente), D. Mariano
Abalo Costa, D. Andrés García Bastón, Dª Mercedes Giráldez Santos, D. Xoan
Carlos Chillón Iglesias, Dª Ángela Vizoso Marcos e D. Tomás Hermelo Álvarez.
AUSENTE: D. Heitor Mera Herbello.
Baixo a presidencia do Sr. alcalde, asistidos por min a secretaria xeral, Dª Berta
Alonso Soto e o interventor, D. Sergio Curra Moreira, coa finalidade de realizar
sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, convocada para o día de hoxe, en
primeira convocatoria.
Comprobada a existencia de quórum suficiente, pola Presidencia declárase
aberta a sesión, coa seguinte:
ORDE DO DÍA
1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR
REALIZADAS OS DÍAS 9 E 16 DE MAIO DE 2016
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 os días 9 e 16 de maio de 2016.
OBRAS E SERVIZOS
2º.- SOLICITUDES DE SINALIZACIÓN
2.A) PROPOSTA DA CONCELLEIRA DE OBRAS E SERVIZOS S/SOLICITUDE DE
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE SENTIDO AO BANCO PARALELO AO LOCAL
“CONSERVAS ARTEMAR” NO EIRADO DO SEÑAL
Dase conta de proposta de data 19.05.2016 da concelleira de Obras e Servizos,
referente a cambio de sentido de banco sito en Praza do Eirado do Señal, que
di o seguinte:



“PROPOSTA DA CONCELLEIRA DE OBRAS E SERVIZOS RELATIVA Á
SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE SENTIDO AO BANCO
PARALELO AO LOCAL ‘CONSERVAS ARTEMAR’ NO EIRADO DO SEÑAL:
1°.- Por escrito de rexistro de entrada n° 3383 de 16/03/2016, M.L.R. en
representación de ‘Conservas Artemar’, sita en Eirado do Señal n° 4 solicita o
cambio de sentido do banco paralelo ao local indicado.
2°.- Trasladada a solicitude á oficina de rehabilitación, por ser un espazo
incluído na zona de protección do PEPRI, solicítase informe da arquitecta da
oficina de rehabilitación.
3°.- Visto o informe da arquitecta da oficina de rehabilitación que indica que
desde o punto de vista urbanístico é posible o cambio de sentido do banco, xa
que se trata de mobiliario urbano non de edificación, ‘que as obras de
urbanización e humanización realizadas no Eirado do Señal foron deseñadas e
executadas aténdose á disposición de baixos comerciais, accesos a vivendas
segundo o uso naquel momento (2008) sen perxuízo dos cambios nos locais,
peches de actividade ou aperturas de novos establecementos, accesos,
escaparates ou usos urbanos que puideran xurdir no tempo e ser preciso o
cambio de posición dalgún dos seus elementos, a variación de posición na
colocación dun banco non varía o espazo, nin a súa morfoloxía esencial’.
4º.- Visto que o informe indica que: ‘pode accederse ao solicitado e que é
posible a variación na colocación do banco para poder facilitar a fluidez dos
viandantes ou propiciar os novos usos do espazo público’, elevo para a súa
aprobación pola Xunta de Goberno Local a seguinte proposta de ACORDO:
1.- Estimar a solicitude e autorizar o cambio de sentido do banco por parte do
solicitante baixo control e supervisión dos técnicos municipais.
2.- Notificar o presente acordo ao interesado e á oficina de rehabilitación para
que efectúe o seguimento das obras e instando ao solicitante á reparación de
posibles danos que se poidan producir no pavimento actual”.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 02.07.2015, acorda aprobar a
proposta transcrita anteriormente da concelleira de Obras e Servizos, referente
a cambio de sentido de banco sito en Praza do Eirado do Señal.
3º.- CONCESIÓN DE AUTORIZACIÓNS PARA INSTALACIÓN DE
QUIOSCOS DESMONTABLES DE TEMPADA EN ZONA DE SERVIDUME
DE PROTECIÓN DO DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE



Dase conta de proposta da Alcaldía do día 19.05.2016, referente a autorizacións
concedidas pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio,
para instalación de quioscos desmontables de tempada en zona de servidume
de proteción do dominio público marítimo terrestre, que di o seguinte:

“O alcalde, Xosé Manuel Pazos Varela, dá conta á Xunta de Goberno Local das
autorizacións concedidas pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio para a instalación de quioscos desmontables de tempada na zona de
servidume de proteción do dominio público marítimo terrestre no termo
municipal de Cangas:
• Primeiro.- Concesión de licenza de apertura para instalación de quiosco
desmontable en terreo privado, en zona de servidumbre, durante a tempada de
verán 2016, autorizado administrativamente pola Consellería de Medio
Ambiente e Ordenación do Territorio. Cumprindo coas condicións do anexo.
• Segundo.- Dar traslado do presente acordo aos interesados e aos
departamentos de Intervención, Xestión de Ingresos e Estatística.
1.- M.L.J., con enderezo en R/ Ferrol, nº 1-4ºD-Cangas, para a instalación de
un quiosco de 18,00 m2., no lugar de praia de Rodeira-Cangas.
2.- R.P.R., con enderezo en R/ Camiño do Torreiro, nº 53, Santa Marta-DarboCangas, para a instalación de un quiosco de 18,00 m2., no lugar de praia de
Santa Marta-Darbo.
3.- T.L.C., con enderezo en R/Bernardino Graña, nº 5-1ºA-Moaña, para a
instalación de un quiosco de 20,00 m2., no lugar de Pinténs-O Hío.
4.- M.M.S.B, con enderezo en Camiño da Garita, nº 23-A Pedreira-Cangas, para
a instalación de un quiosco de 10,00 m2., no lugar de Praia de Rodeira-Cangas.
ANEXO
As licenzas outorgadas estarán sometidas ás seguintes:
CONDICIÓNS
1º.- Previamente á instalación deberase proceder ao pagamento das taxas que por
concesión de licenza temporal lle sexan liquidadas pola Intervención Municipal.
2º.- O horario de apertura será de 10.00 ata as 22.00 horas.
3º.- Queda prohibida calquera tipo de ambientación musical.



4º.- Deberá depositar o lixo e desperdicios no colector do lixo máis próximo, debendo
habilitar, a súa costa, un colector no caso de que os de propiedade municipal resulten
insuficientes. O abandono da limpeza ou aspecto degradado na instalación será causa
suficiente para a anulación da autorización.
5º.- A autorización municipal é intransferible.
6º.- Queda prohibida a venda ou elaboración de calquera tipo de comidas, puidéndose
unicamente proceder á venda de bebidas e xeados, non admitíndose tampouco o
consumo de comidas aportadas polos usuarios.
7º.- Todas as súas conducións de servizo terán que ser soterradas e o sistema de
saneamento garantirá unha eficaz eliminación das augas residuais, así como a
ausencia de malos cheiros. Con este obxecto, as instalacións deberán conectarse á
rede de sumidoiros xeral si existe, quedando en todo caso prohibido os sistemas de
drenaxe e absorción que poidan afectar á área ou á calidade das augas de baño.
8º.- A instalación será desmontada trascorridos 15 días desde a súa extinción.
9º.- Non se permitirá a execución de obras de fábrica debendo efectuarse a instalación
con materiais desmontables de cor branco, madeira ou similares.
10º.- O prazo de vixencia estenderase desde o día 1 xuño ata o 30 de setembro do
2016.
11º.- Disporase do correspondente certificado sanitario e do seguro de accidentes para
os/as usuarios.
12º.- O/A titular e o persoal ás súas ordes deberá exibir, en calquera momento no que
así se solicite, por calquera autoridade competente para iso, a correspondente
autorización.
13o.- Observarase o previsto no R.d. 2817/83, de 13 de outubro e na Orde do 31 de
marzo de 1976 (BOE do 24 de abril).
14°.- Advírteselle ao interesado que no caso de instalación de terraza sen
cumprimentación dos requisitos solicitados, procederase por parte da Policía
Local ao levantamento inmediato desta, dando lugar, así mesmo, ás accións
legais que o Concello estime oportunas.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 02.07.2015, acorda aprobar
integramente a proposta da Alcaldía, referente ás autorizacións concedidas pola
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, para instalación de
quioscos desmontables de tempada en zona de servidume de proteción do
dominio público marítimo terrestre.



URBANISMO E PATRIMONIO
4º.- INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DO DÍA 19 DE MAIO DE
2016, 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 camio ó que dá fronte, un foxo de
formigón protexido cunha reixa co único fin de limpiar as rodas dos vehículos que se
empreguen na obra, especialmente en épocas de choiva, co obxecto de evitar a perda de area
nos viais de comunicación co conseguinte risco para a circulación rodada.
* Calquera dos incumprimentos do condicionado suporá a SUSPENSIÓN INMEDIATA das obras,
de conformidade co indicado no art. 209.1 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia.

EXPEDIENTE N° 25.751.- A E.A.V., para en Vilanova, Alada-O Hío (referencia
catastral 002304400NG18C0001YE), en solo de núcleo rural, regulado pola
ordenanza SNUN-SNUA, para legalizar ampliación de vivenda unifamiliar de
78,70 m2., de planta baixa, 3,45 m2., de local, 19,90 m2., de porche, 16,17
m2., de cobertizo, 27,07 m2., de barbacoa e 2,80 m2., de caseta, de
conformidade co proxecto básico do arquitecto A.R.C., a utilizar os materiais
que sinala a LOUGA para os núcleos rurais e a formalizar perante o Catastro a
modificación que presenta esta licenza.
Acéptaselle a cesión formalizada en acta de comparecencia de data 10 de
marzo de 2016 por unha superficie de 23,18 m2., para viario.
Deberá presentar proxecto de execución visado polo colexio correspondente e
oficio co nomeamento da direción de execución das obras.



4.B) LICENZA DE OBRAS MENORES
Examinados os expedientes de obras tramitados a instancia de parte, e vistos, así mesmo, os
informes técnicos e administrativos incorporados, a Alcaldía acordou, outorgar as seguintes
licenzas de obras, deixando a salvo o dereito da propiedade, os de terceiros e os do común, de
conformidade coa documentación presentada, sempre que esta se adapte ó condicionado que
se establece en cada autorización e ás seguintes condicións xerais:
1ª.- Os efectos das licenzas que se conceden, son puramente urbanísticos, a reserva e con
absoluta independencia da obriga inexcusable que recae nos seus titulares, de obter, no seu
caso, as preceptivas autorizacións por parte dos outros organismos estatais, con competencias
concorrentes nesta cuestión (Xefatura Provincial de Estradas, Deputación Provincial, Obras do
Porto de Vigo, Pontevedra, A Coruña, etc.).
2ª.- Advírtese ó interesado ou interesada que esta licenza carece de validez en tanto non se
efectúe a operación de "tira de cordas" pola comisión de obras e técnico/a aparellador/a
municipal, efecto para o cal deberá solicitar o/a interesado/a que se leve a cabo esta antes de
comezar as obras.
3ª.- Deberá ter na obra a licenza e o deseño selado polo concello a disposición dos/as
funcionarios/as municipais.
4ª.- De conformidade co disposto no artigo 197.1 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, os prazos de iniciación,
interrupción máxima e remate das obras, fíxanse en:
a) Iniciación dentro dos doce meses seguintes ó outorgamento da licenza.
b) Interrupción máxima de seis meses, debendo comunicar ó concello e advertíndose con
carácter excepcional e por unha soa vez, outorgarase prórroga cando se xustifique que a
interrupción obedeceu a motivos de forza maior.
c) Remate das obras dentro dos trinta e seis meses seguintes ó outorgamento da licenza.
5ª.- As características constructivas dos cerramentos deben seren as que sinale a ordenanza
respectiva segundo a cualificación urbanística do solo, e que se especifican na documentación
das vixentes normas que leva por título "Normas Urbanísticas I".

EXPEDIENTE N° 25.927.- A GAS GALICIA SDG SA, para nas Gruncheiras, 33Coiro, executar unha canalización de 5,00 metros, para gas natural de
conformidade coa documentación presentada e coas seguintes condicións:
As obras non se poderán realizar no período do verán, comprendido entre o 15
de xullo e o 15 de setembro. Non se permiten reposicións parciais.
Nin durante o período das festas de nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin
durante as de Semana Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras. Non se
permiten reposicións parciais.
* Debe repoñer a totalidade dos servizos e infraestruturas afectadas.



* Por razóns de seguridade e na medida do posible, non se permiten
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. 194.3 da Lei 9/2002, do Solo de Galicia e 43.1 da Lei
8/2012, de Vivenda de Galicia, da esixencia aos propietarios, da
correspondente licenza de primeira ocupación para poder contratar o
servizo.
EXPEDIENTE N° 25.929.- A GAS GALICIA SDG SA, para na rúa do Tobal, 11San Roque-Darbo, executar unha canalización de 72.72 metros, para gas
natural de conformidade coa documentación presentada e coas seguintes
condicións:
As obras non se poderán realizar no período do verán, comprendido entre o 15
de xullo e o 15 de setembro. Non se permiten reposicións parciais.
Nin durante o período das festas de nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin
durante as de Semana Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras. Non se
permiten reposicións parciais.
* Debe repoñer a totalidade dos servizos e infraestruturas afectadas.
* Por razóns de seguridade e na medida do posible, non se permiten
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. 194.3 da Lei 9/2002, do Solo de Galicia e 43.1 da Lei
8/2012, de Vivenda de Galicia, da esixencia aos propietarios, da
correspondente licenza de primeira ocupación para poder contratar o
servizo.
EXPEDIENTE N° 25.930.- A GAS GALICIA SDG SA, para en rúa José María
Castroviejo, 1-Coiro, executar unha canalización de 10,00 metros, para gas
natural de conformidade coa documentación presentada e coas seguintes
condicións:
As obras non se poderán realizar no período do verán, comprendido entre o 15
de xullo e o 15 de setembro. Non se permiten reposicións parciais.
Nin durante o período das festas de nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin
durante as de Semana Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras. Non se
permiten reposicións parciais.
* Debe repoñer a totalidade dos servizos e infraestruturas afectadas.
* Por razóns de seguridade e na medida do posible, non se permiten
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. 194.3 da Lei 9/2002, do Solo de Galicia e 43.1 da Lei
8/2012, de Vivenda de Galicia, da esixencia aos propietarios, da
correspondente licenza de primeira ocupación para poder contratar o
servizo.
EXPEDIENTE N° 25.928.- A GAS GALICIA SDG SA, para en rúa Baiona, 9Cangas, executar unha canalización de 3,00 metros, para gas natural de
conformidade coa documentación presentada e coas seguintes condicións:
As obras non se poderán realizar no período do verán, comprendido entre o 15
de xullo e o 15 de setembro. Non se permiten reposicións parciais.
Nin durante o período das festas de nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin
durante as de Semana Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras. Non se
permiten reposicións parciais.
* Debe repoñer a totalidade dos servizos e infraestruturas afectadas.
* Por razóns de seguridade e na medida do posible, non se permiten
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. 194.3 da Lei 9/2002, do Solo de Galicia e 43.1 da Lei
8/2012, de Vivenda de Galicia, da esixencia aos propietarios, da
correspondente licenza de primeira ocupación para poder contratar o
servizo.
EXPEDIENTE N° 25.934.- A GAS GALICIA SDG SA, para en Verín, 14-Coiro,
executar unha canalización de 4,00 metros, para gas natural de conformidade
coa documentación presentada e coas seguintes condicións:
As obras non se poderán realizar no período do verán, comprendido entre o 15
de xullo e o 15 de setembro. Non se permiten reposicións parciais.
Nin durante o período das festas de nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin
durante as de Semana Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras. Non se
permiten reposicións parciais.
* Debe repoñer a totalidade dos servizos e infraestruturas afectadas.
* Por razóns de seguridade e na medida do posible, non se permiten
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. 194.3 da Lei 9/2002, do Solo de Galicia e 43.1 da Lei
8/2012, de Vivenda de Galicia, da esixencia aos propietarios, da



correspondente licenza de primeira ocupación para poder contratar o
servizo.
EXPEDIENTE N° 25.933.- A GAS GALICIA SDG SA, para en rúa Viacoba, 1,
executar unha canalización de 2,00 metros, para gas natural de conformidade
coa documentación presentada e coas seguintes condicións:
As obras non se poderán realizar no período do verán, comprendido entre o 15
de xullo e o 15 de setembro. Non se permiten reposicións parciais.
Nin durante o período das festas de nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin
durante as de Semana Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras. Non se
permiten reposicións parciais.
* Debe repoñer a totalidade dos servizos e infraestruturas afectadas.
* Por razóns de seguridade e na medida do posible, non se permiten
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. 194.3 da Lei 9/2002, do Solo de Galicia e 43.1 da Lei
8/2012, de Vivenda de Galicia, da esixencia aos propietarios, da
correspondente licenza de primeira ocupación para poder contratar o
servizo.
EXPEDIENTE N° 25.931.- A GAS GALICIA SDG SA, para en rúa Castelao, 1Cangas, executar unha canalización de 5,00 metros, para gas natural de
conformidade coa documentación presentada e coas seguintes condicións:



As obras non se poderán realizar no período do verán, comprendido entre o 15
de xullo e o 15 de setembro. Non se permiten reposicións parciais.
Nin durante o período das festas de nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin
durante as de Semana Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras. Non se
permiten reposicións parciais.
* Debe repoñer a totalidade dos servizos e infraestruturas afectadas.
* Por razóns de seguridade e na medida do posible, non se permiten
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. 194.3 da Lei 9/2002, do Solo de Galicia e 43.1 da Lei
8/2012, de Vivenda de Galicia, da esixencia aos propietarios, da
correspondente licenza de primeira ocupación para poder contratar o
servizo.
EXPEDIENTE N° 25.935.- A GAS GALICIA SDG SA, para en rúa Seixo,18Cangas, executar unha canalización de 16.32 metros, para gas natural de
conformidade coa documentación presentada e coas seguintes condicións:
As obras non se poderán realizar no período do verán, comprendido entre o 15
de xullo e o 15 de setembro. Non se permiten reposicións parciais.
Nin durante o período das festas de nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin
durante as de Semana Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras. Non se
permiten reposicións parciais.



* Debe repoñer a totalidade dos servizos e infraestruturas afectadas.
* Por razóns de seguridade e na medida do posible, non se permiten
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. 194.3 da Lei 9/2002, do Solo de Galicia e 43.1 da Lei
8/2012, de Vivenda de Galicia, da esixencia aos propietarios, da
correspondente licenza de primeira ocupación para poder contratar o
servizo.
EXPEDIENTE N° 25.936.- A GAS GALICIA SDG SA, para na Avda. de Vigo, 136Cangas, executar unha canalización de 7,00 metros, para gas natural de
conformidade coa documentación presentada e coas seguintes condicións:
As obras non se poderán realizar no período do verán, comprendido entre o 15
de xullo e o 15 de setembro. Non se permiten reposicións parciais.
Nin durante o período das festas de nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin
durante as de Semana Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras. Non se
permiten reposicións parciais.
* Debe repoñer a totalidade dos servizos e infraestruturas afectadas.
* Por razóns de seguridade e na medida do posible, non se permiten
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. 194.3 da Lei 9/2002, do Solo de Galicia e 43.1 da Lei
8/2012, de Vivenda de Galicia, da esixencia aos propietarios, da
correspondente licenza de primeira ocupación para poder contratar o
servizo.
5º.- DACIÓN DE CONTA DAS DECLARACIÓNS PREVIAS DE OBRAS E
ACTIVIDADES
A Xunta de Goberno Local, queda informada das seguintes comunicacións
previas de obras e actividades:
OBRAS
EXPEDIENTE N° 25.867. - A V.C.F., para adecuación de local para taller de
lunas e parabrisas de automóbiles na Avda. da Coruña, 53-Cangas.
EXPEDIENTE N° 25.955.- A R.F.M., para reforma de local comercial en
Castelao, 13–Cangas.
EXPEDIENTE N° 1.912.- A “M&S Casual Kids CB”, para tenda de roupa infantil
en rúa Oriente, 2-baixo-Cangas.
EXPEDIENTE N° 1.951.- A C.M.B., para comercio para venda polo miúdo de
electrodomésticos en rúa Sol, 18-baixo-Cangas.
6º.- EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA
6.A) PROPOSTA DO INSTRUTOR S/EXPEDIENTE DE INFRACIÓN URBANÍSTICA
Nº 24/2011-S



Dase conta de proposta do instrutor do día 19.05.2016, referente ao expediente
de infración urbanística nº 24/2011-S, que é como segue:

"PROPOSTA DA ALCALDÍA PARA A XUNTA DE GOBERNO LOCAL
EXPEDIENTE N° 24/2011
Visto o escrito presentado neste Concello pola Deputación Provincial (ORAL),
solicitando o acordo da Xunta de Goberno Local que anule a execución da
sanción segundo a sentenza estimatoria do Xulgado Contencioso Administrativo
n° 1 de Pontevedra, recaía a nome de J.R.P.A.
En cumprimento do fallo correspondente ao procedemento abreviado n°
122/2015, ditado o 22 de febreiro de 2016 polo Xulgado ContenciosoAdministrativo n° 1 de Pontevedra.
Visto o Decreto da Alcaldía de data 2 de xullo de 2015 polo que se delega na
Xunta de Goberno Local a tramitación dos expedientes sancionadores en
materia de disciplina urbanística, propoño á Xunta de Goberno Local a adopción
do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- A anulación do acordo de 19 de xaneiro do 2015 da Xunta de
Goberno Local, onde se desestimaba o recurso de reposición interposto por J.R.
P.A. contra a resolución de data 8 de outubro do 2014, ditada no expediente
sancionador n° 24/2011 tramitado polo Concello de Cangas, pola que impoñía
unha multa de seis mil un euros (6.001,00 €).
Anular as resolucións recorridas no único sentido de acordar que a infración
pola que se sanciona a J.R.P.A. é unha infracción leve do art. 217 da Lei
9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e proteción do medio
rural de Galicia e a multa imposta ascende á cantidade de seiscentos euros
(600,00 €).
SEGUNDO.- Atopándose a xestión do cobro da sanción de seis mil un euros
(6.001,00 €) 6 delegada no Servizo de Recadación da Deputación de
Pontevedra (ORAL), xa que se atopa en período executivo, se lle dea traslado
deste acordo a dita administración para que proceda á anulación da sanción de
seis mil un euros (6.001,00 €)”.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 02.07.2015, acorda aprobar
integramente a proposta do instrutor transcrita anteriormente, referente ao
expediente sancionador por infración urbanística nº 24/2011-S.



6.B) PROPOSTA DO INSTRUTOR S/EXPEDIENTE DE INFRACIÓN URBANÍSTICA
Nº 1/2015-S
Dase conta de proposta do instrutor do día 19.05.2016, referente ao expediente
de infración urbanística nº 1/2015-S, que é como segue:

“EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACIÓN URBANÍSTICA N° 1/2015
PROPOSTA DE SANCIÓN PARA A XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Visto o expediente de referencia iniciado por acordo da Xunta de Goberno Local
de data 13 de xullo de do 2015, resulta que:
PRJMEIRO.- Por parte de M.P.B. e segundo consta no expediente anterior de
restauración da legalidade urbanística, efectuáronse no lugar de Cima de VilaDarbo, obras consistentes en instalación dun portal pechando un camino ou
sendeiro público, sendo a construción de carácter ilegalizable.
SEGUNDO.- Dentro do prazo outorgado neste expediente sancionador para
formular alegación ou para aportar documentos e informacións, con data 28 de
setembro do 2015, o interesado formula alegacións ao expediente sancionador
dentro do prazo conferido ao efecto nas que: solicita que a sanción pase a ser
leve en lugar de grave, xa que procedeu a restaurar a legalidade urbanística.
Con data 19 de marzo do 2015, o técnico municipal informa que as obras
descritas no informe da inspeción se consideran ilegalizables por ser
incompatibles coas determinacións urbanísticas establecidas ao respecto nas
Normas Subsidiarias de Planeamento de Cangas, título V das Normas
Urbanísticas II, ratificándose no seu informe con data 12 de novembro de 2015
e 18 de marzo de 2016.
TERCEIRO.- Que se ten que declarar probado sen necesidade de práctica de
proba a existencia de obras, o que constitúe unha infración urbanísitica
tipificada no artigo 216 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, do solo de Galicia,
podendo clasificarse como grave, segundo o determina o artigo 217.3 da
mesma norma citada.
CUARTO.- Que M.P.B. na súa calidade de promotor é responsable directo da
referida infración.



QUINTO.- Que de acordo co establecido nos artigos 220 da Lei 9/2002, e 55 do
Regulamento de Disciplina Urbanística a entidade da infración cometida, en
canto á gravidade da materia se refire e o suficientemente importante para
graduar a sanción a impoñer na súa contía mil douscentos euros con vinte
céntimos (1.200,20 €).
Indicar ao interesado que por legalizar as obras realizadas antes da resolución
do presente expediente redúcese a contía da sanción nun 80%.
SEXTO.- Que de conformidade co sinalado no art. 19.2 do Rd 1398/93, de 4 de
agosto, polo que se aproba o Regulamento do procedemento para o exercicio
da potestade sancionadora, cabe prescindir do tramite de audiencia silanado no
apartado 1 do artigo citado.
Visto o Decreto da Alcaldía de data 2 de xullo de 2015, polo que se delega na
Xunta de Goberno Local a tramitación dos expedientes sancionadores en
materia de disciplina urbanística, propoño á Xunta de Goberno Local a adopción
do seguinte ACORDO:
* Impoñer a M.P.B., na súa calidade de promotor unha multa sancionadora de
mil douscentos euros con vinte céntimos (1.200,20 €) por infración ao ter
cometido obras no lugar de Cima de Vila-Darbo, consistentes en realizar a
instalación dun portal pechando un camiño ou sendeiro público.
De conformidade co artigo 161 da Lei 2/16, do 10 de febreiro, advírtese ao
interesado que a presente multa reducirase na súa contía nun 50%, se é
pagada no prazo de quince días a partir da notificación da multa e o infractor
amosa por escrito a súa conformidade con esta e renuncia expresamente ó
exercicio de toda ación de impugnación no referido prazo.”
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 02.07.2015, acorda aprobar
integramente a proposta do instrutor transcrita anteriormente, referente ao
expediente sancionador por infración urbanística nº 1/2015-S.
6.C) PROPOSTA DO INSTRUTOR S/EXPEDIENTE DE INFRACIÓN URBANÍSTICA
Nº 39/2013-S
Dase conta de proposta do instrutor do día 10.05.2016, referente ao expediente
de infración urbanística nº 39/2013-S, que é como segue:

“EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACIÓN URBANÍSTICA N° 39/2013-S
PROPOSTA DE SANCIÓN PARA A XUNTA DE GOBERNO LOCAL



Visto o expediente de referencia iniciado por acordo da Xunta de Goberno Local
de data 13 de xullo do 2015, resulta que:
PRIMEIRO.- O expediente sancionador nº 139/2013-S, incoouse a M.C.P. o
pasado 13 de xullo de 2015, tras a execución de obras sen axustarse á licenzas
concedidas nº 23.059 e nº 22.563, consistentes en realizar un cerramento de
predio a base de muro de bloques ata 1,30 metros e postes de formigón de
1,70 metros con malla metálica de ocultación, no lugar de Vilanova-O Hío. Estas
obras, de carácter ilegalizable, foron obxecto do expediente de restauración da
legalidade urbanística nº 39/2013, que rematou por resolución de Alcaldía de
data 23 de abril de 2014 ordenando axustar as obras realizadas ás licenzas nº
23.059 e nº 22.563.
Consta no expediente informe do inspector municipal no que sinala que:
presentado no lugar comprábase que o cerramento foi rebaixado en altura ata
acadar os 70 cms. de altura pertinenete, así mesmo foron demolidas as
edficacións existentes, co cal se considera que foi reposta a legalidade
urbanística."
SEGUNDO.- Dentro do prazo outorgado neste expediente sancionador para
formular alegacións ou para aportar documentos e informacións, a interesada,
con data 31 de xullo do 2015 presenta escrito de alegacións, que foron
desestimadas na proposta elaborada polo instrutor do expediente Mariano
Abalo Costa (notificada o 07.10.2015).
TERCEIRO.- No trámite outorgado para o efecto a interesada formula novo
escrito de alegacións en data 20.10.2015, rexistro de entrada nº 13.430, no
que reitera o manifestado ás alegacións xa desestimadas no expediente en
canto:
1.- A prescrición da infración, toda vez que ao ser leve, prescribe aos dous
anos.
Con relación á prescrición alegada reiterase, que tal e como sinala o artigo 218
da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e proteción do
medio rural de Galicia as sancións leves prescriben no prazo de dous anos, as
graves no prazo de seis e as moi graves no prazo de quince anos a contar
desde a finalización das obras. O expediente foi incoado con data 13 de xullo
do 2015 por acordo da Xunta de Goberno Local, o que quere dicir que non
transcorreron os dous anos, no mellor dos casos, para estimar a prescrición
alegada, toda vez que a acta do expediente de restauración da legalidade
urbanística pola que o Concello tivo coñecemento das obras executadas é de
data 29 de outubro de 2013.



2.- En canto a alegación de que a infración debe considerarse leve, cómpre
indicar que o técnico municipal con data 12 de novembro do 2015, informa que
as obras obxecto do presente expediente se consideran graves, polo que a
alegación debe ser desestimada, reiterando os informes xa emitidos en datas
14 de novembro do 2013, 15 de setembro do 2015.
Visto o Decreto da Alcaldía de data 2 de xullo de 2015 polo que se delega na
Xunta de Goberno Local a tramitación dos expedientes sancionadores en
materia de disciplina urbanística, propoño á Xunta de Goberno Local a adopción
do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- Desestimar as alegacións presentadas por M.C.P. contra a proposta
elaborado polo instrutor do procedemento en data 1.10.2015, polos
razoamentos expostos no corpo desta proposta.
SEGUNDO.- Que se ten que declarar probado sen necesidade de práctica de
proba a existencia de obras, o que constitúe unha infración urbanística
tipificada no artigo 216 da Lei 9/02, de 30 de decembro, do solo de Galicia,
podendo clasificarse como grave, segundo o determina o artigo 217.3 da
mesma norma citada.
TERCEIRO.- Que M.C.P., na súa calidade de promotora é responsable directa da
referida infración.
CUARTO.- Que de acordo co establecido nos artigos 220 da Lei 9/02 e 55 do
Regulamento de disciplina urbanística, a entidade da infración cometida, en
canto á gravidade da materia se refire é o suficientemente importante para
gradúar a sanción a impoñer na súa contía seis mil un euros (6.001,00) euros.
QULNTO.- Que de conformidade co sinalado no art. 19.2 do R.d. 1398/93, de 4
de agosto, polo que se aproba o Regulamento do procedemento para o
exercicio da potestade sancionadora, agás no previsto no artigo 13.2, cabe
prescindir do trámite de audiencia sinalado no apartado 1 do artigo citado,
cando non figuren nin sexan tidos en conta outros feitos nin outras alegacións
ou probas que as aducidas, no seu caso, polo interesado, de conformidade co
previsto no artigo 3 no 16.1 do citado regulamento.
SEXTO.- Impoñer a M.C.P., na súa calidade de promotora unha multa
sancionadora de seis mil un euros (6.001,00) euros (ao aplicárselle a redución
prevista no artigo 161.4 da Lei 2/2016), por infración, ao ter cometido obras no
lugar de Vilanova-O Hío, consistentes en realizar un cerramento de predio a
base de muro de bloques ata 1,30 metros e postes de formigón de 1,70 metros



con malla metálica de ocultación, sen axustarse ás licenzas concedidas n°
23059 e nº 22563 para muro de pedra de 0,70 metros de alto.
De conformidade coa Lei 2/16, do 10 de febreiro, advírtese ao interesado que a
presente multa reducirase na súa contía nun 50 por cento se é pagada no prazo
de quince días, a partir da notificación da multa e o infractor amosa por escrito
a súa conformidade con esta e renuncia expresamente ó exercicio de toda
acción de impugnación no referido prazo”.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 02.07.2015, acorda aprobar
integramente a proposta do instrutor transcrita anteriormente, referente ao
expediente sancionador por infración urbanística nº 39/2013-S.
6.D) PROPOSTA DA ALCALDÍA S/EXPEDIENTE DE INFRACIÓN URBANÍSTICA Nº
12/2015-S
Dase conta de proposta da Alcaldía do día 19.05.2016, referente ao expediente
de infración urbanística nº 12/2015-S, que é como segue:

“PROPOSTA DA ALCALDÍA PARA A XUNTA DE GOBERNO LOCAL
EXPEDIENTE Nº 12/2015-S
Concluído o expediente de proteción da legalidade urbanística incoado respecto
dos actos de construción que se levaron a cabo sen a preceptiva licenza
municipal, no lugar de Pinténs-O Hío, consistentes en: realizar unha rampla no
camiño para o acceso á propiedade que alcanza unha altura aproximada de 45
cm. con respecto á rasante actual do camiño.
Sendo a resolución do expediente anteriormente citado recaída con data 25 de
setembro do 2015, a de considerar as obras mencionadas como ilegalizables
por seren incompatibles coas determinacións urbanísticas establecidas ao
respecto nas Normas Subsidiarias de Planeamento de Cangas: título V das
Normas Urbanísticas II.
Resultando que segundo consta no expediente, son persoas presuntamente
responsables dos feitos sinalados: B.I.G., promotor.
Considerando que os feitos anteriormente expostos poden ser constitutivos
dunha infración urbanística, segundo o determina o artigo 157 da Lei 2/2016,
de 10 de febreiro, do solo de Galicia pode tipificarse en principio como grave
segundo sinala o artigo 158.3 da mesma norma.



Considerando sen prexuízo do resultado definitivo da instrución do expediente,
que aos feitos descritos lles pode corresponder a sanción de multa entre 6.001
a 60.000 euros, de acordo co establecido no art. 161.1 .b) da referida Lei 2/16,
indicándolle ao infractor que as sancións impostas ao abeiro deste lei
reduciranse na súa contía nun 50%, se son aboadas no prazo de período
voluntario e, neste mesmo prazo, o infractor amosa por escrito a súa
conformidade con estas e renuncia expresamente ao exercicio de toda ación de
impugnación no referido prazo.
Visto o establecido nos artigos 157 ó 164 da Lei 2/16; no Regulamento de
disciplina, así como na Lei 30/92, 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 Rd 1398/93, de 4 de agosto, e de acordo coas atribucións que
teño legalmente conferidas polo artigo 163. c) da Lei 2/16, 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 2 de xullo de 2015 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 infración urbanística polos
feitos mencionados dos que presuntamente son responsables as persoas
indicadas nos antecedentes desta resolución.
SEGUNDO.- Nomear instrutor e secretario do expediente a Mariano Abalo Costa
e á secretaria do concello Berta Alonso Soto, respectivamente, que poderán
absterse de intervir no procedemento, ou seren 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 163 da Lei 2/16, 10 do Rd 1398/93 e artigo 21.1.k) da
Lei 7/85 e Decreto de Delegación de data 2 de xullo de 2015.
CUARTO.- Indicar aos interesados o dereito que lles concede o artigo 8 do Rd
1398/93, de recoñecer a súa responsabilidade, advertíndolle que de efectuar
por si mesmo a demolición acordada antes da resolución do presente
expediente reducirase a contía da sanción nun 90%.
QUINTO.- Indicar aos interesados o dereito que teñen a formular alegacións e
achegar os documentos que estimen pertinentes, antes do trámite de



audiencia, así como a coñecer
procedemento.

en todo momento o estado de trámite do

SEXTO.- Conceder aos 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 ao instrutor e secretario con traslado das
actuacións que existan ó respecto, debendo notificar aos 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 Rd 1398/93.
OITAVO.- Advertir aos interesados que a incoación do presente expediente é
inscribible no Rexistro da Propiedade.
NOVENO.- Notifíquese o acordo aos interesados, facendo constar que non pon
fin á vía administrativa e que por tratarse dun mero trámite, contra esta non
cabe recurso, sen prexuízo de que poida interponer o que estime mais
conveniente”.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 02.07.2015, acorda aprobar
integramente a proposta da Alcaldía transcrita anteriormente, referente ao
expediente sancionador por infración urbanística nº 12/2015-S.
6.E) PROPOSTA DA ALCALDÍA S/EXPEDIENTE DE INFRACIÓN URBANÍSTICA Nº
30/2015-S
Dase conta de proposta da Alcaldía do día 10.05.2016, referente ao expediente
de infración urbanística nº 30/2015-S, que é como segue:

“PROPOSTA DA ALCALDÍA PARA A XUNTA DE GOBERNO LOCAL EXPEDIENTE
N° 30/2015-S
Concluído o expediente de proteción da legalidade urbanística incoado respecto
dos actos de construción que se levaron a cabo sen a preceptiva licenza
municipal, no lugar de Menduíña-Aldán, consistentes en: realizar a reforma e
reconstrución dun muro de contención en cachotería a menos de 4 metros do
eixo do camiño.



Resultando que, con data 26 de febreiro do 2016, a inspeción municipal de
obras informa que: “Ao presentarme no lugar, puiden comprobar que foi
retirada a parte superior do muro en que consistía a ampliación pola que se
incoou este expediente de reposición".
Resultando que segundo consta no expediente, son persoas presuntamente
responsables dos feitos sinalados, B. B. D., promotor.
Considerando que os feitos anteriormente expostos poden ser constitutivos
dunha infración urbanística, segundo o determina o artigo 157 da Lei 2/16, de
10 de febreiro, do solo de Galicia pode tipificarse en principio como grave
segundo sinala o artigo 158.3 a) da mesma norma.
Considerando sen prexuízo do resultado definitivo da instrución do expediente,
que aos feitos descritos lles pode corresponder a sanción de multa entre 6.001
a 60.000 euros, de acordo co establecido no art. 161.1.b) da referida Lei
2/2016, indicando ao infractor que se fai efectiva a sanción no prazo de 15 días
desde a súa notificación reduciráselle esta nun 50%.
Visto o establecido nos artigos 157 ó 164 da Lei 2/16; no Regulamento de
disciplina, así como na Lei 30/92, 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 Rd 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 Rd
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 2 de xullo de 2015 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 infración urbanística polos
feitos mencionados dos que presuntamente son responsables as persoas
indicadas nos antecedentes desta resolución.
SEGUNDO.- Nomear instrutor e secretario do expediente a Mariano Abalo Costa
e á secretaria do concello Berta Alonso Soto, respectivamente, que poderán
absterse de intervir no procedemento, ou seren 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 163 da Lei 2/16, 10 do Rd 1398/93 e artigo 21.1.k) da
Lei 7/85 e Decreto de Delegación de data 2 de xullo de 2015.
CUARTO.- Indicar aos interesados o dereito que lles concede o artigo 8 do Rd
1398/93 de recoñecer a súa responsabilidade, advertíndolle que de efectuar por
si mesmo a demolición acordada antes da resolución do presente expediente
reducirase a contía da sanción nun 9%.
QUINTO.- Indicar aos interesados o dereito que teñen a formular alegacións e
achegar os documentos que estimen pertinentes, antes do trámite de
audiencia, así como a coñecer en todo momento o estado de trámite do
procedemento.
SEXTO.- Conceder aos 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 ao instrutor e secretario con traslado das
actuacións que existan ó respecto, debendo notificar aos 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 Rd 1398/93.
OITAVO.- Advertir ós interesados que a incoación do presente expediente é
inscribible no Rexistro da Propiedade.
NOVENO.- Notifíquese o acordo aos interesados, facendo constar que non pon
fin á vía administrativa e que por tratarse dun mero trámite, contra esta non
cabe recurso, sen prexuízo de que poida interponer o que estime mais
conveniente”.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 02.07.2015, acorda aprobar
integramente a proposta da Alcaldía transcrita anteriormente, referente ao
expediente sancionador por infración urbanística nº 30/2015-S.
SERVIZOS SOCIAIS, IGUALDADE E SANIDADE
7º.- PROPOSTA DO XEFE DE SERVIZO DO CENTRO MUNICIPAL DE
BENESTAR SOCIAL S/RESOLUCIÓN DE ALTAS E BAIXAS DO SERVIZO
MUNICIPAL DE AXUDA NO FOGAR



7.A) PROPOSTA S/MODIFICACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
Examinada a proposta do xefe de servizo do Centro Municipal de Benestar
Social, do día 24.05.2016, relativa ás altas e baixas do Servizo Municipal de
Axuda no Fogar, que di:

“PROPOSTA DE RESOLUCIÓN
En vista da 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 Social, propónselle á Alcaldía a seguinte resolución:
* CONCEDERLLE a J.C.G., co expediente nº 36008/02/339-PC)/6914, a
MODIFICACIÓN (incremento de horas) do Servizo de Axuda no Fogar a través
da quenda de DEPENDENCIA e de acordo cos seguintes detalles:
Prestacións:
*Atencións de carácter persoal.
*Atencións de carácter doméstico e da vivenda.
- Custo do servizo: oitocentos cincuenta e oito euros con trinta e un céntimos
(858,31 €).
- Achega económica da persoa usuaria: segundo capacidade económica: cento
trinta e un euros con sesenta e oito céntimos/mes (131,68 €/mes).
- Número de horas: 70 horas.
- Data prevista de MODIFICACIÓN no SAF: maio de 2016”.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes,
acorda, por delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 02.07.2015,
aprobar integramente a proposta transcrita.
7.B) PROPOSTA S/CONCESIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
Examinada a proposta do xefe de servizo do Centro Municipal de Benestar
Social, do día 16.05.2016, relativa ás altas e baixas do Servizo Municipal de
Axuda no Fogar, que di:

“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 Social, propónselle á Xunta de Goberno Local a seguinte resolución:
* Concederlle o servizo de Axuda a Domicilio a M.P.G., con expediente nº
36008/01/002031-24077, pola quenda de dependencia e de acordo cos
seguintes detalles:
Prestacións:
• Atencións de carácter persoal.
• Atencións de carácter psicosocial.
• Atencións de carácter doméstico.
- Número de horas mensuais: 70 horas.
- Custo total do servizo: oitocentos cincuenta e oito euros con vinte céntimos
(858,20 €) doce euros con vinte e seis céntimos/hora (12,26 €/hora).
O cómputo da capacidade económica mensual, facilitada polo Órgano de
Valoración da Xunta é de mil douscentos vinte euros con dez céntimos
(1.220,10 €), cunha achega económica da persoa usuaria sobre o custe do
servizo de tres euros con corenta e dous céntimos/hora (3,42 €/hora).
- Achega económica da persoa usuaria: douscentos trinta e nove euros con
vinte e seis céntimos/mes (239,26 €/mes).
O servizo de SAF iniciarase o 18 de maio de 2016”.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes,
acorda, por delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 02.07.2015,
aprobar integramente a proposta transcrita.
8º.- PROPOSTA DO XEFE DE SERVIZO DO CENTRO MUNICIPAL DE
BENESTAR SOCIAL S/RESOLUCIÓN DE ALTAS E BAIXAS DO SERVIZO
MUNICIPAL DE XANTAR NA CASA
Examinada a proposta do xefe de servizo do Centro Municipal de Benestar
Social, do día 23.05.2016, relativa ás altas e baixas do Servizo Municipal de
Xantar na Casa, que di:

“PROPOSTA DE RESOLUCIÓN
E.G.G., xefe de servizo do Centro Municipal de Benestar Social do Concello de
Cangas de Morrazo (Pontevedra)



Con relación ao Servizo de Xantar na Casa e examinado informe da traballadora
social de servizos sociais comunitarios, proponse a seguinte resolución:
* ALTA no servizo a don J.R.D-A. con expediente nº 36008/01/000868”.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes,
acorda, por delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 02.07.2015,
aprobar integramente a proposta transcrita.
DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO E EMPREGO LOCAL
9º.PROPOSTA
DA
CONCELLEIRA
DE
DESENVOLVEMENTO
ECONÓMICO E EMPREGO LOCAL S/TRANSMISIÓN DE POSTOS DE
VENDA AMBULANTE
9.A) PROPOSTA S/TRANSMISIÓN DE AUTORIZACIÓN DE POSTO DE VENDA
AMBULANTE
Examinada a proposta de data 24.05.2016 da concelleira de Desenvolvemento
Económica e Emprego Local, referente a transmisión de autorización de posto
de venda ambulante, que é como segue:

“PROPOSTA DA CONCELLEIRA DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO E
EMPREGO LOCAL RELATIVA A TRANSMISIÓN DE AUTORIZACIÓN DO POSTO
DE VENDA AMBULANTE Nº 131
ANTECEDENTES
Por escrito de data de rexistro de entrada 15.01.2016, O.C.C., e enderezo en
Rúa Domingo Bueno, nº 48-29ª-Porriño, solicita o cambio de titularidade do
posto do que é titular a favor de L.C.C, domiciliada en Rúa Castillo, nº 4-CansPorriño, que manifesta a súa intención de adquirir dita autorización.
Á solicitude anterior achégase da documentación acreditativa dos requisitos
necesarios para que se produza a transmisión.
CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS
I.- A Lei 13/2010 de Comercio Interior de Galicia establece no seu artigo 76 que
as licenzas serán transferibles a outras persoas físicas ou xurídicas que
cumpran os requisitos establecidos no artigo 72.2 da citada norma, previa
comunicación á administración competente.



II.- O artigo 16 da vixente Ordenanza municipal reguladora da venda
ambulante no termo municipal de Cangas (BOP 25/04/2013) nesa mesma liña
prevé a transmisibilidade das autorizacións municipais de venda ambulante
cumprindo cos requisitos establecidos neste polo tempo restante da licenza e
previa satisfación da taxa correspondente.
III.- No presente caso, vista a documentación presentada xunto coa solicitude,
danse as circunstancias para outorgar a transmisión solicitada a favor da
adquirente L.C.C.
IV.- O órgano competente para autorizar a transmisión que se comunica é a
Xunta de Goberno Local con base no disposto no artigo 16.2 da ordenanza
municipal.
Dito o que antecede elevo para a súa aprobación pola Xunta de Goberno Local
a seguinte proposta de ACORDO:
PRIMEIRO.- Estimar a solicitude de cambio de titularidade da autorización de
venda ambulante do posto nº 131 do mercado dos venres da que era titular O.
C.C. a favor de L.C.C., adoptando as disposicións oportunas para a súa
formalización.
SEGUNDO.- Notificar o presente acordo aos interesados, así como, á Concellería
de desenvolvemento económico e emprego local, Estatística, e Tesourería”.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes,
acorda, por delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 02.07.2015,
aprobar integramente a proposta transcrita, referente a transmisión de
autorización de posto de venda ambulante.
9.B) PROPOSTA S/TRANSMISIÓN DE AUTORIZACIÓN DE POSTO DE VENDA
AMBULANTE
Examinada a proposta de data 24.05.2016 da concelleira de Desenvolvemento
Económica e Emprego Local, referente a transmisión de autorización de posto
de venda ambulante, que é como segue:

“PROPOSTA DA CONCELLEIRA DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO E
EMPREGO LOCAL RELATIVA A TRANSMISIÓN DE AUTORIZACIÓN DO POSTO
DE VENDA AMBULANTE Nº 121
ANTECEDENTES



Por escrito de data de rexistro de entrada 19.04.2016, N.G.G. e enderezo en
Santa Marta, nº 55-Darbo-Cangas, solicita o cambio de titularidade do posto do
que é titular a favor de S.G.G, domiciliado en Rúa Telleiro, nº 6-Coiro-Cangas,
que manifesta a súa intención de adquirir dita autorización.
Á solicitude anterior achégase da documentación acreditativa dos requisitos
necesarios para que se produza a transmisión.
CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS
I.- A Lei 13/2010 de Comercio Interior de Galicia establece no seu artigo 76 que
as licenzas serán transferibles a outras persoas físicas ou xurídicas que
cumpran os requisitos establecidos no artigo 72.2 da citada norma, previa
comunicación á administración competente.
II.- O artigo 16 da vixente Ordenanza municipal reguladora da venda
ambulante no termo municipal de Cangas (BOP 25/04/2013) nesa mesma liña
prevé a transmisibilidade das autorizacións municipais de venda ambulante
cumprindo cos requisitos establecidos neste polo tempo restante da licenza e
previa satisfación da taxa correspondente.
III.- No presente caso, vista a documentación presentada xunto coa solicitude,
danse as circunstancias para outorgar a transmisión solicitada a favor do
adquirente S.G.G.
IV.- O órgano competente para autorizar a transmisión que se comunica é a
Xunta de Goberno Local en base ao disposto no artigo 16.2 da ordenanza
municipal.
Dito o que antecede elevo para a súa aprobación pola Xunta de Goberno Local
a seguinte proposta de ACORDO:
PRIMEIRO.- Estimar a solicitude de cambio de titularidade da autorización de
venda ambulante do posto nº 121 do mercado dos venres da que era titular N.
G.G a favor de S.G.G., adoptando disposicións oportunas para a súa
formalización.
SEGUNDO.- Notificar o presente acordo aos interesados, así como á Concellería
desenvolvemento económico e emprego local, Estatística, e Tesourería”.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes,
acorda, por delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 02.07.2015,
aprobar integramente a proposta transcrita, referente a transmisión de
autorización de posto de venda ambulante.



SUBVENCIÓNS
10º.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓN DA DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DE PONTEVEDRA S/CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA
“ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO VARREDOR PARA LIMPEZA VIARIA E
QUAD PARA RECOLLIDA DE LIXO”
Dase conta de comunicación do 28.04.2016 da Deputación Provincial de
Pontevedra, na que se comunica que a Xunta de Goberno da Deputación en
sesión do día 22.04.2016, acordou conceder unha subvención ao Concello de
Cangas, por importe de setenta e tres mil cen euros (73.100,00 €), para o
financiamento da subministración “ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO VARREDOR
PARA LIMPEZA VIARIA E QUAD PARA RECOLLIDA DE LIXO”.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 02.07.2015, acorda quedar
informada e aceptar a concesión de subvención por parte da Deputación
Provincial de Pontevedra de unha subvención ao Concello de Cangas, por
importe de setenta e tres mil cen euros (73.100,00 €), para o financiamento da
subministración “ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO VARREDOR PARA LIMPEZA
VIARIA E QUAD PARA RECOLLIDA DE LIXO”.
PERSOAL
11º.- PROPOSTA DA CONCELLERÍA DE PERSOAL S/APROBACIÓN DA
RELACIÓN DE VACACIÓNS DO PERSOAL DO CONCELLO DE CANGAS
PARA O ANO 2016
Este punto da orde do día foi deixado sobre a mesa, pendente de mellor
estudo.
URXENCIAS
ASUNTOS FÓRA DA ORDE DO DÍA
Trala declaración da urxencia, por unanimidade dos/das Sres./Sras.
concelleiros/concelleiras asistentes, (art. 83 R.d. 2568/1986, do 28 de
novembro), adoptáronse os seguintes acordos:
A) PROPOSTA DAS CONCELLERÍAS DE ENSINO E DEPORTES,
MOCIDADE E VOLUNTARIADO E SERVIZOS SOCIAIS, IGUALDADE E
SANIDADE S/APROBACIÓN DE PREZOS PÚBLICOS PARA O PAGO DAS
ACTIVIDADES DO PROGRAMA “ENREDOS DE VERÁN”



Dase conta de proposta conxunta de data 20.05.2016 das concellerías de
Ensino e Deportes, de Mocidade e Voluntariado, e de Servizos Sociais,
Igualdade e Sanidade, referente a aprobación de prezos públicos para o pago
das actividades do programa “ENREDOS DE VERÁN”, que é como segue:

“PROPOSTA PARA APROBACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Desde as concellerías de Ensino e Deportes, Mocidade e Voluntariado e Servizos
Sociais, Igualdade e Sanidade, propoñemos á Xunta de Goberno Local a
aprobación dos seguintes prezos públicos, para o pago das actividades do
Programa ‘Enredos de Verán’:
• Actividades
• Actividades
• Actividades
• Actividades

de maná: 5,00 €/día.
de mañá e comedor: 9,00 €/día.
día completo: 10,00 €/día.
náuticas: 45,00 €/quincena”.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 02.07.2015, acorda aprobar
integramente a proposta transcrita anteriormente, referente a aprobación de
prezos públicos para o pago das actividades do programa “ENREDOS DE
VERÁN”.
B) PROPOSTA DA ALCALDÍA S/INICIO DO EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE "XESTIÓN DO PROGRAMA ENREDOS
DE VERÁN"
Dase conta de proposta da Alcaldía do día 24.05.2016, referente ao inicio de
expediente de contratación do servizo de “XESTIÓN DO PROGRAMA ENREDOS
DE VERÁN”, que di o seguinte:

“PROPOSTA DA ALCALDÍA RELATIVA AO INICIO DO EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN DO
SERVIZO DE "XESTIÓN DO PROGRAMA ENREDOS DE VERÁN"
Visto o informe do concelleiro de Servizos Sociais, Igualdade e Sanidade no que
sinala e necesidade de contratar o servizo de xestión do programa ‘Enredos de
Verán’.
Tendo en conta as características do servizo e os prazos de prestación deste,
parece que o procedemento máis axeitado a seguir é o procedemento aberto
con varios criterios de adxudicación e tramitación urxente.



Por todo o que antecede, no uso das atribucións que a lexislación vixente me
confire, á Xunta de Goberno Local propoño a adopción do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- Iniciar o procedemento de contratación do servizo de ‘Xestión do
Programa Enredos de Verán’, mediante procedemento aberto, oferta
economicamente mais vantaxosa con varios criterios de adxudicación e
tramitación urxente.
SEGUNDO.- Que polo departamento de Apoio Xurídico se redacten os
correspondentes pregos de cláusulas administrativas particulares e de
prescricións técnicas que rexerán o contrato e o proceso de adxudicación.
TERCEIRO.- Que o interventor municipal faga a retención de crédito, que
acredite que existe crédito suficiente e axeitado para financiar o gasto que
supón a realización deste contrato e que emita informe sobre a fiscalización
previa ou crítica do gasto.
CUARTO.- Que Secretaría emita un informe-proposta ao respecto se a
fiscalización previa é favorable.
QUINTO.- Dar traslado deste acordo aos departamentos municipais de Apoio
Xurídico, Secretaría e Intervención”.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 02.07.2015, acorda aprobar
integramente a proposta transcrita anteriormente, referente ao inicio de
expediente de contratación do servizo de “XESTIÓN DO PROGRAMA ENREDOS
DE VERÁN”.
D) SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN AO INSTITUTO ENERXÉTICO DE
GALICIA S/PARA CREACIÓN, MELLORA E AMPLIACIÓN DE PEQUENAS
INFRAESTRUTURAS, MEDIANTE PROXECTOS DE AFORRO E
EFICIENCIA ENERXÉTICA
Vista a Resolución do 10.05.2016 do Instituto Enerxético de Galicia, pola que se
establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria, en réxime de
concurrencia competitiva, de subvencións para a creación, mellora e ampliación
de pequenas infraestruturas, mediante proxectos de aforro e eficiencia
enerxética na administración local, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014/2020.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 02.07.2015, acorda solicitar
ao Instituto Enerxético de Galicia, subvención para a creación, mellora e



ampliación de pequenas infraestruturas, mediante proxectos de aforro e
eficiencia enerxética, de conformidade coa Resolución do 10.05.2016 do
Instituto Enerxético de Galicia.
E) ACORDO ENTRE O INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO E O
CONCELLO DE CANGAS PARA ADHESIÓN AO CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO E
A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS
S/DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA DE VIVENDAS BALEIRAS NO
ÁMBITO DO PLAN GALEGO DE REHABILITACIÓN, ALUGUER E
MELLORA DO ACCESO Á VIVENDA 2015-2020
Visto o acordo entre o Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) e o Concello
de Cangas para adhesión ao convenio de colaboración entre o IGVS e solo e a
Federación Galega de Municipios e Provincias, para o desenvolvemento do
programa de vivendas baleiras no ámbito do plan galego de rehabilitación,
aluguer e mellora do acceso á vivenda 2015-2020.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 02.07.2015, acorda o
seguinte:
PRIMEIRO.- Aprobar o acordo entre o Instituto Galego da Vivenda e Solo
(IGVS) e o Concello de Cangas, para adhesión ao convenio de colaboración
entre o IGVS e solo e a Federación Galega de Municipios e Provincias, para o
desenvolvemento do programa de vivendas baleiras no ámbito do plan galego
de rehabilitación, aluguer e mellora do acceso á vivenda 2015-2020.
SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo ao Instituto Galego da Vivenda e
Solo (IGVS) e á Federación Galega de Municipios e Provincias.
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

