ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL REALIZADA O
DÍA 28 DE MAIO DE 2014
===============================================
==

LUGAR: Sala de Xuntas do Concello de Cangas
DÍA: 28 de maio de 2014
HORA DE COMEZO: 14:15 h.
HORA DE REMATE: 14:55 h.

ASISTENTES:
Jose Enrique Sotelo Villar (alcalde-presidente), D. Bernardino Faro Lagoa, D. Rafael
Soliño Costas e Dª Mª Lucía Lede Fernández.
AUSENTES: Dª Berta Pérez Hernández, D. Pío Millán Blanco, Dª Dolores Gallego Santos
e D. José Luis Gestido Porto.
SUPLENTES: D. Jesús Manuel Graña Graña e D. Francisco Javier Soliño Soliño, 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 14 E 21 DE MAIO DE 2014
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, acordou,
aprobar o borrador da acta da sesión anterior da Xunta de Goberno Local, realizada o
día 21 de maio de 2014 e deixar pendente de aprobación a acta do día 14 de maio de
2014.
URBANISMO E VIVENDA
2º.- INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DO DÍA 26 DE MAIO DE 2014, DA
XEFA DE URBANISMO S/OUTORGAMENTO DE LICENZAS DE OBRAS E DE
APERTURAS DE ESTABLECEMENTOS
2.A) APROBACIÓN DOS SEGUINTES EXPEDIENTES DE OBRAS:

2.A.1) LICENZA DE OBRAS MAIORES.- Examinados os expedientes de obras tramitados a instancia de parte,
e tralos informes técnicos e xurídicos a eles incorporados, a Xunta de Goberno Local acordou o seguinte:
outorgar as seguintes licenzas urbanísticas, deixando a salvo o dereito de propiedade e os de terceiros. O acto
de edificación ou uso do solo realizarase de conformidade coa documentación presentada, coas condicións
particulares e coas seguintes condicións xerais:
1ª.- Os efectos das licenzas que se conceden, son puramente urbanísticos, a reserva e con absoluta
independencia da obriga inescusable que recae nos seus titulares de obter, de ser o caso, as preceptivas
autorizacións dos outros organismos con competencias concorrentes nesta cuestión (Xefatura Provincial de
Estradas, Deputación Provincial, Autoridade Portuaria de Vigo, Xefatura de Costas de Pontevedra, Comisión
Provincial de Patrimonio Histórico-Artístico, etc.).
2ª.- Advírteselle ó/á interesado/a que esta licenza carece de validez en tanto o/a técnico/a aparellador/a
municipal non efectúe a operación de "tira de cordas", polo que o/a interesado/a deberá solicitar que esta se
leve a cabo antes de comezar as obras.
3ª.- Deberá presentar no concello tres informes por escrito do estado das obras e da súa adecuación ó
proxecto e á licenza municipal na que se abeiran, nas seguintes fases da obra:
a) Cando as fábricas, tanto interiores como exteriores, estean iniciadas sobre o rasado da cimentación.
b) Cando estea rematada a estrutura do teito correspondente á altura total da edificación.
c) Cando estea finalizada a obra.
4ª.- Antes do inicio das obras deberá colocarse un valado de protección, que non poderá impedir o tránsito
público para o que deberá obter, previamente, licenza municipal. O valado deberá acomodarse ás prescricións
de seguridade do persoal empregado nas obras e para as persoas que transiten pola vía pública.
5ª.- Deberá colocarse un cartel de dimensións mínimas de 1,70 x 0,84 metros, onde figure o número e data da
licenza, número de andares e nomes do promotor, arquitecto, aparellador e constructor. O titular da licenza
adoptará toda as medidas de seguridade previstas na normativa vixente.
6ª.- Deberá ter, na obra, a licenza e o proxecto selado polo concello a disposición dos funcionarios municipais.
7ª.- De conformidade co disposto no artigo 35 do R.d.l. 1/92, do 26 de xuño, os prazos de iniciación,
interrupción máxima e remate das obras, fíxanse en:
a) Iniciación: dentro dos doce meses seguintes ó outorgamento da licenza.
b) Interrupción máxima: seis meses, debendo comunicárselle ó concello. Indícase que, con carácter
excepcional e por só unha vez, outorgarase prórroga cando se xustifique que a interrupción obedeceu a
motivos de forza maior.
c) Remate das obras: dentro dos trinta e seis meses seguintes ó outorgamento da licenza.
8ª.- A edificación non poderá ser ocupada en ningún dos seus andares ata que as obras estean completamente
rematadas, nese momento solicitaráselle ó concello a preceptiva licenza de primeira ocupación, achegando
certificado de final de obra asinado polos directores desta e visado polos colexios correspondentes. En dito
certificado especificarase que as obras se axustan ás condicións da licenza municipal e, así mesmo, achegarase
documento acreditativo de que a obra foi dada de alta para os efectos do imposto sobre bens inmobles e
escritura de división horizontal ou de declaración de obra nova, segundo os casos.
9ª.- O comezo da obra e a efectividade da licenza estará condicionada, en todo caso, á presentación no
concello de un exemplar do proxecto de execución.

10ª.- Cando nas proximidades das obras que se autorizan existan instalacións de redes de servizos públicos
que poidan resultar afectadas pola realización das obras, o titular da licenza daralle conta diso ó concello e
estará obrigado a repoñer, ó seu estado anterior, os desperfectos que puidesen ocasionarse, ou sufragar os
gastos. Suspenderase a efectividade da licenza concedida mentres non se cumpra a obriga citada.
11ª.- Toda variación que se produza no proxecto presentado, así como, na dirección técnica ou empresa
constructora, deberáselle comunicar ó concello para a súa conformidade.

12ª.- Antes de comezar a construcción a que fai referencia esta licenza, o/a promotor/a das obras deberá
instalar no límite da parcela contiguo ó cami½o ó que dá fronte, un foxo de formigón protexido cunha
reixa co único fin de limpiar as rodas dos vehículos que se empreguen na obra, especialmente en épocas
de choiva, co obxecto de evitar a perda de area nos viais de comunicación co conseguinte risco para a
circulación rodada.
* Calquera dos incumprimentos do condicionado suporá a SUSPENSIÓN INMEDIATA das obras, de
conformidade co indicado no art. 209.1 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia.

EXPEDIENTE N° 24.629.- A Francisco Javier Vieito Fernández, con enderezo en
Ramiranes, nº 28-30-1ºA-Porriño, para en Torreiro, nº 42-Santa Marta-Darbo, en solo
de núcleo rural, regulado pola Ordenanza 11, construír unha vivenda unifamiliar de
132,18 m2., de planta baixa, 122,40 de primeiro andar e 71,00 m2., de galpón, de
conformidade co proxecto báxico de maio de 2013, e a que antes do comezo das obras
presente o correspondente proxecto de execución, oficios de dirección e estudo de
seguridade, a utilizar os materiais que sinala a LOUGA para os núcleos rurais e a
formalizar perante o Catastro a modificación que presenta esta licenza.
EXPEDIENTE N° 23.559.- LICENZA MUNICIPAL N° 22.726.- A Manuel Freire
Rodríguez, con enderezo en Camiño de Requeixo, nº 37Castiñeira-Ventosela-Redondela, outórgaselle un novo prazo de TRINTA E SEIS MESES
para o remate das obras abeiradas na referida licenza, de conformidade co disposto no
art. 197.2 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia.
2.A.2) DENEGACIÓN DOS SEGUINTES EXPEDIENTES DE OBRAS:
EXPEDIENTE N° 23.786.- O tramitado a instancia de "VISOCAR LIMÉNS, S.L., con
enderezo en Cruce do Viso-O Hío, para ampliación de primeiro andar e de planta baixo
cuberta, acórdase denegalo con base na falta de autorización da Axencia Galega de
Infraestruturas, segundo o escrito do día 29 de marzo de 2012, que non permite ningún
tipo de obra de consolidación ou de aumento de volume. Solo autoriza a colocación da
cuberta.
2.B) APERTURAS DE ESTABLECEMENTOS
EXPEDIENTE N° 1.531.- LICENZA MUNICIPAL DE APERTURA DE
ESTABLECEMENTO PETICIONADA POR AMPARO PEIXOTO RODRÍGUEZ

A Xunta de Goberno Local acordou conceder licenza municipal de apertura de
establecemento dedicado a estudo de pilates, en Rúa Atranco, nº 3-baixo-Cangas,
peticionada por Amparo Peixoto Rodríguez, con enderezo en Rúa Irmandiños, nº 13-1ºVigo, tendo en conta o informe de comprobación efectuado polo arquitecto muncipal o
día 19 de maio de 2014.
Advírtese que a licenza outorgada é de tracto continuo, polo que en caso de
sobreveniencia de novos factores obxectivos non previsibles na tramitación desta
autorización, ou no caso de incumprimento ou non funcionamento das medidas
correctoras aplicadas ou previstas no proxecto presentado, procederase a revisar a
licenza outorgada e inclusive a súa revogación no caso de que non fora posible
restablecer a seguridade ou tranquilidade esixible. Esta revogación non conlevará para
o concello carga de indemnización ningunha.
3º.- 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:
EXPEDIENTE N° 24.939.- Serafín Rodal Moldes, colocación elevador en Rúa Garelli, nº
1-Cangas.
EXPEDIENTE N° 24.969.- Hermitas Garrido Rial, reforma cuberta en
Outeiro-Balea-Darbo.
EXPEDIENTE N° 24.975.- Manuel González Iglesias, cambio material cubrición en
Baixada a Francón-Aldán.
4º.- EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA
3.A) PROPOSTA DA ALCALDÍA S/EXPEDIENTE DE INFRACCIÓN URBANÍSTICA Nº
49/2010
Dase conta de proposta da Alcaldía do día 28.4.14 referente ó expediente de infracción
urbanística nº 49/2010, que é como segue:

"PROPOSTA DA ALCALDÍA PARA A XUNTA DE GOBERNO LOCAL
EXPEDIENTE Nº 49/2010
Concluído o expediente de protección da legalidade urbanística incoado respecto dos
actos de construción que se levaron a cabo sen a preceptiva licenza municipal, no lugar

de San Pedro-Darbo, consistentes en: realizar unha edificación para ampliación da
vivenda, sen efectuar o recuado de 3,00 metros do lindeiro.
Sendo a resolución do expediente anteriormente citado recaída o día 26 de marzo de
2013 a de considerar as obras mencionadas como ilegalizables.
Resultando que segundo consta no expediente, son persoas presuntamente
responsables dos feitos sinalados, Mª do Carmen Chapela Sotelo, promotora.
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 30/92, do 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, 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 aos interesados o dereito que lles concede o artigo 8 do R.D.
1398/93 de recoñecer a 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 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 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 instrutor e secretario con traslado das actuacións que
existan ao 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 R.D. 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 interpoñer o que estime máis conveniente."
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 da
Alcaldía transcrita anteriormente, referente a expediente sancionador por infracción
urbanística nº 49/2010.
3.B) PROPOSTA DA ALCALDÍA S/EXPEDIENTE DE INFRACCIÓN URBANÍSTICA Nº
9/2013
Dase conta de proposta da Alcaldía do día 16.5.14 referente ó expediente de infracción
urbanística nº 9/2013, que é como segue:

"EXPEDIENTE Nº 9/2013

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN
Resultando que no lugar de Méndez Núñez, polos responsables que se indican nesta
resolución iniciouse a execución de obras sen a preceptiva licenza municipal
consistentes en: execución de canalización para gas natural.
Resultando que, o día 24 de febreiro de 2014, a Xunta de Goberno Local concede
licenza nº 23773 para legalizar as referidas obras.
Resultando que segundo consta no expediente, son persoas presuntamente
responsables dos feitos sinalados "GAS GALICIA, S.A.", promotora.
Considerando que os feitos anteriormente expostos poden ser constitutivos dunha
infracción urbanística, segundo o determina o artigo 216 da Lei 9/02, do 30 de
decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, en relación
co artigo 1 do Decreto 28/1999, do 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, do 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 30/92, do 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,
do 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 instrutor e secretario do expediente a Rafael Soliño Costas e á
secretaria do concello, 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 aos interesados o dereito que lles concede o artigo 8 do R.D.
1398/93 de recoñecer a 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 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 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 ao instructor 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 R.D. 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 a mesma non cabe recurso,
sen prexuízo de que poida interpoñer o que estime máis conveniente."
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 da
Alcaldía transcrita anteriormente, referente a expediente sancionador por infracción
urbanística nº 9/2013.

3.C) PROPOSTA DO INSTRUTOR S/EXPEDIENTE DE INFRACCIÓN URBANÍSTICA Nº
37/2012
Dase conta do instrutor do día 21.5.14 referente ó expediente de infracción urbanística
nº 37/2012, que é como segue:

"PROPOSTA DO INSTRUTOR PARA A XUNTA DE GOBERNO LOCAL
RESOLUCIÓN RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN CONTRA O ACORDO DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE 18/02/13, RECAÍDO EN EXPEDIENTE DE
SANCIONADOR Nº 37/2012
Examinado o recurso potestativo de reposición interposto por FRANCISCO MALLO
PIÑEIRO, contra acordo da Xunta de Goberno Local do día 18 de xaneiro de 2013, do
expediente sancionador nº 37/2012/S, polo que se impón unha multa ó recorrente de
6.001,00 €, pola realización de obras no lugar de Balea- Darbo, sen axustarse á licenza
municipal concedida, (remitida liquidación co 30% por pago nos 15 primeiros días
4.200,70 €) resultan os seguintes:
ANTECEDENTES DE FEITO
PRIMEIRO.- En data 26 de febreiro de 2009, levantouse acta de inspección urbanística
polo inspector municipal, sinalando que no lugar de Balea-Darbo, se realizaron, sen
axustarse á licenza concedida nº 19.960, as obras que se sinalan no informe achegado
realizado polo arquitecto municipal de data 7 de xullo de 1999 e que ata este intre non
estaban subsanadas, dándose asi cumprimento o establecido na sentenza nº 251/08,
do 31 de outubro de 2008, do Xulgado Contencioso Administrativo nº 1 de Pontevedra,
que condenaba ao Concello de Cangas ó inicio, respecto das obras obxecto do recurso
presentado, dos correspondentes expedientes sancionador e de reposición da
legalidade urbanística, a que o trámite, remate e execute ou faga executar as
resolucións adoptadas, con retroacción do procedemento á data de presentación e
entrada no Concello de Cangas da denuncia formulada pola actora.
SEGUNDO.- O día 27 de febreiro de 2009, incoouse expediente para restauración da
legalidade urbanística, no que o 3 de xuño de 2009 por Resolución de Alcaldía
ordenábase a demolición das obras sinaladas, entendendo que as alegacións
presentadas non desvirtuaban os feitos denunciados e que non aportaba o interesado
proba pericial no prazo que manifesta.
Fronte a este acordo, o día 17 de xullo de 2009, rexistro de entrada 12.029, o
interesado interpón recurso potestativo de reposición reiterando as alegacións
anteriormente presentadas e desestimadas, complementado mediante escrito do día 20

de xullo de 2009, rexistro de entrada nº 12.146 e o de data 14 de decembro de 2009.
Este recurso foi desestimado por Resolución de Alcaldía do día 31 de maio de 2011.
Con posterioridade foron impostas multas coercitivas para alcanzar a execución forzosa
do da Resolución do día 3 de xuño de 2009 (18.12.2013 e 07.03.2014).
TERCEIRO.- O día 1 de xuño de 2011 a Xunta de Goberno Local acorda iniciar
expediente sancionador pola realización das obras descritas, que rematou coa
estimación dun recurso de reposición fronte ao acordo, que impoña a sanción ó
declarase a caducidade do expediente sancionador tramitado. Nese mesmo acordo
ordenouse a incoación dun novo expediente sancionador.
CUARTO.- En data 24 de setembro de 2012 a Xunta de Goberno Local acorda iniciar un
novo expediente sancionador a Francisco Mallo Piñeiro (37/2012) polas obras descritas
nos antecedentes deste texto que rematou mediante a imposición dunha multa de
6.001,00 €, por acordo do mesmo órgano colexiado o 18 de febreiro de 2013
(notificada o 10.04.14 coa reducción do 30%) .
QUINTO.- O día 09.05.2014, Francisco Mallo Piñeiro presenta un recurso de reposición
fronte a dito acordo.
CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS
PRIMEIRA.- A competencia para a resolución do recurso de reposición presentado, de
conformidade co establecido no artigo 116 da Lei 30/1992, corresponde á Xunta de
Goberno Local, por delegación de Alcaldía do día 16 de xuño de 2011: 'Os actos
administrativos que poñan fin á vía administrativa poderán ser recorridos
potestativamente en reposición perante o mesmo órgano que o ditase…'.
SEGUNDO.- O artigo 219.1 da LOUG, sinala que nas obras que se executasen sen
licenza ou con inobservancia das súas condicións serán sancionadas, por infracción
urbanísticas, as persoas físicas ou xurídicas responsables delas en calidade de promotor
das obras, propietario dos terreos ou empresario das obras, e os técnicos redactores
do proxecto e directores das obras.
O informe do arquitecto municipal informa, o día 16 de outubro de 2012, que as obras
realizadas están tipificadas como graves segundo o disposto no artigo 217.3 da LOUG.
TERCEIRO.- O recurso formulado baseáse nos seguintes feitos:
•
Respecto do expediente de restauración da legalidade indica que xa presentaron
un recurso de reposición.

Resulta probado que o interesado interpuxo recurso potestativo de reposición no
expediente de restauración da legalidade nº 18/09 tramitado neste concello fronte á
resolución que ordenaba a demolición das obras non axustadas á licenza, realizadas en
Balea- Darbo. Este recurso foi desestimado por Resolución de Alcaldía do día 31 de
maio de 2011. Este feito resulta secundario no trámite no que nos atopamos, como
sinala o artigo 216.3 da LOGU e 5 RDUG, existen dous modos de reacción frente o
ilícito urbanístico (medidas de reposición da legalidade urbanística e imposición de
sancións) STSXG 3-11-2011: '… o artigo 216.2 da Lei 9/2002 deixa ben claro que da
comisión dunha infracción urbanística se derivan dúas consecuencias – a imposición de
sancións e as medidas de protección da legalidade previstas nos seus artigos 209 a
2015, ambos inclusive, que son independentes das sancións, como porque, do
contrario, sería absurdo que os artigos 210 e 218 de dita lei establecesen prazos
diferentes'.
No seno do expediente sancionador en trámite non se discutirán aspectos relativos ao
expediente de restauración da legalidade tramitado, son dous procedementos
administrativos diferenciados ( reposición e sancionador) co seu réxime sustantivo
propio.
•
Indican que se executou en parte a demolición das obras ordenadas no seno do
expediente de disciplina tramitado e que o resto resulta imposible executalo, con base
nos razonamentos expostos por Javier Rial Lemos, no informe elaborado a instancia de
parte.
Lémbrase que toda infracción urbanística conlevará a imposición de sancións aos
reponsables, así como, a obriga de resarcimento de danos e indemnización de
prexuízos a cargo destes, con independencia das medidas previstas para a reposición
da legalidade urbanística, polo que a alegación exposta de que cumpriron en parte o
ordeado no expediente nº 18/09 debe ser desestimada. Ningunha infracción urbanística
pode supor un beneficio económico para o infractor, o responsable da obrigación terá
dereito a unha redución do 80% da multa que se teña que impoñer no caso de que
repoña por si mesmo a realidade física alterada, antes da resolución do procedemento
sancionador, feito que non se da neste expediente.
•
Indican a multa imposta lles resulta desproporcionada en que debería tipificarse
como leve e que o infractor no debería quedar oligado ó pago de ningunha sanción.
A infracción tipifícase como grave a vista do informe do arquitecto do día 16 de outubro
de 2012, en aplicación do previsto no artigo 217 da lei 9/2002, polo que o recurso
tamén debe ser desestimado neste punto, en virtude da aplicación do artigo O artigo
219.1 da LOUGA.

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.- Desestimar o recurso de reposición interposto por FRANCISCO MALLO
PIÑEIRO, contra acordo da Xunta de Goberno Local do día 18 de febreiro de 2013 do
expediente sancionador 37/2012 S, polo que se impón unha multa ó recorrente de
6.001 €, pola realización de obras no lugar de Balea-Darbo, sen axustarse á licenza
municipal.
SEGUNDO.- Confirmar o acordo da Xunta de Goberno Local do día 18 de febreiro de
2013, recorrido en todos os seus termos. Neste impúxose unha sanción a FRANCISCO
MALLO PIÑEIRO, polas obras realizadas no lugar de Balea-Darbo. A sanción deberá
aboarse na contía de 6.001,00 €, xa que non resulta de aplicación a reducción do 30%,
prevista na DA 5º da LOUGA.
TERCEIRO.- Notificar este acordo aos interesados."
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 do instrutor transcrita anteriormente, referente a expediente sancionador
por infracción urbanística nº 37/2012.
3.D) PROPOSTA DA ALCALDÍA S/EXPEDIENTE DE INFRACCIÓN URBANÍSTICA Nº
30/2013
Dase conta da Alcaldía do día 26.5.14 referente ó expediente de infracción urbanística
nº 30/2013, que é como segue:

"PROPOSTA DA ALCALDÍA PARA A XUNTA DE GOBERNO LOCAL
EXPEDIENTE Nº 30/2013
Concluído o expediente de protección da legalidade urbanística incoado respecto dos
actos de construción, que se levaron a cabo sen a preceptiva licenza municipal, no
lugar de Santa Marta-Darbo, consistentes en: realizar un cerramento a base de tubos
de malla metálica sen recuado de 4,00 metros do eixo do camiño e sin deixar o espazo
enrasado co camiño. Non foi realizara a tira de cordas polo técnico municipal.
Resultando que, segundo consta no expediente, son persoas presuntamente
responsables dos feitos sinalados, Mª Fernanda Nuñez Navarro, promotora.
Considerando que os feitos anteriormente expostos poden ser constitutivos dunha
infracción urbanística segundo o determina o artigo 216 da Lei 9/02, do 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 30/92, do 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 instrutor e secretario do expediente a Rafael Soliño Costas e á
secretaria do concello, 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 do día 16 de xuño de 2011.
CUARTO.- Indicar aos interesados o dereito que lles concede o artigo 8 do R.D.
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 80%.
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 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 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 R.D. 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 interpoñer o que estime máis conveniente."
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 do instrutor transcrita anteriormente, referente a expediente sancionador
por infracción urbanística nº 30/2013.
3.E) PROPOSTA DA ALCALDÍA S/EXPEDIENTE DE INFRACCIÓN URBANÍSTICA Nº
17/2009
Dase conta da Alcaldía do día 26.5.14 referente ó expediente de infracción urbanística
nº 17/2009, que é como segue:

"PROPOSTA DA ALCALDÍA PARA A XUNTA DE GOBERNO LOCAL
EXPEDIENTE Nº 17/2009
Concluído o expediente de protección da legalidade urbanística incoado respecto dos
actos de construción que se levaron a cabo sen a preceptiva licenza municipal, no lugar
de Miranda-Coiro, consistentes en: instalación de pilares de ferro (doble I de 25 x 25)
de 5,30 metros de alto para armazón de ponte-guindastre.
Resultando que segundo consta no expediente, son persoas presuntamente
responsables dos feitos sinalados, Armando Troncoso Curras, 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 instrución 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 reduciraselle
esta nun 30%.
Visto o establecido nos artigos 216 ó 223 da Lei 9/02; no Regulamento de Disciplina,
así como na Lei 30/92, do 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,
do 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 do día 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 instrutor e secretario do expediente a Rafael Soliño Costas e á
secretaria do concello, 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 do día 16 de xuño de 2011.
CUARTO.- Indicar aos interesados o dereito que lles concede o artigo 8 do R.D.
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 80%.
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 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 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 a mesma non cabe recurso,
sen prexuízo de que poida interpoñer o que estime máis conveniente."
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 da Alcaldía transcrita anteriormente, referente a expediente sancionador
por infracción urbanística nº 17/2009.
SANIDADE,SERVIZOS SOCIAIS E MULLER
5º.- PROPOSTA DO XEFE DE SERVIZO DO CENTRO MUNICIPAL DE BENESTAR
SOCIAL S/RESOLUCIÓN DE ALTAS E BAIXAS DO SERVIZO MUNICIPAL DE
AXUDA NO FOGAR
5.A) PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DE ALTA NO SERVIZO MUNICIPAL DE AXUDA NO
FOGAR
Examinada a proposta do xefe de servizo do Centro Municipal de Benestar Social, do día
28.5.14, relativa a alta no Servizo Municipal de Axuda no Fogar, que di:

"PROPOSTA DE RESOLUCIÓN
Vista a solicitude e documentación presentada pola persoa solicitante 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 a Antonio I. M., con expediente 36008/01/000333, o servizo de Axuda no
Fogar, a través da quenda de libre concorrencia e de acordo cos seguintes detalles:
- Prestacións:
•
•
•

Atencións de carácter persoal.
Atencións de carácter psicosocial.
Atencións de carácter doméstico.

- Número de horas: 8 horas.
- Custe do servizo total: 103,76 € (12,97 €/hora).
- Achega económica da persoa usuaria: 40% sobre o prezo da hora sendo a cota
mensual de 41,50 €.
- Data prevista da ampliación do servizo de SAF: 03 de xuño de 2014."
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 anteriormente, referente a alta no Servizo Municipal de Axuda no
Fogar.
5.B) PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN DO SERVIZO MUNICIPAL DE AXUDA
NO FOGAR
Examinada a proposta do xefe de servizo do Centro Municipal de Benestar Social, do día
28.5.14, relativa a ampliación do Servizo Municipal de Axuda no Fogar, que di:

"PROPOSTA DE RESOLUCIÓN
Vista a solicitude e documentación presentada pola persoa solicitante 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 a Manuela B. G.A. con expediente 36008/01/002554- VI0000039045, a
ampliación 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 psicosocial.
Atencións de carácter doméstico.

- Número de horas: 15 horas.
- Custe do servizo total: 183,90€ (12,26 €/hora).
- Achega económica da persoa usuaria: 4,6 % da capacidade económica 1726,36 €,
sendo cota mensual de 79,98€.
- Data prevista da ampliación do servizo de SAF: 2 de xuño de 2014."
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 anteriormente, referente a ampliación do Servizo Municipal de
Axuda no Fogar.
5.C) PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN DO SERVIZO MUNICIPAL DE AXUDA
NO FOGAR
Examinada a proposta do xefe de servizo do Centro Municipal de Benestar Social, do día
28.5.14, relativa a ampliación do Servizo Municipal de Axuda no Fogar, que di:

"PROPOSTA DE RESOLUCIÓN
Vista a solicitude e documentación presentada pola persoa solicitante 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 a Angela D. F., con expediente 76833671D-VI0000032904, a ampliación
do servizo de Axuda no Fogar a través da quenda de dependencia e de acordo cos
seguintes detalles:
- Prestacións:
•
•
•

Atencións de carácter persoal.
Aíe/ició/is de carácter psicosocial.
Atencións de carácter doméstico.

- Número de horas: 50 horas.
- Custe do servizo total: 613 € (12,26 €/hora).

- Achega económica da persoa usuaria: 12,88 % da capacidade económica 736,52€,
sendo cota mensual de 94,86 €.
- Data prevista da ampliación do servizo de SAF: 2 de xuño de 2014."
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 anteriormente, referente a ampliación do Servizo Municipal de
Axuda no Fogar.
5.D) PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DE ALTA NO SERVIZO MUNICIPAL DE AXUDA NO
FOGAR
Examinada a proposta do xefe de servizo do Centro Municipal de Benestar Social, do día
28.5.14, relativa a alta no Servizo Municipal de Axuda no Fogar, que di:

"PROPOSTA DE RESOLUCIÓN
Vista da solicitude e documentación presentada pola persoa solicitante 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 a Constantino P. G., con expediente 35881171K- VI0000042789, o
servizo de Axuda no Fogar a través da quenda de dependencia e de acordo ós
seguintes detalles:
- Prestacións:
•
Atencións de carácter persoal.
•
Atencións de carácter psicosocial.
•
Atencións de carácter doméstico.
- Número de horas: 70 horas.
- Custe do servizo total: 858,20€ (12,26 €/hora).
- Achega económica da persoa usuaria: 0% da capacidade económica 506,38€, sendo
cota mensual de 0 €.
- Data prevista da ampliación do servizo de SAF: 2 de xuño de 2014."
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, acorda, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 16.6.11, aprobar integramente a
proposta transcrita anteriormente, referente a ampliación do Servizo Municipal de
Axuda no Fogar.

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 CONCELLEIRA DE PERSOAL E RÉXIME INTERNO,
S/APROBACIÓN DA RELACIÓN DE VACACIÓNS DO PERSOAL DO CONCELLO
DE CANGAS PARA O ANO 2014.
Examinada a relación de vacacións do persoal do Concello de Cangas para o ano 2014,
que é como segue:

"CASA CONCELLO- OFICINAS
SECRETARÍA
Berta Alonso Soto

Do 20 de marzo ó 3 de abril. Do 22 ó 30 de
setembro (resto pendentes).

Mª Carmen Broullón Santos

Do 1 de setembro ó 3 de outubro.

Mª Carmen Gallego Mandado
10 ó

Do 14 ó 24 de abril. Do 8 ó 18 de agosto. Do
24 de outubro.

Teresa Fernández Álvarez

Do 9 ó 17 de xuño. Do 4 ó 18 de agosto (resto
pendentes)

APOIO XURÍDICO
Luis Martínez Domínguez
agosto.

Do 23 de xuño ó 2 de xullo. Do 11 ó 23 de

Paula Piñeiro Portela

Do 18 ó 28 de xullo. Do 2 ó 23 de setembro.

DEPARTAMENTO DE PERSOAL
Benjamín Costas González
Montserrat Santos Santos

Do 18 de agosto ó 12 de setembro (4 días
pendentes).
Do 1 de xullo ó 4 de agosto.

GABINETE DE ALCALDÍA
Peregrina Calvo Calvo

Mes de xullo.

Mª Jesús Guimeráns Millán

Mes de agosto.

ESTATÍSTICA
Jesús Guimeráns González

Do 30 de xuño ó 1 de agosto.

José Carlos Vilariño Meira

Do 4 de agosto ó 8 de setembro.

ARQUIVO
José Lagoa Iglesias

Do 1 de setembro ó 3 de outubro.

INTERVENCIÓN
Mª Jesús Piñeiro Bello
Mª Yolanda Entenza Carballo

Do 18 de agosto ó 19 de setembro.

Rita Suárez García

Do 30 de xuño ó 1 de agosto.

José Luis Tievo Soliño

Do 21 de xullo ó 1 de agosto. Do 11 ó 22 de
agosto. Do 8 ó 9 de setembro.

TAXAS
Rafael Bernárdez Martínez

Do 18 de agosto ó 19 de setembro.

Josefa Lino Martínez
setembro ó

Do 18 de xullo ó 1 de agosto. Do 22 de
3 de outubro (4 días pendentes).

Mª José Martín Solla

Do 4 ó 29 de agostoo (5 días pendentes).

TESOURERÍA
Olga Gómez Corbal
Mª Carmen Rodal Sotelo
María C. Soliño Fernández

Do 6 ó 29 de agosto.
Do 1 de xullo ó 4 de agosto.
Do 12 ó 20 de xuño. Do 11 ó 14 de agosto.
Do 15 ó 19 de setembro.

URBANISMO
María Rodríguez Gómez
días

Do 2 ó 6 de xuño. Do 21 ó 24 de xullo (15
pendentes).

Jesús Rodal Sotelo
días

Do 7 ó 31 de xullo. Do 4 ó 9 de setembro (2
pendentes).

Alfonso Lage Pérez
agosto.

Do 16 de xuño ó 10 de xullo. Do 8 ó 14 de

Ánxo Goberna Hernández

Do 25 de abril ó 2 de maio. Do 15 ó 30 de
decembro (9 días pendentes).

Ángel Graña Iglesias
de

Do 8 ó 16 de abril. Do 12 ó 20 de maio. Do 31
xullo ó 14 de agosto.

Antonio Fernández Fandiño
agosto.

Do 16 de xuño ó 10 de xullo. Do 8 ó 14 de

José Manuel Paredes Pousada

Do 1 de agosto ó 5 setembro.

Josefa Rial Pardo

Do 18 ó 29 de agosto (resto pendentes).

Teresa Casal Rivas

Do 18 de xullo ó 22 de agosto.

REXISTRO
Maximina González Pérez

Do 1 ó 29 de agosto (2 días pendentes).

Luis Fernández López

Do 1 ó 27 de xullo (4 días pendentes).

NOTIFICADORES
Rosa López Martínez

Do 2 ó 15 de xuño. Do 4 ó 22 de agosto.

Antonio Castro Bastos

Do 30 de xuño ó 1 de agosto.

OFICINA TÉCNICA
Josefa Rial Mariño
setembro.

Do 11 de ó 29 de agosto. Do 22 ó 30 de

Do 1 ó 3 de outubro.
Carmen Gómez Cancela
ó

Do 2 ó 18 de xuño. Do 21 ó 24 de xullo. Do 15
19 de setembro.

MEDIO AMBIENTE
OFICINA REHABILITACIÓN CASCO HISTÓRICO
Mª Isabel Medraño Fariña
xullo ó

Do 20 de agosto ó 5 de setembro. Do 18 de
1 de agosto.

Mª Ángeles Fernández López
maio

Do 25 de agosto ó 17 de setembro. Do 29 de
ó 6 de xuño.

BRIGADA DE OBRAS
Francisco Otero Miranda
Jesús Juncal Rial

Do 11 ó 29 de agosto. Do 2 ó 11 de setembro.

Juan José Portas Alonso

Do 28 de novembro ó 9 de xaneiro.

Vicente Parcero Gil

Do 1 ó 31 de xullo.

José Alfonso Vilariño Álvarez

Do 1 ó 30 de outubro.

J. Ramón Rodríguez Martínez

Do 16 ó 31 de xullo (11 días pendentes).

Manuel A. Vidal Raxó

Do 1 ó 14 de agosto. Do 2 ó 17 de setembro.

José Santaclara Fervenza
(3

Do 18 ó 29 de agosto. Do 2 ó 17 de setembro
días pendentes).

Rogelio Pastoriza Riobó

Do 18 ó 29 de agosto.Do 2 ó 11 de setembro.

Cesáreo Martínez García

Do 1 ó 31 de xullo.

Francisco José Peón Farto

Do 1 ó 31 de xullo.

Jose Luis Sueiro Mariño

Do 1 ó 31 de xullo.

José Manuel Martínez Soliño

Do 1 de agosto ó 3 de setembro.

Juan C. Curro Gonçalves

Do 18 ó 31 de xullo (12 días pendentes).

Xoán Xosé Portas Alonso

Do 28 de novembro ó 9 de xaneiro.

Ramón Rial González

Do 18 ó 29 de agosto. Do 2 ó 17 de setembro.

Ramón Graña Díaz

Do 2 de setembro ó 1 de outubro.

Antonio Fernández Paredes

Do 18 de agosto ó 17 de setembro.

Enrique Lagoa Santos

Do 1 ó 14 de outubro (resto salteadas).

Manuel Malvido Fernández

Do 11 ó 18 de agosto. Do 22 ó 30 de setembro.
Do 1 ó 7 de outubro. Do 24 ó 28 de novembro.

Tomás Graña Rodal

Do 18 ó 29 de agosto.
Do 2 ó 17 de setembro.

Andrés Hermelo Dacosta

Do 2 setembro ó 1 de outubro.

BRIGADA ELECTRICISTAS
Alfonso Sestay Martínez

Do 30 de xuño ó 18 de xullo.
Do 2 ó 10 de setembro.

José M. Cordeiro Fandiño
agosto.

Do 20 ó 27 de xuño. Do 21 de xullo ó 1 de
Do 11 ó 19 de setembro.

Carlos Barreiro Miranda

Do 4 ó 29 de agosto. Do 26 ó 30 de decembro.

EMERXENCIAS-PROTECCIÓN CIVIL
Jaime Fernández Alves

Do 16 ó 30 de xullo. Do 1 ó 15 de outubro.

Segundo Lagoa Santos

Do 15 ó 30 de xuño. Do 16 ó 30 de setembro.

Pablo Cordeiro Rodal

Do 16 ó 30 de abril. Do 1 ó 15 de setembro.

Jose Luis Coya Otero

Do 1 ó 15 de xuño. Do 17 ó 31 de agosto.

Cesáreo Coya Portas

Do 1 ó 15 de abril. Do 2 ó 16 de agosto.

SEPULTUREIROS

Antonio Broullón Sotelo
decembro.

Do 1 ó 15 de setembro. Do 1 ó 15 de

Pablo Sueiro Mariño

Do 1 ó 31 de xullo.

Francisco Fernández Rial
de

Do 24 de xaneiro ó 12 de febreiro. Do 22 ó 31
agosto.

LIMPEZA VIARIA
Elisardo Santaclara Fervenza

Do 1 de agosto ó 3 de setembro.

Manuel Ríos Chapela

Do 2 de setembro ó 1 de outubro.

Ángel Javier González Moldes
de

Do 1 ó 18 de agosto. Do 17 de novembro ó 1
decembro.

José Luis Marín Pazos

Do 1 ó 31 de xullo.

Manuel Freire Argibay

Do 1 ó 31 de xullo.

Manuel Ángel Rodas Costa

Do 1 de xuño ó 1 de xullo.

Benito Freire Argibay

Do 2 ó 16 de maio. Do 1 ó 17 de novembro.

CASA DA CULTURA
Camilo Camaño Xestido

Do 5 ó 20 de agosto. Do 3 ó 17 de setembro.

Mª Pilar Refojos Giráldez

Do 1 ó 27 de agosto (4 días pendentes).

Marisol Fernández Soage

Do 1 ó 30 de setembro.

BIBLIOTECAS PARROQUIAIS
Mª Idoya Chapela Silva
ó9

Do 23 de xuño ó 11 de xullo. Do 29 de agosto
de setembro.

Mª Isabel Rodríguez Martínez
agosto.

Do 7 ó 21 de abril. Do 28 de xullo ó 14 de

Alfonso Moldes González

Do 7 ó 28 de febreiro. Do 22 ó 29 de agosto.

Eva Mª Gallego Fernández

Do 28 de xullo ó 27 de agosto.

Substitución:
U.A.D.
Maximino Portela Freire

Do 15 de xullo ó 14 de agosto.

Andrés Fontenla Vázquez

Do 1 ó 14 de xullo. Do 2 ó 17 de setembro.

Edilberto Álvarez Soto Mosquera

Pendentes.

Manuela García Moreira

Do 15 ó 31 de xullo. Do 15 ó 30 de decembro.

Begoña Chapela Broullón

Do 18 de agosto ó 17 de setembro.

Manuel Cabral Cordeiro

Do 16 de xullo ó 18 de agosto.

Eugenia Tenorio González

Do 16 ó 24 de xuño. Do 2 ó 22 de setembro.

Alberto Casqueiro Iglesias

Do 16 ó 25 de xuño. Do 2 ó 19 de setembro.

Carlos Córdoba Solla

Do 4 de decembro ó 9 de xaneiro

C.M.B.S.
Estanislao Graña García

Do 15 de setembro ó 14 de outubro.

Irma C. González Pereiro

Do 15 de xullo ó 14 de agosto.

Rosana Cordeiro Antepazo

Do 1 de agosto ó 3 de setembro.

Isabel Piñeiro Portela

Do 2 de setembro ó 1 de outubro.

Rosa López Deaño

Do 8 ó 26 de setembro. Do 20 ó 28 de febreiro.

Eugenia Silva Parcero

Do 1 de agosto ó 3 de setembro.

Paula Tenorio González

Do 16 ó 24 de xuño. Do 2 ó 22 de setembro.

Marta Richarte Carballo
setembro ó

Do 30 de xuño ó 16 de xullo. Do 30 de
10 de outubro.

Elisa Barroso Parada

Do 9 ó 17 de xuño. Do 8 ó 26 de setembro.

Sofía Santos Soliño

Do 1 ó 15 de xullo. Do 1 ó 18 de agosto.

AXENCIA DESENVOLVEMENTO LOCAL
Carmen Fandiño Docío
ó9

Do 19 ó 26 de maio. Do 23 ó 29 de xuño. Do 1
de setembro.

XUVENTUDE E VOLUNTARIADO
Mercedes Lorenzo Núñez

Do 2 de setembro ó 1 de outubro.

Mª Mar Núñez Villar
agosto.

Do 23 de xuño ó 8 de xullo. Do 1 ó 14 de

Ana Mª Barreiro Alfaya

Do 9 ó 20 de xuño. Do 18 de setembro ó 3 de
outubro.

ESCOLA MÚSICA E CONSERVATORIO
Mª Jesús Torres Estarque

Do 28 de xullo ó 31 de agosto.

Alberto González Avilés

Do 30 de xullo ó 3 de setembro.

Rosa Malvido Chapela

Do 28 de xullo ó 31 de agosto.

Mª Elena Martínez Martínez

Do 1 de agosto ó 5 de setembro.

Jorge Rogero Cuesta

Do 30 de xullo ó 3 de setembro.

AUDITORIO MUNICIPAL
Juan José Pérez Estévez

Do 1 de agosto ó 5 de setembro.

Andrés Otero Monroy

Do 11 de xullo ó 14 de agosto.

Francisco Alfaro Mora

Do 14 de agosto ó 19 de setembro.

TURISMO
Cristina Padín Martínez

FUNDACIÓN DEPORTIVA

Do 23 de abril ó 2 de maio. Do 22 ó 26 de
setembro. Do 3 ó 7 de novembro. Do 22 de
decembro ó 7 de xaneiro.

José R. Refojos Acuña

Do 7 ó 10 de abril. Do 2 ó 25 de setembro.

Marcos Torres Gómez

Do 14 ó 29 de xullo. Do 3 ó 17 de novembro.

OPERARIOS SERVIZOS MÚLTIPLES
Josefa Martínez Hermelo
novembro ó

Do 21 de maio ó 5 de xuño. Do 27 de
12 de decembro.

Adolfo Soliño Álvarez
de

Do 10 ó 24 de xullo. Do 26 de decembro ó 14
xaneiro.

Antonio Graña Graña

Do 12 ó 22 de agosto. Do 28 de agosto ó 2 de
setembro.

CONSERXES
CONCELLO
Eugenio González Fernández

Do 18 de agosto ó 19 de setembro.

Julio César Docal Pombo

Do 1 de xullo ó 4 de agosto.

CENTRO SOCIAL
Antonio Portela Cordeiro

Do 16 de xuño ó 15 de xullo.

Irene García Moreira

Do 16 de xullo ó 18 de agosto.

PRAZA DE ABASTOS
José Rodríguez Martínez
CASA DA CULTURA
Martín Piñeiro Chapela

Do 1 ó 15 de xullo. Do 1 ó 15 de setembro.

Angel Molanes Fernández
CEIP A RÚA
Francisco Valentín Ferral Piñeiro

Do 28 de xullo ó 29 de agosto.

CEIP NAZARET
José Ángel Sotelo Malvido

Do 1 de xullo ó 4 de agosto.

CEIP SAN ROQUE
Pilar Fernández Fernández

Do 1 ó 31 de xullo.

CEIP CASTRILLÓN
Guillermo Camstra González

Do 1 ó 31 de agosto.

CEIP ESPIÑEIRA
Valentín Campos González

Do 15 de xullo ó 19 de agosto.

CEIP DO HÍO
Francisco Calvar Fernández

Do 1 ó 31 de xullo.

LIMPADORAS:
CASA OFICIOS, ADULTOS, XUVENTUDE
Mª Pilar Carracelas Mariño
UAD, CASA DA CULTURA
M. Luz Bermejo Caeiro

Do 1 ó 31 de xullo.

CEIP DO HÍO
Dorotea Villaverde Otero

Do 15 de xullo ó 15 de agosto.

Dolores Otero Rodal

Do 1 ó 31 de xullo.

CEIP SAN ROQUE
Pura Rodríguez Germade

Do 1 ó 31 de xullo.

CEIP ESPIÑEIRA
Magdalena Pazos Pazos

Do 1 ó 31 de xullo.

CEIP NAZARET
Elvira Barreiro Gómez

Do 16 de xullo ó 18 de agosto.

Ana Mª Barreiro Gómez

Do 16 de xullo ó 18 de agosto.

CEIP CASTRILLÓN
Carmen Chapela Miranda

Do 1 de agosto ó 5 de setembro.

POLICÍA LOCAL
Alberto Agulla Bará
de

Do 28 de abril ó 7 de maio. Do 21 de xullo ó 10
agosto.

Jose Luis Barreiro Rodal
ó

Do 14 de xullo ó 7 de agosto. Do 25 de agosto
18 de setembro.

César Millán Martínez
7

Do 19 de maio ó 12 de xuño. Do 14 de xullo ó
de agosto.

Manuel Argibay Palacios
ó4

Do 16 de xuño ó 10 de xullo. Do 11 de agosto
de setembro.

David Villar Piñeiro
ó 18

Do 30 de xuño ó 24 de xullo. Do 25 de agosto
de setembro.

Anxo Gallego Graña
agosto.

Do 2 ó 26 de xuño. Do 28 de xullo ó 21 de

Julián Villa Cabral
setembro

Do 21 de xullo ó 14 de agosto. Do 29 de
ó 23 de outubro.

Rafael Paredes García
20

Do 14 de abril ó 8 de maio. Do 27 de outubro ó
de novembro.

Xose Manuel Álvarez Costa

Do 23 de xuño ó 17 de xullo. Do 1 ó 25 de
setembro.

Francisco Santos González
setembro ó

Do 26 de maio ó 19 de xuño. Do 15 de
9 de outubro.

Evaristo Rivas Barcia
14

Do 28 de abril ó 22 de maio. Do 21 de xullo ó
de agosto.

Luis Choren Villar
ó 11

Do 23 de xuño ó 17 de xullo. Do 18 de agosto
de setembro.

Víctor Manuel Piñeiro Hermida
24

Do 10 de marzo ó 3 de abril. Do 30 de xuño ó
de xullo.

Juan Manuel Martínez Fernández
21
Jose Luis Domínguez Portas

Do 21 de abril ó 15 de maio. Do 28 de xullo ó
de agosto.
Do 2 ó 26 de xuño. Do 25 de agosto ó 18 de
setembro.

Enrique Lago Soto
11

Do 12 de maio ó 5 de xuño. Do 18 de agosto ó
de setembro.

J. Carlos Romero Fernández
setembro ó

Do 23 de xuño ó 17 de xullo. Do 15 de
9 de outubro.

Ramón Gago Baqueiro
14

Do 31 de marzo ó 24 de abril. Do 21 de xullo ó
de agosto.

Mª Luz Gómez González

Do 1 de agosto ó 2 de setembro.

Francisco José Piñeiro Lorenzo

Do 1 ó 31 de xullo.

SERVIZO DE GUINDASTRE
Antonio Álvarez Pazos
Benjamín Bermúdez Martínez."
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 16.6.11, acorda:
PRIMEIRO.- Aprobar a proposta transcrita da concelleira de Persoal, referente ó cadro
de vacacións do persoal do Concello de Cangas, para o ano 2013.
SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento de Persoal, Taboleiro
Municipal, Xunta de Persoal e Comité de Empresa.
B) PROPOSTA DA CONCELLEIRA DE SERVIZOS SOCIAIS S/SOLICITUDE DE
AXUDAS E SUBVENCIÓNS A ENTIDADES LOCAIS PARA A PROMOCIÓN DA
IGUALDADE

Examinada a proposta da concelleira de Servizos Sociais do día 28.5.14, referente a
solicitude de axudas e subvencións a entidades locais para a promoción da igualdade,
que di o seguinte:

"PROPOSTA
SOLICITUDE DE AXUDAS E SUBVENCIÓNS A ENTIDADES LOCAIS PARA A PROMOCIÓN
DA IGUALDADE RESOLUCIÓN DO 30 DE ABRIL (DOGA 7 DE MAIO)
A) PROGRAMA DE APOIO AOS CENTROS DE INFORMACIÓN ÁS MULLERES: CIM
- Orzamento total: 49.466,97 €
- Subvención solicitada: 36.711,49 €
B)PROGRAMA DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES E DE
PREVENCIÓN E TRATAMENTO INTEGRAL DA VIOLENCIA DE XÉNERO.
- ACCIÓNS DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE: avaliación do terceiro plan de igualdade
do Concello de Cangas.
- Orzamento total: 1.936,00 €
- Subvención solicitada: 1.645,60 €
ACCIÓNS DE PREVENCIÓN E TRATAMENTO INTEGRAL DA VIOLENCIA:
- Campaña de prevención da violencia de xénero dirixida ao ámbito educativo.
- Orzamento total: 4.249,24 €
- Subvención solicitada: 3.611,85 €."
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes e por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 16.6.11, acorda aprobar integramente
a proposta da concelleira de Servizos Sociais transcrita anteriormente, referente a
solicitude de axudas e subvencións a entidades locais para a promoción da igualdade.
C) SOLICITUDES DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA COA INSTALACIÓN DE
MESAS E CADEIRAS-2014
C.1) AUTORIZACIÓNS CONCEDIDAS EN ZONAS DE DOMINO PÚBLICO DE CANGAS
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes e por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 16.6.11, acorda aprobar as solicitudes
de ocupación de vía pública con mesas e cadeiras (terrazas), que a continuación se

citan, debendo os/as solicitantes ingresar nas arcas municipais o importe das taxas da
concesión outorgada.
Así mesmo, todas as concesións supeditaranse á condición obrigatoria de delimitación
dos espazos das terrazas (con xardineiras), de xeito que queden todas homoxéneas.
1.- SOLICITUDE PRESENTADA POR JESÚS CHAPELA GONZÁLEZ, con DNI nº
78.730.282-V, con enderezo en Rúa Real, nº 12-baixo-Cangas, en representación de
“SUCAR, C.B.” (BAR "O BATEL"), con CIF nº E-36.461.317, para a ocupación de 16,00
m2., con mesas e cadeiras no referido lugar, desde o 1 de xuño ao 15 de setembro do
ano que andamos.
2.- SOLICITUDE PRESENTADA POR MARTÍN PIÑEIRO NERGA, con DNI nº 53.116.304N, con enderezo na Avda. de Vigo, nº 95-baixo dereita-Cangas (LICENCIA 45), para a
ocupación de 8,00 m2.,con mesas e cadeiras á beira do local sito na Avda. Montero
Ríos, desde o 15 de xuño ao 15 de setembro do ano que andamos. Condiciónase a
presente autorización á entrega do documento de cambio de titularidade do
establecemento.
Non se autoriza a instalación de tarima solicitada por ser zona reservada para
aparcamento de vehículos.
3.- SOLICITUDE PRESENTADA POR "TACER, C.B.", (BAR CAFÉ "LOMBOK"), con NIF nº
E-94.083.250, con enderezo en rúa Baiona, nº 13-Cangas, para a ocupación de 16,00
m2., con mesas e cadeiras desde o 1 de xuño ao 30 de setembro do ano que andamos,
diante do local sito no referido lugar.
4.- SOLICITUDE PRESENTADA POR PURIFICACIÓN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
(HAMBURGUESERÍA "OBELIX BURGER"), con DNI nº 35.293.680-L, con enderezo en
San Roque, nº 16-Darbo, para a ocupación de 12,00 m2., con mesas e cadeiras desde
o 1 de xuño ao 30 de setembro do ano que andamos, diante do local sito en rúa
Redondela.
5.- SOLICITUDE PRESENTADA POR PILAR BROULLÓN MIRANDA (BAR "LA VERGA"),
con DNI nº 78.732.013-T, con enderezo na Avda. de Vigo, nº 73-3ºA-Cangas, para a
ocupación de 40,00 m2., con mesas e cadeiras desde o 1 de xuño ao 30 de setembro
do ano que andamos, na Avda. Eugenio Sequeiros, nº 17-Cangas.
6.- SOLICITUDE PRESENTADA POR MARTA FERREIRA RIVEIRO (CAFÉ-BAR "LA
GUAGUA"), con DNI nº 53.114.537-Q, con enderezo na Avda. de Vigo, nº 3-2ºACangas, para a ocupación de 12,00 m2., con mesas e cadeiras desde o 1 de xuño ao 30
de setembro do ano que andamos, na Avda. de Marín, nº 3-Cangas.

7.- SOLICTUDE PRESENTADA POR MODESTO LLANA RODRÍGUEZ (ARTEMAR), con DNI
nº 09.414.828-P, en representación de "CONSERVAS ARTEMAR, S.L.N.E.", con NIF nº
B-94.045.457, con enderezo en Eirado do Señal, nº 4-Cangas, para a ocupación de
20,00 m2., con mesas e cadeiras desde o 1 de xuño ao 15 de setembro do ano que
andamos, no referido lugar.
8.- SOLICITUDE PRESENTADA POR JESÚS ACUÑA MARTÍNEZ (CERVEXERÍABOCATERÍA "A DE ACU"), con DNI nº 53.118.973-J, con enderezo en Piñeiro, nº 67Darbo, para a ocupación de 12,00 m2., con mesas e cadeiras desde o 1 de xuño ao 30
de xullo do ano que andamos, na Avda. Félix Ozámiz, nº 13-Cangas.
9.- SOLICITUDE PRESENTADA POR JUAN PÉREZ FERNÁNDEZ (HOTEL "JUCAMAR"), con
DNI nº 34.528.190-S, con enderezo na Avda. de Marín, nº 5-Cangas, para a ocupación
de 24,00 m2., con mesas e cadeiras, desde o 1 de xuño ao 30 de setembro do ano que
andamos, no referido lugar.
10.- SOLICITUDE PRESENTADA POR HERMESINDO JOSE ALFONSO MOSQUERA
FERNÁNDEZ, en representación de "AIRIÑOS DO MAR, S.L.", (CAFETERÍA "AIRIÑOS DO
MAR"), con NIF n° B-36.051.241, con enderezo na Avda. de Eugenio Sequeiros, n° 30Cangas, para a ocupación de 52,00 m2., con mesas e cadeiras desde o 1 de xuño ao 30
de setembro do ano que andamos, no referido lugar.
11.- SOLICITUDE PRESENTADA POR DIANA NOVAS PORTELA (CAFETERÍA EL PASEO),
DNI 53.119.251-S, con enderezo en Rúa Atranco, n° 12-Baixo 3°J-Cangas, para a
ocupación de 48,00 m2., con mesas e cadeiras desde o 1 de xuño ao 30 de setembro
do ano que andamos, na Avda. Eugenio Sequeiros, n° 23-Cangas.
12.- SOLICITUDE PRESENTADA POR SANDRA PATRICIA ROA PRIETO (CAFÉ-BAR "BULE
BULE"), con DNI nº 53.860.470-J, con enderezo en rúa Reboredo, nº 30-Cangas, para a
ocupación de 16,00 m2. con mesas e cadeiras, desde o 1 de xuño ao 15 de setembro
do ano que andamos, no referido lugar.
13.- SOLICITUDE DE JOAQUÍN FRÍAS VILLAESCUSA (BAR "O CAIXÓN DE QUINI"), con
DNI nº 4.544.852-Y, con enderezo en Praza do Eirado do Costal, nº 15-baixo-Cangas,
para a ocupación de 16,00 m2.,con mesas e cadeiras desde o 1 de xuño ao 30 de
setembro do ano que andamos, a instalar no referido lugar.
14.- SOLICITUDE PRESENTADA POR GEMMA PORTELA CALVAR, (CAFETERÍA
"BOCADOS") en representación de “GEMA PORTELA, S.L.”, con NIF nº B-94.031.069,
con enderezo na Xunqueira, nº 5-3º-Moaña, para a ocupación de 48,00 m2., con mesas
e cadeiras desde o 1 de xuño ao 30 de setembro do ano que andamos, na Avda.
Eugenio Sequeiros, nº 4-Cangas.

15.- SOLICITUDE PRESENTADA POR CARLOS BROULLÓN NÚÑEZ (BAR "MACILLOS"),
en representación de "MACILLOS, C.B.", con CIF nº E-94.041.985, con enderezo en rúa
Saralegui, nº 24-Cangas, para a ocupación de 9,35 m2. ó lado da fachada do local sito
no referido lugar, desde o 15 de xuño ata o 15 de setembro do ano que andamos.
Non se autoriza a ocupación solicitada con mesas e cadeiras nunha superficie de 12,00
m2. enfronte do establecemento por estar arrimada á fachada do edificio colindante.
16.- SOLICITUDE PRESENTADA POR JOSE ANGEL LÓPEZ PARCERO ("TABERNA DOS
CHATA") con DNI nº 35.280.528-T, con enderezo en Rúa Fomento, nº 43-3ºD-Cangas,
para a ocupación de 12,00 m2., con mesas e cadeiras desde o 1 de xuño ao 30 de
setembro do ano que andamos, en Rúa do Hío, nº 16-baixo-Cangas.
17.- SOLICITUDE PRESENTADA POR JOSE LUIS FONSECA ÁLVAREZ (CAFETERÍA
"ANAMAR"), con DNI nº 78.732.308-L, con enderezo na Avda. de Bueu, nº 16-baixoCangas, con mesas e cadeiras desde o 1 de maio ao 30 de outubro do ano que
andamos, para a ocupación de 16,00 m2., no referido lugar.
18.- SOLICITUDE PRESENTADA POR JOSÉ RAMÓN OTERO OTERO (BAR ALONDRAS),
con DNI nº 78.739.602-E, en representación da entidade “BAR ALONDRAS, C.B.”, con
CIF nº E-36.436.723, con enderezo na Avda. Montero Ríos, nº 8-Cangas, para a
ocupación de 20,00 m2., con mesas e cadeiras desde o 1 de xuño ao 30 de setembro
do ano que andamos, na beirarrúa da Avda. Montero Ríos, nº 8-Cangas.
19.- SOLICITUDE PRESENTADA POR JOSEFA MALVIDO CAMAÑO (BAR "ALAMEDA"),
con DNI nº 35.293.196-H, con enderezo en rúa Praza do Arco, nº 1-Cangas, para a
ocupación de 36,00 m2. con mesas e cadeiras desde o 1 de xuño ao 30 de setembro do
ano que andamos, no referido lugar.
CONDICIÓNS
A) O ben de dominio público que se autoriza segundo o plano presentado destinarase única e
exclusivamente a ocupación mediante mesas e cadeiras, podendo a súa vez destinarse a
ocupación delas con productos propios da hostelería destinadas ó consumo das persoas.
Prohíbese calquera outro destino.
B) O réxime económico ó que se suxeite a autorización é o pago da taxa correspondente, que
deberá facerse no prazo establecido pola normativa tributaria.
C) O beneficiario da autorización asumirá tódolos gastos de conservación e mantemento,
impostos, taxas e demáis tributos, así como, a obriga de entregalo no mesmo estado en que se
recibe.
D) A responsabilidade derivada da ocupación do ben será asumida integramente polo
beneficiario da autorización.

E) A aceptación polo beneficiario da autorización da revogación unilateral, sen dereito a
indemnización, por razóns de interese público nos supostos do artigo 92.4 da Lei de patrimonio
das administracións públicas.
F) O Concello de Cangas, poderá en calquera momento inspeccionar o ben obxecto de
autorización para garantir que este é usado de acordo cos termos da autorización.
G) O prazo polo que se outorga a autorización será do 1 de xuño ó 30 de setembro do 2014,
agás o indicado no acordo.
H) Calquera cesión que se realiza ou negocio similar require previa autorización municipal.
I) As causas de extinción serán as previstas no artigo 92.4 e 100 da Lei de patrimonio de
administracións públicas, así como, as establecidas no artigo 10 do prego de condicións que
rexe a autorización de ocupación do dominio público local de Cangas para o ano 2014.
J) Prohíbese expresamente a utilización de todo tipo de infraestruturas.
K) Non no previsto no acto de autorización, rexerá o disposto no prego de condicións ó que se
refire o apartado anterior, así como, a Lei de patrimonio das administracións públicas,
Regulamento de bens das corporacións locais, e demáis normativa aplicable.
L) En caso de instalar parasois, deberanse suxeitar mediante unha base de suficiente peso, de
xeito que non produzan ningún deterioro ao pavimento mediante anclaxes ou similares. Tanto o
voo coma o pé de apoio quedarán dentro da superficie que ocupa a terraza, debendo ter os
toldos e parasois unha altura mínima de 2,20 metros para non molestar ós peóns.

C.2) REQUIRIMENTOS A HOSTELEIROS POLA INSTALACIÓN DE MESAS E CADEIRAS
SEN A PRECEPTIVA LICENZA PARA A OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA
Visto que ao día de hoxe hai establecementos hosteleiros que están a ocupar a vía
pública con mesas e cadeiras sen ter obtido a correspondente licenza municipal.
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:
PRIMEIRO.- Conceder aos solicitantes que se relacionan de seguido, un prazo
improrrogable de DEZ DÍAS hábiles, a partir do día seguinte á notificación do presente
acordo, para:
a) solicitar a preceptiva licenza municipal para a ocupación de vía pública con mesas e
cadeiras, achegada da documentación pertinente.
b) aboar as taxas muncipais correspondentes pola ocupación de vía pública con mesas
e cadeiras.

SEGUNDO.- Notificar a presente resolución ao interesado/a, advertíndolle, que en caso
de incumprimento da orde sinalada no apartado primeiro, deberá proceder á retirada
inmediata da ocupación de vía pública, debendo restablecer a situación ao seu estado
orixinal previo á comisión da infracción administrativa; tendo en conta que, en caso
contrario, terá lugar a execución subsidiaria do artigo 98 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, a costa do/a obrigado/a e se incoará o correspondente expediente
sancionador por infracción administrativa en materia de patrimonio municipal, debido á
ocupación non autorizada do dominio público local con mesas e cadeiras.
TERCEIRO.- Que por parte do departamento de Xestión de Ingresos Municipal, se
proceda a liquidar, aos establecementos indicados, a correspondente taxa por
ocupación de dominio público local coa instalación de mesas e cadeiras polo período
correspondente.
ESTABLECEMENTO

PROPIETARIO/A

ENDEREZO

TABERNA O ARCO

JULIA CORDEIRO MALLO

R/Praza do Arco, 8-Cangas

BAR O PORTUJÉS

R/Benigno Soage, 3-Cangas

BAR ALOCUBANO

BEATRIZ MARTÍNEZ
MAGDALENO
LISANDRA MACHADO AGUILA

TAPERÍA MARTINNUS

MARTÍN OUTEIRAL BASTÓN

R/Vicenti, 6-Cangas

CAFETERÍA O TOSTADEIRO

JOAQUÍN CASÁS MOLANES

Avda. de Lugo, 24-Coiro

CAFETERÍA OASIS

JOSÉ JORGE FREIRE PÉREZ

Avda. de Marín, 7-Cangas

BAR OCTUBRE

R/San José, 25-Cangas

BAR ARUBA

Mª DEL CARMEN MOREIRA
ALONSO
JUAN MANUEL OTERO
CRUJEIRAS
CONSUELO GONZÁLEZ BRUN

CAFÉ PANACOTA

GERMÁN CANCELAS SILVA

Avda. Ourense, 80-Coiro

TABERNA SAN GINÉS

PABLO SANTOS PIÑEIRO

Avda. Castelao-Cangas

BAR RETRAMA

AITOR GRAÑA

Retrama, 3-Cangas

CAFETERÍA CANGAS

MONTSERRAT GARCÍA
BARREIRO
ADOLFIINA MARTÍNEZ
FERNÁNDEZ
AHMED RAJIB

Avda. de Lugo, 19-Coiro

FRANCISCO JAVIER GRAÑA
ABOY
ALFONSO MOLDES
GONZÁLEZ

R/Cega-Cangas

BAR THE OLD ENGLISH

BAR STOP
BAR JOYDONNER
BAR RINCÓN
RESTAURANTE TÍA BRÍGIDA

R/Cuba, 3-Cangas

R/Baiona, 13-Cangas
R/Saralegui, 14-Cangas

O Igrexario, 69-O Hío
Avda. de Marín, 7-Cangas

R/Praza do Arco, 10-Cangas

ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formularon.

Sen máis asuntos que tratar, a presidencia remata a sesión e eu redacto esta acta
como secretaria.

a secretaria

Visto e prace
o presidente

