ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL REALIZADA O
DÍA 6 DE XULLO DE 2015
===============================================
LUGAR: Sala de Xuntas do Concello de Cangas
DÍA: 6 de xullo de 2015.
HORA DE COMEZO: 20:35 h.
HORA DE REMATE: 21:30 h.

ASISTENTES: D. Xosé Manuel Pazos Varela (alcalde-presidente), D. Mariano Abalo
Costa, D. Andrés García Bastón, Dª Mercedes Giráldez Santos, D. Xoán Carlos Chillón
Iglesias, Dª Ángela Vizoso Marcos e D. Tomás Hermelo Álvarez e D. Héitor Mera
Herbello.
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
OBRAS E SERVIZOS
1º.- SOLICITUDES DE OCUPACIÓN COA INSTALACIÓN DE MESAS E
CADEIRAS DA VÍA PÚBLICA (DOMINIO PÚBLICO LOCAL)
1.A) 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 2.7.15, 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 J. C. M. (TABERNA "O ARCO"), para a ocupación
de 24,00 m2., con mesas e cadeiras en Praza do Arco, nº 8-Cangas, desde o 1 de xuño
ao 30 de setembro do ano que andamos, diante do local sito no referido lugar.
2.- SOLICITUDE PRESENTADA POR R. I. O., en representación de "PITZALIS, C.B"
(CAFETERÍA-BAR "PITZALIS"), para a ocupación de 8,00 m2., con mesas e cadeiras en
Rúa Garelly, nº 21-Cangas, desde o 1 de xuño ao 30 de setembro do ano que andamos,
diante do local sito no referido lugar, coa advertencia de non instalar máis de dúas
mesas e debendo deixar libres as entradas de acceso ás vivendas colindantes.
3.- SOLICITUDE PRESENTADA POR M. P. R. R. (BAR "LOS TONELES"), para a ocupación
de 24,00 m2., con mesas e cadeiras en Rúa Pablo Iglesias, nº 12-Cangas, desde o 1 de
xuño ao 30 de setembro do ano que andamos, diante do local sito no referido lugar,
debendo deixar libres as entradas de acceso ás vivendas colindantes.
4.- SOLICITUDE PRESENTADA POR L. V. C., en representación de "A FALA DE COIRO,
S.L.L.", para a ocupación de 32,00 m2., con mesas e cadeiras en Rúa Benigno Soage,
nº 3-Cangas, desde o 1 de xuño ao 30 de setembro do ano que andamos, diante do
local sito no referido lugar, debendo deixar libre o paso de peóns.
5.- SOLICITUDE PRESENTADA POR C. P. S. (BAR "LÚPULO"), para a ocupación de
12,00 m2., con mesas e cadeiras en Rúa Santa Baia, nº 8-Cangas, desde o 1 de xuño
ao 30 de setembro do ano que andamos, diante do local sito no referido lugar, debendo
deixar libres as entradas de acceso ás vivendas colindantes.
6.- SOLICITUDE PRESENTADA POR J. A. R. C. (CAFÉ-ZUMERÍA "ARGOLIDE"), para a
ocupación de 16,00 m2., con mesas e cadeiras en Rúa Pablo Iglesias, nº 12-Cangas,
desde o 1 de xuño ao 30 de setembro do ano que andamos, diante do local sito no
referido lugar, debendo deixar libres as entradas de acceso ás vivendas colindantes.
7.- SOLICITUDE PRESENTADA POR M. A. P. V. (CAFÉ "VALLADARES"), para a
ocupación de 12,00 m2., con mesas e cadeiras en Rúa San Cibrán, nº 14-Aldán, desde
o 1 de xuño ao 30 de setembro do ano que andamos, diante do local sito no referido
lugar, debendo deixar libres as entradas de acceso ás vivendas colindantes.
8.- SOLICITUDE PRESENTADA POR P. S. S. (CAFETERÍA "PERLA NEGRA"), para a
ocupación de 56,00 m2., con mesas e cadeiras na Avda. Eugenio Sequeiros, nº 33Cangas, enfronte do local sito no referido lugar, desde o 1 de xuño ao 30 de setembro
do ano que andamos.
9.- SOLICITUDE PRESENTADA POR J. C. M., en representación de "SOCIEDAD
CAFETERA DEL MORRAZO, S.L." (CAFETERÍA "O TOSTADEIRO"), para a ocupación de
20,00 m2., cunha tarima desmontable con mesas e cadeiras enfronte do local na Avda.

de Lugo, nº 24-Coiro, desde o 1 de xuño ao 30 de setembro do ano que andamos,
enfronte do local sito no referido lugar.
10º.- SOLICITUDE PRESENTADA POR A. L. P. (BAR "KACTUS"), para a ocupación de
12,00 m2., con mesas e cadeiras na Avda. Montero Ríos, nº 7-Cangas, desde o 1 de
xuño ao 30 de setembro do ano que andamos, diante do local sito no referido lugar.
11º.- SOLICITUDE PRESENTADA POR L. G. C., en representación de "CASA MACILLOS,
S.L." (BAR "MACILLOS"), para a ocupación de 9,35 m2., con mesas e cadeiras ao lado
da fachada do local sito en rúa Saralegui, nº 24-Cangas, desde o 1 de xuño ata o 30 de
setembro do ano que andamos.
12º.- SOLICITUDE PRESENTADA POR J. L. F. A. (CAFETERÍA "ANAMAR"), para a
ocupación de 16,00 m2., con mesas e cadeiras na Avda. de Bueu, nº 16-baixo-Cangas,
desde o 1 de maio ao 31 de outubro do ano que andamos.
13.- SOLICITUDE PRESENTADA POR J. N. B. (BAR "UN PUNTO DE SAL"), para a
ocupación de 28,00 m2., con mesas e cadeiras na Avda. Castelao, nº 2-Cangas, desde
o 1 de xuño ao 30 de setembro do ano que andamos, diante e enfronte do local sito no
referido lugar, debendo respectar o paso de peóns, así como, deixar libres as entradas
de acceso ás vivendas colindantes.
14º.- SOLICITUDE PRESENTADA POR P. M. F. (HAMBURGUESERÍA "OBELIX BURGER"),
para a ocupación de 16,00 m2., con mesas e cadeiras diante do local sito en rúa
Redondela, nº 8-Cangas, desde o 1 de xuño ao 30 de setembro do ano que andamos,
debendo respectar o paso de peóns, así como, deixar libres as entradas de acceso ás
vivendas colindantes.
15º.- SOLICITUDE PRESENTADA POR J. M. R. G., en representación de "HERMANOS
REY GRAÑA, C.B." (CAFÉ-BAR "LA MARINA"), para a ocupación de 60,00 m2., con
mesas e cadeiras ao lado da fachada do local sito en Praza do Eirado do Señal, nº 3Cangas, desde o 1 de xuño ata o 30 de setembro do ano que andamos, debendo deixar
libres as entradas de acceso ás vivendas colindantes.
16.- SOLICITUDE PRESENTADA POR J. A. L. P. ("TABERNA DOS CHATA") para a
ocupación de 23,00 m2., cunha tarima desmontable con mesas e cadeiras enfronte do
local sito en Rúa Saralegui, nº 28-Cangas, desde o 1 de xuño ao 30 de setembro do
ano que andamos.
17.- SOLICITUDE PRESENTADA POR J. A. C. A. (CAFE-BAR "BONIN"), para a ocupación
de 60,00 m2., con mesas e cadeiras na Avda. Eugenio Sequeiros, nº 33-Cangas,
enfronte do local sito no referido lugar, desde o 1 de xuño ao 30 de setembro do ano
que andamos, así como, a ocupación de 28,00 m2., no referido lugar, desde o 1 de

outubro ao 31 de decembro do ano que andamos, debendo deixar libre o paso de
peóns de acceso á Avda. Castelao.
18.- SOLICITUDE PRESENTADA POR J. P. F. (CAFÉTERÍA-HOTEL "JUCAMAR"), para a
ocupación de 24,00 m2., con mesas e cadeiras na Avda. de Marín, nº 5-Cangas,, desde
o 1 de xuño ao 30 de setembro do ano que andamos, debendo respectar o paso de
peóns, así como, deixar libres as entradas de acceso ás vivendas colindantes.
19.- SOLICITUDE PRESENTADA POR E. E. G., en representación de "MATE, C.B." (CASA
PORRÓN), para a ocupación de 56,00 m2., con mesas e cadeiras na Avda. Eugenio
Sequeiros, nº 15-Cangas, enfronte do local sito no referido lugar, desde o 1 de xuño ao
30 de setembro do ano que andamos.
20.- SOLICITUDE PRESENTADA POR M. P. S. (CAFÉ-BAR "AMILADITO"), para a
ocupación de 40,00 m2., con mesas e cadeiras na Avda. Eugenio Sequeiros-Cangas,
enfronte do local sito no referido lugar, desde o 1 de xuño ao 30 de setembro do ano
que andamos.
21.- SOLICITUDE PRESENTADA POR J. C. G., en representación de “SUCAR, C.B.” (BAR
"O BATEL"), para a ocupación de 16,00 m2., con mesas e cadeiras en Rúa Real, nº 12Cangas, desde o 1 de xuño ao 30 de setembro do ano que andamos.
22.- SOLICITUDE DE J. F. V. (BAR "O CAIXÓN DE QUINI"), para a ocupación de 13,65
m2., cunha tarima desmontable con mesas e cadeiras en Praza do Eirado do Costal, nº
15-baixo-Cangas, desde o 1 de xuño ao 30 de setembro do ano que andamos.
23.- SOLICITUDE PRESENTADA POR G. P. C., en representación de “GEMA PORTELA,
S.L.” (CAFETERÍA "BOCADOS") para a ocupación con mesas e cadeiras de 48,00 m2.,
na Avda. Eugenio Sequeiros, nº 4-Cangas, desde o 1 de xuño ao 30 de setembro do
ano que andamos.
24.- SOLICITUDE PRESENTADA POR P. B. M. (BAR "LA VERGA"), para a ocupación con
mesas e cadeiras de 40,00 m2., na Avda. Eugenio Sequeiros, nº 17-Cangas, desde o 1
de xuño ao 30 de setembro do ano que andamos.
25.- SOLICITUDE PRESENTADA POR J. R. O. O. (BAR ALONDRAS), para a ocupación
con mesas e cadeiras de 12.00 m2., diante do seu local na Rúa Montero Ríos nº 8 Cangas, desde o 1 de xuño ao 30 de setembro do ano que andamos
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
2015, agás o indicado no acordo.
H) A autorización de instalación da terraza outorgarase a nome de quen ostente a
titularidade da licenza de apertura do establecemento de hostelería que linde co espacio
exterior que se pretende ocupar. A autorización non poderá ser arrendada,
subarrendada, nin cedida directa ou indirectamente en todo ou en parte.
I) As licenzas para a instalación de mesas e cadeiras só serán transmisibles no caso de
cambio de titularidade da licenza de apertura e funcionamento do establecemento
principal, sempre e cando o antigo e novo titular comuniquen esta circunstancia ao
Concello, sen o cal quedarán ambos suxeitos a todas as responsabilidades que se
derivaren para o titular.
J) As causas de rebogación e extinción da autorización serán as previstas no artigo 92.4
e 100 da Lei de patrimonio de administracións públicas, así como, as establecidas no
artigo 10 da Ordenanza Municipal Reguladora da Instalación das terrazas na vía pública
(BOP núm 144 de 27 de xullo de 2012).
K) Prohíbese expresamente a utilización de todo tipo de infraestruturas.
L) 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 demais normativa aplicable.

M) 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.
N) Como regra xeral a instalación realizarase nunha xoa fileira de mesas apegadas á
liña de fachada do establecemento a cuxo servizo se destinará, sen superar en
lonxitude, e deixarase expedito o acceso ás vivendas e locais comerciais colindantes,
cun espazo como mínimo de 1,80 m libre de obstáculos para o tránsito dos viandantes.
Ñ) As instalacións deberán cumprir as condicións e obrigas sinaladas na Ordenanza
Municipal Reguladora da Instalación das terrazas na vía pública (BOP núm 144 de 27 de
xullo de 2012).
1.B) SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS PARA A OBTENCIÓN DE LICENZA DE
OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON MESAS E CADEIRAS
Visto que ao día de hoxe hai establecementos hosteleiros que non achegaron a
totalidade da documentación que se esixe no artigo 4 da Ordenanza municipal
reguladora da instalación de terrazas na vía pública do Concello de Cangas, para obter
a correspondente licenza de ocupación da vía pública con mesas e cadeiras.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, acorda outorgar un prazo
improrrogable de DEZ DÍAS, do cal se fará o correspondente control no departamento
de Xestión de Ingresos, para a entrega da documentación requirida seguinte (en caso
contrario procederase ao levantamento da ocupación de vía pública por non
ter obtido a correspondente autorización municipal):
1.- SOLICITUDE PRESENTADA POR D. N. P. (CAFETERÍA "EL PASEO") para a ocupación
de 40,00 m2., con mesas e cadeiras na Avda. Eugenio Sequeiros, n° 23-Cangas, desde
o 1 de xuño ao 30 de setembro do ano que andamos. (FALTA INFORME DO ORAL E
LICENZA DE APERTURA)
2.- SOLICITUDE PRESENTADA POR B. A. C., en representación de "HOSTELERÍA
VIZZIO, S.L." (HAMBUERGUESERÍA "VIZZIO")) para a instalación de cartel na Avda. de
Marín, nº 13-Cangas, desde o 1 de xuño ao 30 de setembro do ano que andamos.
(FALTA INFORME DO ORAL E LICENZA DE APERTURA)
3.- SOLICITUDE PRESENTADA POR P. A. C. G. (TAPERÍA "ARUBA") para a instalación
de mesas e cadeiras en Rúa Saralegui, nº 14-Cangas, desde o 1 de xuño ao 30 de

setembro do ano que andamos. (FALTA DESEÑO DE SUPERFICIE CON MESAS A
OCUPAR, INFORME DO ORAL E LICENZA DE APERTURA)
4.- SOLICITUDE PRESENTADA POR G. L. A. B. (CAFETERÍA "CANGAÇEIRO"), para a
ocupación de 16,00 m2., con mesas e cadeiras na Avda. Castelao, nº 13-Cangas, á
beira do establecemento, durante o período que vai do 1 de xaneiro ao 31 de outubro
do ano que andamos e, así mesmo, a ocupación de 24,00 m2., enfronte do local sito no
referido lugar, desde o 1 de xuño ata o 31 de outubro do ano que andamos, debendo
respectar o paso de peóns. (FALTA INFORME DO ORAL E LICENZA DE APERTURA)
5.- SOLICITUDE PRESENTADA POR M. LL. R, en representación de "CONSERVAS
ARTEMAR, S.L." (BAR "CONSERVAS ARTEMAR"), para a ocupación de 28,00 m2., con
mesas e cadeiras ao lado da fachada do local sito en Praza do Eirado do Señal, nº 4Cangas, desde o 1 de xuño ata o 30 de setembro do ano que andamos, debendo deixar
libres as entradas de acceso ás vivendas colindantes. (FALTA LICENZA DE APERTURA)
6.- SOLICITUDE PRESENTADA POR R. P. E. (RESTAURANTE "O BRUÑO") para a
ocupación de 24,00 m2., cunha tarima desmontable con mesas e cadeiras enfronte do
local sito en Rúa Celso Emilio Ferreiro, nº 10-Cangas, desde o 1 de xuño ao 30 de
setembro do ano que andamos. (FALTA INFORME DO ORAL)
7.- SOLICITUDE PRESENTADA POR J. O. F. (BAR "ESCORADO") para a ocupación de
12,00 m2., con mesas e cadeiras enfronte do local sito na Avda. Ozámiz, nº 15-Cangas,
desde o 1 de xuño ao 30 de setembro do ano que andamos. (FALTA INFORME DO
ORAL E LICENZA DE APERTURA)
8.- SOLICITUDE PRESENTADA POR V. E. I. G. (TAPERÍA"MARTINNUS"), para a
ocupación de vía pública, con mesas e cadeiras na Avda. Vincenti, nº 6-Cangas, desde
o 1 de xuño ao 30 de setembro do ano que andamos, á beira do local sito no referido
lugar, debendo instalar soamente unha soa fileira de mesas, e condicionado a respectar
o paso de peóns, así como, deixar libres as entradas de acceso ás vivendas colindantes.
(FALTA LICENZA DE APERTURA)
9.- SOLICITUDE PRESENTADA POR Mª G. M. U. (BAR "A MEIGA") para a ocupación de
8,00 m2., con mesas e cadeiras enfronte do local sito na Avda. Ozámiz, nº 14-Cangas,
e a instalación de 20,00 m2., con mesas e cadeiras no Paseo de Rodeira (soamente na
parte esquerda sinalada no deseño achegado) desde o 1 de xuño ao 30 de setembro do
ano que andamos. (FALTA INFORME DO ORAL)
10º.- SOLICITUDE PRESENTADA POR A. D. M. C. (BAR "ALIÑO"), para a ocupación de
24,00 m2., con mesas e cadeiras en Travesía San Francisco, nº 6-Cangas, desde o 1 de
xuño ao 30 de setembro do ano que andamos, ao lado do local sito no referido lugar,
debendo instalar soamente unha soa fileira de mesas, e condicionado a respectar o

paso de peóns, así como, deixar libres as entradas de acceso ás vivendas colindantes.
(FALTA LICENZA DE APERTURA)
11º.- SOLICITUDE PRESENTADA POR D. A. M. (TAPERÍA "O PELAO") para a ocupación
de 4,00 m2., con dous barrís á beira do local sito en Rúa Sol, desde o 1 de xuño ao 30
de setembro do ano que andamos, condicionado a respectar o paso de peóns, así
como, deixar libres as entradas de acceso ás vivendas colindantes. (FALTA INFORME
DO ORAL E LICENZA DE APERTURA)
12º.- SOLICITUDE PRESENTADA POR C. L. G. D. (CAFETERÍA "BULE BULE") para a
ocupación de 16,00 m2., con mesas e cadeiras ao lado do local sito en Aldea de Arriba,
nº 8-Coiro, desde o 1 de xuño ao 30 de setembro do ano que andamos. (FALTA
INFORME DO ORAL E LICENZA DE APERTURA)
13º.- SOLICITUDE PRESENTADA POR A. C. M. ("GOLUTS") para a ocupación de 10,00
m2., con expositores enfronte do local sito na Avda. Eugenio Sequeiros, nº 26-Cangas,
desde o 1 de xuño ao 30 de setembro do ano que andamos. (FALTA DESEÑO DE
OCUPACIÓN, INFORME DO ORAL E LICENZA DE APERTURA)
14º.- SOLICITUDE PRESENTADA POR F. A., ("LA VIE EN ROSE") para a ocupación de
36,84 m2.,con mesas e cadeiras na Avda. Eugenio Sequeiros-Cangas e 8 m na rúa
Retrama, diante do seu local, desde o 1 de xuño ao 30 de setembro do ano que
andamos, condicionado a respectar o paso de peóns, así como, deixar libres as
entradas de acceso ás vivendas colindantes (FALTA LICENZA DE APERTURA)
Así mesmo denégase a solicitude presentada para a Rúa Nova, ao non cumprir a
Ordenanza Municipal o ancho da rúa que é inferior a 3,10 m.
15º.- SOLICITUDE PRESENTADA POR J. M. M. G., (BAR "EL PADRINO") para a
ocupación de 32,00 m2.,con mesas e cadeiras na fachada posterior do seu local na
Praza das Pontes-Cangas, desde o 1 de xuño ao 30 de setembro do ano que andamos.
(FALTA LICENZA DE APERTURA)
16º.- SOLICITUDE PRESENTADA POR A. G. M., (RESTAURANTE "TIA BRIGIDA") para a
ocupación de 12,60 m2., con mesas e cadeiras diante do seu local na Rúa do ArcoCangas, desde o 1 de xuño ao 30 de setembro do ano que andamos, condicionado a
respectar o paso de peóns, así como, deixar libres as entradas de acceso ás vivendas
colindantes (FALTA INFORME DO ORAL)
17º.- SOLICITUDE PRESENTADA POR M. P. N., (CAFE BAR "LICENCIA 45") para a
ocupación de 8,00 m2.,con mesas e cadeiras pegadas á fachada do seu local na Rúa
Montero Ríos nº 11-Cangas, desde o 1 de xuño ao 30 de setembro do ano que
andamos, condicionado a respectar o paso de peóns, así como, deixar libres as
entradas de acceso ás vivendas colindantes. (FALTA LICENZA DE APERTURA)

1.C) DENEGACIÓN DE SOLICITUDES DE INSTALACIÓN DE MESAS E CADEIRAS NA DE
VÍA PÚBLICA
1.C.1) SOLICITUDE DE P. J. A. G.
Vista a solicitude presentada o día 19.6.15 por P. J. A. G., na que reclama autorización
municipal para a ocupación de vía pública coa instalación de mesas e cadeiras, diante
do local que rexenta sito en Rúa Gondomar, nº 10-Cangas.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, acorda o seguinte:
PRIMEIRO.- Denegar a solicitude de P. J. A. G., dado que non se trata dun
establecemento de hostelaría, de conformidade coa definición establecida no artigo 75
da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia.
1.C.2) SOLICITUDE DE S. P. D.
Vista a solicitude presentada o día 18.6.15 por S. P. D., na que reclama autorización
municipal para a ocupación de vía pública coa instalación de mesas e cadeiras, no
xardín municipal da fachada posterior do local que rexenta sito en Rúa Real, nº
58-Cangas.
Visto que o artigo 12 da Ordenanza Municipal Reguladora da Instalación das terrazas na
vía pública (BOP núm 144 de 27 de xullo de 2012) literalmente dí:

“A autoridade municipal competente denegará a autorización destas instalacións
temporais en calquera dos seguintes supostos:
- Cando se instalen en xardíns públicos ou comunitarios.”
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, acorda o seguinte:
PRIMEIRO.- Denegar a solicitude de S. P. D., con base no disposto no artigo 12 da
Ordenanza municipal reguladora da instalación das terrazas na vía pública, por estar
situada a instalación de mesas e cadeiras solicitada nun xardín público.
URBANISMO E PATRIMONIO
2º.- INFORMES PROPOSTAS DE RESOLUCIÓN DO DÍA 2 DE XULLO DE 2015,
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 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° 25.350.- A O. F. J. e R. F. P., para nas Xielas-Coiro, en solo de
núcleo rural, regulado pola ordenanza 11, construír unha vivenda unifamiliar de 40,30
m2., de semisoto, 75,20 m2., de planta baixa, 98,50 m2., de primeiro andar, 15,10
m2., de porche, 38,00 m2., de garaxe e 16,80 metros de cerramento, de conformidade
co proxecto básico do arquitecto Cristóbal Juncal Ríos, de decembro de 2014, ás
condicións imposta pola Deputación Provincial en escrito do día 16 de abril de 2015, a
que antes do comezo das obras presente o 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 gratuíta de terreo para o vieiro efectuada o día 11 de xuño de
2015.
2.A.2) DENEGACIÓN DOS SEGUINTES EXPEDIENTES DE OBRAS:
EXPEDIENTE N° 25.429.- O tramitado a instancia de A. M. H., para rehabilitación e
ampliación de vivenda en Piñeiro Aldán, denégase porque a edificación en cuestión está
en situación de fóra de ordenación por total incompatibilidade co planeamento vixente
(por non cumrir coas determinacións urbanísticas establecidas ao respecto en relación
con aliñacións do sistema viario) e non seren compatibles co establecido no art. 103.2
da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de Ordenación urbanística e protección do medio
rural de Galicia.
EXPEDIENTE N° 24.408.- O tramitado a instancia de FRANCE TELECOM ESPAÑA,
S.A.U., para estación base de equipos de telecomunicación en Monte Castro-Nerga,
acórdase denegalo porque as obras propostas se emprazan nunha área de protección
integral do xacemento arqueolóxico Monte Castro, con referencia GA 36008023.

EXPEDIENTE N° 24.913.- O tramitado a instancia de M. C. G. L., para legalización de
galpón en Gandón-Aldán, denégase por ser incompatible coas determinacións
establecidas ao respecto pola ordenanza de aplicación SNUN, das Normas Subsidiarias
de Planeamento do Concello de Cangas.
2.A.3) INFORMACIÓN URBANÍSTICA DOS SEGUINTES EXPEDIENTES DE OBRAS:
EXPEDIENTE N° 27/2015.- En relación coa solicitude de autorización previa para
instalación de un depósito crioxénico, promovido por PISCÍCOLA DEL MORRAZO, S.A., a
Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Informar favorablemente o expediente de autorización autonómica
PISCÍCOLA DEL MORRAZO, S.A., no senso de tramitar, en solo rústico de protección de
costas e espazos naturais, autorización autonómica para instalación de un depósito
crioxénico en piscifactoría sita en Nerga-O Hío, de conformidade co proxecto do
enxeñeiro, David Rodríguez Besada, do 25 de marzo de 2015, o uso é autorizable pola
Comunidade Autónoma.
2.A.4) LICENZAS MUNICIPAIS
EXPEDIENTES DE OBRAS:

DE

PRIMEIRA

OCUPACIÓN

DOS

SEGUINTES

EXPEDIENTE Nº 21.133.- LICENZA MUNICIPAL DE PRIMEIRA OCUPACIÓN
PETICIONADA POR H. D. B. C., EN REPRESENTACIÓN DA MERCANTIL,
CENTRAL DE MASEIRIÑOS, S.L.
A Xunta de Goberno Local tendo en conta o informe-comprobación, emitido ao respecto
polo arquitecto municipal, o día 8 de abril de 2014, acordou:
a) outorgar LICENZA MUNICIPAL DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, a H. D. B. C., en
representación da mercantil CENTRAL DE MASEIRIÑOS, S.L., para vivenda, sita en
Menduíña-Aldán, construída ao abeiro da licenza municipal N° 22.290.
EXPEDIENTE N° 23.355.PETICIONADA POR A. V. C.

LICENZA

MUNICIPAL

DE

PRIMEIRA

OCUPACIÓN

A Xunta de Goberno Local tendo en conta o informe-comprobación, emitido ao respecto
polo arquitecto municipal, o día 27 de maio de 2015, acordou:
a) outorgar LICENZA MUNICIPAL DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, a A. V. C., para vivenda,
sita en Costeira-Coiro, construída ao abeiro da licenza municipal nº 22.661.
EXPEDIENTE N° 24.156.- LICENZA MUNICIPAL DE PRIMEIRA OCUPACIÓN
PETICIONADA POR E. A. R. E L. Q. L.

A Xunta de Goberno Local tendo en conta o informe-comprobación, emitido ao respecto
polo arquitecto municipal, o día 9 de xuño de 2015, acordou:
a) Outorgar LICENZA MUNICIPAL DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, a E. A. R. e L. Q. L., para
vivenda sita na Serra de Poente-Darbo, construída ao abeiro da licenza municipal N°
23.166.
b) Asimesmo apróbase a recepción das obras de urbanización previstas no devandito
proxecto e garantidas mediante aval, de conformidade co exposto polo técnico arriba
citado.
2.A.5) ARQUIVO DE EXPEDIENTES DE OBRAS:
EXPEDIENTE N° 24.864 e 1.699.- A Xunta de Goberno Local acorda aceptar a
renuncia ás licenzas de obras de acondicionamento e apertura de establecemento en
Vilariño, nº 66-O Hío, peticionada por I. V. M.
EXPEDIENTE N° 23.958.- O tramitado a instancia de MARÍTIMO RODEIRA, S.L., para
cambio de situación de hórreo na Madalena-Darbo, acórdase declaralo caducado por
carecer da correspondente autorización da Delegación Territorial da Conselleria de
Cultura e Turismo da Xunta de Galicia.
EXPEDIENTE N° 25.179.- O tramitado a instancia de B. R. G., con enderezo en
Espiñeira Centro, nº 17-Aldán, para limpar a fachada da vivenda no referido lugar,
acórdase declaralo caducado de conformidade co art. 92 da Lei 30/92, do 26 de
novembro, ao transcorrer máis de tres meses desde o requirimento de presentación de
documentación do día 11 de setembro de 2014.
2.B) LICENZA DE OBRAS MENORES
Examinados os expedientes de obras tramitados a instancia de parte, e vistos, así mesmo, os informes técnicos
e administrativos incorporados, a Alcaldía acordou, outorgar as seguintes licenzas de obras, deixando a salvo o
dereito da propiedade, os de terceiros e os do común, de conformidade coa documentación presentada,
sempre que esta se adapte ó condicionado que se establece en cada autorización e ás seguintes condicións
xerais:
1ª.- Os efectos das licenzas que se conceden, son puramente urbanísticos, a reserva e con absoluta
independencia da obriga inexcusable que recae nos seus titulares, de obter, no seu caso, as preceptivas
autorizacións por parte dos outros organismos estatais, con competencias concorrentes nesta cuestión
(Xefatura Provincial de Estradas, Deputación Provincial, Obras do Porto de Vigo, Pontevedra, A Coruña, etc.).
2ª.- Advírtese ó interesado ou interesada que esta licenza carece de validez en tanto non se efectúe a
operación de "tira de cordas" pola comisión de obras e técnico/a aparellador/a municipal, efecto para o cal
deberá solicitar o/a interesado/a que se leve a cabo esta antes de comezar as obras.
3ª.- Deberá ter na obra a licenza e o deseño selado polo concello a disposición dos/as funcionarios/as
municipais.

4ª.- De conformidade co disposto no artigo 197.1 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia, os prazos de iniciación, interrupción máxima e remate das
obras, fíxanse en:
a) Iniciación dentro dos doce meses seguintes ó outorgamento da licenza.
b) Interrupción máxima de seis meses, debendo comunicar ó concello e advertíndose con carácter excepcional
e por unha soa vez, outorgarase prórroga cando se xustifique que a interrupción obedeceu a motivos de forza
maior.
c) Remate das obras dentro dos trinta e seis meses seguintes ó outorgamento da licenza.
5ª.- As características constructivas dos cerramentos deben seren as que sinale a ordenanza respectiva
segundo a cualificación urbanística do solo, e que se especifican na documentación das vixentes normas que
leva por título "Normas Urbanísticas I".

EXPEDIENTE N° 24.706.- A E. M. G., para en Vilariño-O Hío, construír un cerramento
de 9,95 metros, de conformidade co proxecto do aparellador, Rafael Soliño Costas.
EXPEDIENTE N° 24.585.- A G. P. F., para en Espiñeira-Aldán, modificar o muro de
contención de terras e cerramento de 14,50 metros e recolocación de portal, de
conformidade co proxecto do aparellador, Emilio Camaño Malvido, de xuño de 2013.
EXPEDIENTE N° 25.415.- A E. L. S., para en Rúa Álvaro Guitián, nº 1-Cangas,
proceder á formación de cuberta dunha terraza existente de 13,67 m2., de
conformidade co proxecto do aparellador, Francisco Mallo Lagoa, de febreiro de 2015.
EXPEDIENTE N° 25.452.- A J. M. S. E. e M. M. T. P., para no Viso-O Hío, construír
21,34 metros de muro de contención, de conformidade co proxecto do arquitecto,
Javier Rial Lemos, de abril de 2015.
EXPEDIENTE N° 25.453.- A A. I. L. e N. B. B., para no Viso-O Hío, construír un muro
de contención de 12,17 metros e unha piscina de 32,00 m2., de conformidade co
proxecto do arquitecto, Javier Rial Lemos.
EXPEDIENTE N° 25.462.- A L. F. O., para en Camiño das Laxes-Donón-O Hío,
construír un muro de contención de terras de 12,00 metros, de conformidade co
proxecto do aparelllador, Rafael Soliño Costas, de febreiro de 2015.
Acéptaselle a cesión gratuíta de terreo para o vieiro, efectuada o día 27 de maio de
2015.
EXPEDIENTE N° 24.736.- A A. O. V., para en Punta Couso-O Hío, reparar a cuberta e
fachada, de conformidade co proxecto do aparellador, Alberto Iglesias Hortas, de
febreiro de 2013. De acordo co establecido no art. 103 da Lei 9/2002, de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia, trátase dunha licenza que se
concede a unha edificación á que se lle aplica o réxime de fóra de ordenación,
tratándose de obras necesarias para o mantemento do uso preexistente e dando

traslado deste acordo ao Rexistro da Propiedade para efectos da súa constancia, das
limitacións e condicións especiais na concesión de licenzas en edificacións fóra de
ordenación.
EXPEDIENTE N° 24.803.- A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A., para no
Igrexario-O Hío, executar 403,00 metros de canalización de rede de media tensión
subterránea e instalación de un centro de transformación, de conformidade co proxecto
SGD 24 8 313050071, do 20 de agosto de 2013, autorización da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria, do día 30 de decembro de 2014, condicións
impostas pola Deputación Provincial do día 17 de febreiro de 2014 e coas seguintes
condicións:
* 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 canalizacións
sobre a calzada, debéndose emprazar nas zonas destinadas a beirarrúas.
* Debe presentar un aval por importe de VINTE E SETE MIL NOVECENTOS CINCUENTA
E OITO EUROS CON NOVENTA E NOVE CÉNTIMOS (27.958,99 €), para responder das
obras de reposición da vía 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 "Unión
Fenosa Distribución", 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/as, da correspondente licenza de
primeira ocupación para poder contratar o servizo.
EXPEDIENTE N° 23.834.- A FAB 2013 TEIDE, para en Rúa San Xosé (UA 28), instalar
un centro de transformación, de conformidade coa documentación presentada e planos
dos arquitectos, Francisco Castro e Pedro Alonso, visados o día 4 de xuño de 2015.

EXPEDIENTE N° 24.869.- A G. P. F., para en Camping de Espiñeira-Aldán, realizar
acopio de restos vexetais nunha superficie de 100,00 m2., de conformidade coa
documentación presentada e debendo cumprir as determinacións da LOUGA e das
Normas Subsidiarias do Concello de Cangas.
EXPEDIENTE S/N.- A TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., para en Trav. da Marina, nº
4-Cangas, construír unha arqueta e unha canalización de 1,00 metro, 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.
Nin durante o periodo das festas de nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin durante
as de Semana Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras.
* Deberá repoñer a pavimentación de pedra cunha rengleira completa entre as
edificacións.
* 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 canalizacións
sobre a calzada, debéndose emprazar nas zonas destinadas a beirarrúas.
* Debe presentar un aval por importe de CATRO MIL CATROCENTOS OITENTA E DOUS
EUROS CON NOVENTA E CATRO CÉNTIMOS (4.482, 94 €), para responder das obras de
reposición da vía 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 "TELEFÓNICA
DE ESPAÑA S.A.U.", o traslado, adaptación, reposición ou calquera outra actuación que
resulte necesaria, sen que iso supoña dereito a ningún tipo de indemnización.
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/as, da correspondente licenza de
primeira ocupación para poder contratar o servizo.
2.C) APERTURAS DE ESTABLECEMENTOS
EXPEDIENTE N° 1.266.- O tramitado a instancia de A. M. B. M., para restaurante en
Santa Marta, nº 55-56-Darbo, denégase de conformidade co denegación da
autorización por parte da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas,
do día 31 de outubro de 2012

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:
OBRAS
EXPEDIENTEE N° 25.156.- M. V. V., declaración ineficacia de comunicación previa
segundo resolución do día 15 de xuño de 2015, de cerramento en San Roque-Darbo.
EXPEDIENTE N° 25.176.- J. G. M., realce de cerramento en Boubeta-Coiro.
EXPEDIENTE N° 25.382.- GAS GALICIA S.D.G S.A., canalización en Cunchido-Darbo.
EXPEDIENTE N°
25.385.- GAS GALICIA
S.D.G
S.A.,
canalización
Trigás-Boubeta-Miranda-Coiro.
EXPEDIENTE N° 25.396.- V. P. F., cerramento en Souto de Arriba, nº 32-Darbo.

en

EXPEDIENTE N° 25.423.- F. C. V., cambio material de cubrición, substitución de
carpintería exterior, reparacións interiores e cerramento na Avda. da Coruña, nº
70-Darbo.
EXPEDIENTE N° 25.449.- E. J. T., declaración ineficacia da comunicación previa,
segundo a resolución do día 2 de xuño de 2015.
EXPEDIENTE N° 25.450.- B. C. G. e outro, cerco frontal en Monte Carrasco-Darbo.
EXPEDIENTE N° 25.453.- A. I. L. e N. B. B., cenador no Viso-O Hío.
EXPEDIENTE N° 25.469.- GAS GALICIA S.D.G S.A., canalización en Rúa Lirio, nº
1-Cangas.
EXPEDIENTE N° 25.474.- J. H. H., legalización de anexo en planta baixa en Estrada a
Bueu-Gandón, nº 138-Aldán.
EXPEDIENTE N° 25.477.- LUIS HERNáNDEZ ÁLVAREZ S.L., substitución carpintería
exterior en Balea, nº 1-bloque 1-1º esq.-Darbo.
EXPEDIENTE N° 25.484.- M. C. M., caseta en Fontepesada-Coiro.
EXPEDIENTE N° 25.492.- E. G. N., cerramento parcial en Donón-O Hío.

EXPEDIENTE N° 25.493.- DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A.,
obras de mantemento en supermercado na Avda. Xosé Mª Castroviejo-Coiro.
EXPEDIENTE N° 25.494.- GAS GALICIA S.D.G S.A., canalización en Camiño Vello de
Rodeira-Coiro.
EXPEDIENTE N° 25.496.- A. B. P., reforma de fachada en 2ª Trav. Atranco, nº 19baixo-Cangas.
EXPEDIENTE N° 25.497.- M. C. B. R., reparación parcial exterior de fachadas en Rúa
Garelli, nº 3-Cangas.
EXPEDIENTE N° 25.503.- NAVIERA MAR DE ONS, acondicionamento de local para
almacén de pertrechos náuticos en Aldea de Arriba, nº 5-Cangas.
EXPEDIENTE N° 25.504.- COMUNIDADE PROPIETARIOS EDIFICIO AVDA. BUEU, Nº 2,
colocación plataforma salvaescaleiras na Avda. de Bueu, nº 2- Cangas.
EXPEDIENTE N° 25.505.- E. C. V., legalización cobertizo desmontable en Rosada, nº
67-Coiro.
EXPEDIENTE N° 25.506.- COMUNIDADE DE PROPIETARIOS "AGARIMO", rampla de
acceso en Ramal do Paraíso, nº 2-Darbo.
EXPEDIENTE N° 25.508.- S. M. B., cerramento frontal en Menduíña-Aldán.
EXPEDIENTE N° 25.510.- P. A. F. C., reparación interior vivenda en Trav. do Tobal, nº
20-Darbo.
EXPEDIENTE N° 25.512.- J. R. M., reparación fachadas na Avda. de Ourense, nº
79-Cangas.
EXPEDIENTE N° 25.513.- A. E. C., reposición material de cubrición en vivenda en
Camiño da Area, nº 1-Darbo.
EXPEDIENTE n° 25.514.- H. L. B., colocación de tella en edificación existente nos
Laguiños, nº 7-Vilanova-O Hío.
EXPEDIENTE N° 25.515.- M. C. B. R., legalización ampliación fiestra en Baixada ao
Peirao, nº 1-Aldán.
EXPEDIENTE N° 25.517.- DOS CHATA, C.B., acondicionamento de local en Rúa Alfredo
Saralegui, nº 28-baixo-Cangas.

EXPEDIENTE N° 25.520.- A J. A. C. O., cerramento en Donón-O Hío.
ACTIVIDADES
EXPEDIENTE N° 1.4 96.- SUSANGEL S.L., centro depilación e estética en Rúa Baiona, nº
20-Cangas.
EXPEDIENTE N° 1.619.- E. G. N., pensión de dúas estrelas en Donón-O Hío.
EXPEDIENTE N° 1.674.- A. D. K. C., restaurante 4ª categoría na Avda. Méndez Núñez,
nº 5-Cangas.
EXPEDIENTE N° 1.706.- N. C. C., gabinete de fisioterapia na Avda. de Lugo-Romarigo,
nº 44-Coiro.
EXPEDIENTE N° 1.711.- F. M. E., tenda de regalos e caramelos na Avda. de Marín, nº
3-local 2-Cangas.
EXPEDIENTE N° 1.773.- R. L. N., copia de chaves e reparación calzado en Rúa Baiona,
nº 9-Cangas.
EXPEDIENTE N° 1.796.- LUSARI CANGAS, S.L., cambio titularidade quiosco na Avda.
Eugenio Sequeiros, nº 10-Cangas.
EXPEDIENTE N° 1.813.- M. P. S., cambio titularidade bar-cafetería en Rúa Retrama, nº
3-baixo-Cangas.
EXPEDIENTE N° 1.818.- GRAÑA CALVAR MONTAJES, S.L., local comercial electricidade,
fontanería e calefacción, en Rúa A Guardia, nº 6-baixo-Cangas.
EXPEDIENTE N° 1.822.- JOCAR VIGO INSTALACIONES, S.L., oficina en Rúa Baiona, nº
18-baixo-Cangas.
EXPEDIENTE N° 1.825.- J. C. V., cambio titularidade xeladeria na Avda. Montero Ríos,
nº 26-Cangas.
EXPEDIENTE N° 1.833.- J. C. G. R., cambio titularidade comercio polo miúdo moda e
complementos, en Rúa San Francisco, nº 15-Cangas.
EXPEDIENTE N° 1.840.- M. C. N., oficina e almacén de caramelos e froitos secos en
Rúa A Guardia, nº 16-baixo-Cangas.
EXPEDIENTE N° 1.844.- ARENOSA TIZÓN, S.L., cambio titularidade óptica na Avda.
Montero Ríos, nº 29-Cangas.

FACENDA
4º.- INFORMES DE TESOURERÍA S/SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE
GARANTÍAS
4.A) APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS
Examinados os informes emitidos pola Tesourería Municipal, referente a diversas
solicitudes de devolución de garantías por realización de obras.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, e de conformidade cos
informes favorables da Tesourería Municipal, acorda aprobar as solicitudes de
devolución de garantías ós seguintes solicitantes:
SOLICITANTE

GARANTÍA

IMPORTE

COPCISA, S.A.

AVAL

4.174,90 €

EXTRACO, S.A.

AVAL

10.872,37 €

S. C. G.

FIANZA

386,51 €

J. M. R.

FIANZA

601,20 €

M. R. B.

FIANZA

1.251,28 €

OBXECTO
REFORMA DE CAMPO
DE
FÚTBOL:
ADECUACIÓN
DO
TERREO DE XOGO E
MELLORAS
DAS
INSTALACIÓNS
DO
"ALONDRAS C.F."
REPARACIÓN
DA
PAVIMENTACIÓN
DA
ROTA
DE
DONÓNCANGAS
SUBSTITUCIÓN FIANZA
LICENZA Nº 21.194
LICENZA Nº 22.940
EXPEDIENTE Nº 23.839
LICENZA Nº 22.566
EXPEDIENTE Nº 23.352

4.B) DENEGACIÓN DE SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS
Examinados os informes emitidos pola Tesourería Municipal, referente a diversas
solicitudes de devolución de garantías por realización de obras.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, e de conformidade cos
informes desfavorables da Tesourería Municipal, acorda denegar as solicitudes de
devolución de garantías ós seguintes solicitantes:

SOLICITANTE
J. A. P.

GARANTÍA
AVAL

IMPORTE
8.723,60 €

OBXECTO
LICENZA Nº 20.474

5º .- APROBACIÓN DE CONTA XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
POLA CONSELLERÍA DE SANIDADE PARA O COFINANCIAMENTO DE
PROXECTOS DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS E CONDUTAS
ADITIVAS 2014-2015
Dáse conta de resolución da Alcaldía do día 22.6.15, referente a aprobación de conta
xustificativa da subvención concedida pola Consellería de Sanidade, para o
cofinanciamento de proxectos de prevención de drogodependencias e condutas aditivas
2014-2015, que di o seguinte:

"RESOLUCIÓN
APROBACIÓN DA CONTA XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA
CONSELLERÍA DE SANIDADE PARA O COFINANCIAMENTO DE PROXECTOS DE
PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS E CONDUTAS ADICTIVAS 2014-2015
Vista a memoria redactada polo técnico municipal en Prevención de drogodepencias,
Alberto Casqueiro Iglesias, dos programas e actividades desenvolvidas no período
subvencionado do 1 de abril de 2014 ata o 31 de maio de 2015.
Vista a certificación da Intevención Municipal na que fai constar o seguinte:
'Que os datos consignados a continuación son certos e que na contabilidade do
Concello de Cangas están os documentos xustificativos deles, que quedan á disposición
da Consellería de Sanidade e demais institucións contempladas na lexislación para
calquera comprobación que se requira efectuar.
Que ao Concello de Cangas foille concedida, mediante resolución da conselleira de
Sanidade, do 25 de novembro de 2014, unha subvención, por importe de //20.372.12
€//, para o cofinanciamento de proxectos de prevención de drogodependencias e
condutas adictivas promovidos por concellos, mancomunidade de concellos ou
agrupacións de concellos da Comunidade Autónoma de Galicia. Do importe concedido
recibiu un primeiro pagamento de carácter anticipado por importe de //11.099,89 €//,
en concepto de gastos de preparación e posta en marcha e execución de actividades.
Que a finalidade da dita subvención foi o desenvolvemento do proxecto de prevención
de drogodependencias e condutas adictivas no Concello de Cangas, e maniféstase o
cumprimento desta.

Que os gastos que están contabilizados polo concello como pagados ocasionados pola
realización das actividades do citado proxecto, no período do 1 de abril de 2014 ata o
31 de maio de 2015, ascenden a un total de //45.275,46 €//. Os gastos imputables a
esta subvención son os seguintes:

Acredor

Concepto de gasto

Número de
factura
Importe

Data
de Data
emisión
pago

Escola de pais

03/15

07/05/2015

2.000,00

Asociación Ameneiro
G36326858

NÓMINAS
A. C. I.
DNI 35308631C

ABRIL 2014

19/05/2015
27/05/2015

Técnico
Importe e Data
de
Municipal en data
recoñecemento
prevención
aprobación da obriga
de drogas
Data pago
NÓMINA

2.185,88
24/04/2014

24/04/2014

25/04/2014

SEG.SOC.

23/05/2014

23/05/2014

30/05/2014
15/05/2014

IRPF

NÓMINA

2.192,15
23/05/2014

23/05/2014

26/05/2014

SEG.SOC.

827,13
25/06/2014

26/06/2014

30/06/2014

MAIO 2014

IRPF

P.EXTRA XUÑO 2014

NÓMINA

1.765,75
03/06/2014

03/06/2014

04/06/2014

NÓMINA

25/06/2014

25/06/2014

26/06/2014

SEG.SOC.

24/07/2014

28/07/2014

31/07/2014

XUÑO 2014

XULLO 2014

17/06/2014

09/07/2014

IRPF

NÓMINA

2.192,15
24/07/2014

24/07/2014

24/07/2014

SEG.SOC.

827,13
18/08/2014

29/08/2014

29/08/2014
18/08/2014

IRPF

NÓMINA

2.132,30
18/08/2014

18/08/2014

20/08/2014

30/09/2014

30/09/2014

827,13
SEG.SOC.

AGOSTO 2014

IRPF

SETEMBRO 2014

NÓMINA

25/09/2014

11/09/2014
2.132,30
25/09/2014

25/09/2014

de

25/09/2014

SEG.SOC.

827,13
24/10/2014

24/10/2014

15/10/2014

IRPF

OUTUBRO 2014

NOVEMBRO 2014

31/10/2014

NÓMINA

2.132,30
24/10/2014

24/10/2014

24/10/2014

SEG.SOC.

827,13
24/11/2014

28/11/2014

28/11/2014
17/11/2014

IRPF

NÓMINA

2.132,30
24/11/2014

24/11/2014

25/11/2014

SEG.SOC.

827,13
17/12/2014

30/12/2014

30/12/2014
16/12/2014

IRPF

NÓMINA

2.132,30
17/12/2014

17/12/2014

18/12/2014

SEG.SOC.

827,13
23/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

DECEMBRO 2014

IRPF

P.EXTRA 2014DEC.

NÓMINA

XANEIRO 2015

NÓMINA

13/01/2015
1.969,24
04/12/2014

04/12/2014

04/12/2014

23/01/2015

26/01/2015

23/02/2015

27/02/2015

2.309,84
23/01/2015
SEG.SOC.

827,13
23/02/2015

IRPF

FEBREIRO 2015

18/02/2015

NÓMINA

2.532,07
23/02/2015

23/02/2015

24/02/2015

SEG.SOC.

802,81
24/03/2015

24/03/2015

31/03/2015

IRPF

MARZO 2015

18/03/2015

NÓMINA

2.167,07
24/03/2015

24/03/2015

25/03/2015

SEG.SOC.

896,19
24/04/2015

24/04/2015

30/04/2015

IRPF

ABRIL 2015

15/04/2015

NÓMINA

2.573,17
24/04/2015

24/04/2015

27/04/2015

SEG.SOC.

796,83
21/05/2015

29/05/2015

29/05/2015

IRPF

MAIO 2015

NÓMINA

18/05/2015
2.359,67
21/05/2015

21/05/2015

21/05/2015

SEG.SOC.
IRPF

Que para a mesma finalidade non foi solicitada nin obtida subvención ningunha doutra
entidade pública ou privada, polo que o único importe que se vai percibir para esta
actividade é o concedido a través desta subvención.
Esta Alcaldía, con base nas atribucións conferidas pola lexislación vixente, á memoria
redacta polo técnico municipal e na certificación da Intervención transcrita
anteriormente, RESOLVE:
Primeiro.- Aproba a conta xustificativa polo importe de CORENTA E CINCO MIL
DOUSCENTOS SETENTA E CINCO EUROS CON CORENTA E SEIS CÉNTIMOS (45.275,46
€) da subvención concedida mediante resolución da Consellería de Sanidade do
25/11/2015, polo importe de VINTE MIL TRESCENTOS SETENTA E DOUS EUROS CON
DOCE CÉNTIMOS (20.372,12 €) para o cofinanciamento de proxectos de prevención de
drogodependencias e condutas adictivas promovidos por concellos, mancomunidade de
concellos ou agrupación de concellos da Comunidade Autónoma de Galicia. Que a
diferencia entre a axuda concedida e o total do gasto imputables a esta subvención, foi
con cargo a fondos propios.
Segundo.- Dar conta da presente Resolución na vindeira Xunta de Goberno Local que se
realice."
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, queda informada da
resolución da Alcaldía transcrita anteriormente, referente a aprobación de conta
xustificativa da subvención concedida pola Consellería de Sanidade, para o
cofinanciamento de proxectos de prevención de drogodependencias e condutas aditivas
2014-2015.
SERVIZOS SOCIAIS, IGUALDADE E SANIDADE
6º.- PROPOSTA DO XEFE DE SERVIZO DO CENTRO MUNICIPAL DE BENESTAR
SOCIAL S/RESOLUCIÓN DE ALTAS E BAIXAS DO SERVIZO MUNICIPAL DE
AXUDA NO FOGAR
6.A) PROPOSTA DE ALTA NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

Examinada a proposta do xefe de servizo do Centro Municipal de Benestar Social, do día
2.6.15, relativa a alta 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 Alcaldía a seguinte resolución:
* CONCEDERLLE a: D.E.G., co expediente nº 36008/02/001921-25358, o Servizo de
Axuda a Domicilio a través da quenda de dependencia e de acordo cos seguintes
detalles:
Prestacións:
* Atenc¡óns de carácter persoal.
* Atenc¡óns de carácter doméstico e da vivenda.
Custo do servizo: 343,32 €.
Achega económica da persoa usuaria: (segundo a capacidade económica: 21,25%)
165,76 €/mes.
Número de horas: 28 horas.
Data prevista de alta no SAF: xuño de 2015."
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, acorda, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, aprobar integramente a
proposta transcrita.
6.B) PROPOSTA DE ALTA NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
Examinada a proposta do xefe de servizo do Centro Municipal de Benestar Social, do día
2.6.15, relativa a alta 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 Alcaldía a seguinte resolución:

* CONCEDERLLE a: J.P.H., co expediente nº 36008/02/002558-44700, o Servizo de
Axuda a Domicilio a través da quenda de dependencia e de acordo cos seguintes
detalles:
Prestacións:
* Atenc¡óns de carácter persoal.
* Atenc¡óns de carácter doméstico e da vivenda.
Custo do servizo: 858,31 €.
Achega económica da persoa usuaria: (segundo a capacidade económica: 13,49 %)
115,79 €/mes.
Número de horas: 70 horas.
Data prevista de alta no SAF: xuño de 2015."
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, acorda, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, aprobar integramente a
proposta transcrita.
6.C) PROPOSTA DE ALTA NO SERVIZO DE XANTAR NA CASA
Examinada a proposta do xefe de servizo do Centro Municipal de Benestar Social, do día
1.6.15, relativa a alta do Servizo Municipal de Xantar na Casa, que di:

"PROPOSTA DE RESOLUCIÓN
Vista a solicitude e documentación presentada pola persoa solicitante e tralo informe
social elaborado pola traballadora social dos servizos sociais comunitarios, desde a
xefatura de servizo do Centro Municipal Social, propónselle á Alcaldía a seguinte
resolución:
* CONCEDERLLE a: G.I.F., co expediente nº 36008/02/002615, o Programa de Xantar
na Casa, por reunir os requisitos establecidos para o acceso a este.
Data prevista de alta no Programa de Xantar na Casa: xuño de 2015."
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, acorda, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, aprobar integramente a
proposta transcrita.

MEDIO AMBIENTE E TURISMO
7º.- PROPOSTA DA CONCELLEIRA DE MEDIO AMBIENTE E TURISMO
S/CONCESIÓN DE LICENZA DE APERTURA PARA A INSTALACIÓN DE
QUIOSCOS DESMONTABLES DURANTE A TEMPADA DE VERÁN EN TERREOS
PRIVADOS (ZONA DE SERVIDUME)
Dáse conta de propostas dos días 23 de xuño e 3 de xullo do ano que andamos,
realizadas pola concelleira de Medio Ambiente e Turismo, referente a concesión de
licenzas de apertura para a instalación de quioscos desmontables durante a tempada de
verán, en terreos privados:

"A concelleira de Medio Ambiente e Turismo, Tania Castro Paredes, propón á Xunta de
Goberno Local, para a súa aprobación, o seguinte:
• Primeiro.- Concesión de licenza de apertura para instalación de quiosco desmontable
en terreo privado, en zona de servidumbre, durante a tempada de verán 2015,
autorizado administrativamente pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infrestruturas. Cumprindo coas condicións do anexo.
• Segundo.- Dar traslado do presente acordo aos interesados e aos departamentos de
Intervención, Xestión de Ingresos e Estatística.
1.J. O. O., para a instalación de un quiosco de 20,00 m2., no lugar de Praia de
AREABRAVA-O HÍO, Cangas.
2.E. F. M. S., para a instalación de un quiosco de 20,00 m2., no lugar de Praia de
VIÑÓ-NERGA-O HíO, Cangas.
3.A. M. P. C., para a instalación de un quiosco de 20,00 m2., no lugar de Praia de
ARNELES-O HÍO, Cangas.
4.G. S. R., para a instalación de un quiosco de 12,50 m2., no lugar de Praia de
FRANCÓN-ALDÁN, Cangas.
5.A. P. M., para a instalación de un quiosco de 13,00 m2., no lugar de Praia de
PINTÉNS-O HíO, Cangas.
6.I. O. O., para a instalación de un quiosco de 15,00 m2., no lugar de Praia de
NERGA-O HÍO, Cangas.
7.D. P. S., para a instalación de un quiosco de 20,00 m2., no lugar de Praia de
AREABRAVA-O HÍO, Cangas.

8.S. J. C., para a instalación de un quiosco de 20,00 m2., no lugar de Praia de
AREACOVA-ALDÁN, Cangas."
A N E X O:
"As licenzas outorgadas estarán sometidas ás seguintes CONDICIÓNS:
1°.- 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 horas atas as 22.00 horas.
3º.- Queda prohibida calquera tipo de ambientación musical.
4º.- Deberá depositar o lixo e desperdicios no colector do lixo mais 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.
7°.- 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 saneamento xeral, se 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 15 maio ata o 30 de setembro de 2015.
11º.- Disporase do correspondente certificado sanitario e do seguro de accidentes para os/as usuarios/as.
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, do 13 de outubro, e na Orde do 31 de marzo de 1976 (BOE do
24 de abril).
14°.- Advírteselle ao interesado/a 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 2.7.15, acorda aprobar integramente
a proposta da concelleira de medio ambiente e turismo, transcrita anteriormente,
referente a concesión de licenzas de apertura para a instalación de quioscos en terreos
privados, en zona de servidume, durante a tempada de verán-2015.

8º.- DACIÓN DE CONTA DE SINATURA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN
SUBSCRITO ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR E O
CONCELLO DE CANGAS, PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E
DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS MEDIANTE A ACTUACIÓN DE
MEDIOS DE PREVENCIÓN E DEFENSA, COFINANCIADO PARCIALMENTE CO
FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) NO
MARCO DO PDR DE GALICIA 2007/2013
Examinado o convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e o
Concello de Cangas, asinado o día 12.5.15, para a participación na prevención e
defensa contra incendios forestais mediante a actuación de medios de prevención e
defensa, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento
Rural (FEADER), no marco do PDR de Galicia 2007/2013.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, acorda o seguinte:
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento do convenio de colaboración, asinado o día 12.5.15,
entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e o Concello de Cangas, para a
participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación
de medios de prevención e defensa.
SEGUNDO.- Dar traslado de copia do convenio de referencia aos departamentos de
Subvencións e Intervención.
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

