ACTA

Expediente núm.:

Órgano colexiado:

XGL/2018/26

A Xunta de Goberno Local

DATOS DE DESENVOLVEMENTO DA SESIÓN
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Data

2 de xullo de 2018

Duración

Desde as 20:07 ata as 20:26 horas

Lugar

SALA DE SESIÓNS

Presidida por

XOSE MANUEL PAZOS VARELA

Secretario

BERTA ALONSO SOTO

ASISTENCIA Á SESIÓN
DNI

Nome e Apelidos

Asiste

77010633D

ANDRES GARCIA BASTON

NON

73240505H

HÉITOR MERA HERBELLO

NON

78734984G

JESÚS ANTONIO PEREZ GALLEGO

SÍ

76807564F

LOURDES RIAL PARDO

NON

78730184B

MARIANO ABALO COSTA

SÍ

76811297Z

MERCEDES GIRALDEZ SANTOS

SÍ

53113479Q

TANIA CASTRO PAREDES

SÍ

78739263M

TOMÁS HERMELO ÁLVAREZ

SÍ

76328194A

XOSE MANUEL PAZOS VARELA

SÍ

34907283E

XOÁN CHILLÓN IGLESIAS

SÍ

78736615W

ÁNGELA VIZOSO MARCOS

NON
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Unha vez verificada polo secretario a válida constitución do órgano, o presidente abre a sesión,
polo que se procede á deliberación sobre os asuntos incluídos na orde do día

A) PARTE RESOLUTIVA

Aprobación da acta da sesión anterior realizada en data 26 de xuño de 2018
Favorable

Tipo de votación: Nominal
A favor: 6, En contra: 0, Abstencións: 1, Ausentes: 0
A favor

JESÚS ANTONIO PEREZ GALLEGO
MARIANO ABALO COSTA
MERCEDES GIRALDEZ SANTOS
TANIA CASTRO PAREDES
TOMÁS HERMELO ÁLVAREZ
XOSE MANUEL PAZOS VARELA

En contra

---

Abstencións

XOÁN CHILLÓN IGLESIAS

Ausentes

---

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 26 de xuño de
2018.

Expediente 3047/2018. Solicitude de sinalización
Favorable

Tipo
de
Unanimidade/Asentimento

votación:

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o informe emitido en data 14.06.2018 pola Policía
Local, referente a solicitude de espello no lugar do cruce da rúa Madalena co camiño de
Fontenova no Hío, no que se indica o seguinte:
"Vista a solicitude realizada por N.E.M.A., con DNI nº X, con rexistro de entrada nº 6658, de 6
de xuño de 2018, na que solicita a colocación de un espello na rúa da Madalena co camiño da
Fontenova no Hío.
Que na tarde do día 13 de xuño de 2018, comisionados os axentes na direción sinalada na folla
de solicitude, compróbase que no lugar no día da data, non existe instalado ningún espello.
Esta circunstancia dificulta a visibilidade dos vehículos que se incorporan desde a rúa da
Madalena ao camiño da Fontenova. Ambos vieiros son de uso público e de utilización
indeterminada de usuarios.
Que vista a situación do lugar e en virtude da seguridade viaria non existe inconveniente en
que se aprobe a petición realizada polo interesado".
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Expediente 825/2018. Informes-propostas da inspeción tributaria de solicitudes para
ocupación de vía pública coa instalación de mesas e cadeiras-2018
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

A) PROPOSTA-INFORME DO DEPARTAMENTO DE XESTIÓN DE INGRESOS
TRIBUTARIOS REFERENTE A OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA-ANO 2018
A Xunta de Goberno Local acorda o seguinte:
PRIMEIRO.- Aprobar integramente a proposta-informe favorable emitida o día 28.06.2018
polo departamento de xestión de ingresos tributarios, para ocupación de vía pública durante o
ano 2018, que é como segue:
"Asunto: ocupación de vía pública con mesas, cadeiras, parasoles, paraventos, etc.
A Ordenanza municipal reguladora da instalación das terrazas na vía pública (BOP 27-72012), nos artigos 3 e 4, regula as solicitudes e autorizacións do aproveitamento de terreos
tanto de dominio público como privados de uso público da ocupación temporal con terrazas e
elementos análogos.
Despois de comprobar a ocupación de vía pública con mesas e cadeiras, realizase a seguinte
PROPOSTA:
1.- A P.S.S., con NIF X (CAFETERÍA LA PERLA NEGRA) e con enderezo na Avda. Eugenio
Sequeiros, nº 33-Cangas, para a instalación de mesas e cadeiras desde o 2 de xaneiro ao 31 de
maio de 2018, na Avda. Eugenio Sequeiros nunha superficie de 12,00 m2., diante do
establecemento; para a instalación, de mesas e cadeiras desde o 1 de xuño ao 30 de setembro
de 2018, na Avda. Eugenio Sequeiros de 39,00 m2., diante do establecemento e 8,00 m2., na
fachada do establecemento; para a instalación, así mesmo, desde o 1 de outubro ao 30 de
decembro de 2018 na Avda. Eugenio Sequeiros de 12,00 m2., diante do establecemento.
Segundo a ordenanza municipal Capítulo III, artigo 12, punto 1: (…) non suporán obstáculo
para o tránsito de persoas, nin poderá prexudicar a seguridade desde ou do tráfico rodado;
punto 2: (…) será requisito indispensable para autorizar (…) que a beirarúa/rúa (…) teña un
ancho mínimo de 3,00 metros e que se deixe un espazo como mínimo de 1,80 metros libres de
obstáculos para o tránsito dos viandantes.
2.- A J.L.F.A., con NIF X (CAFETERÍA ANAMAR), con enderezo na Avda. de Bueu, nº 16, para
a instalación de mesas e cadeiras desde o 1 de maio ao 31 de outubro de 2018 na Avda. de
Bueu, nº 16, nunha superficie de 16,00 m2., na fachada.
Segundo a ordenanza municipal capítulo III, artigo 12, punto 1: (…) non suporán obstáculo
para o tránsito de persoas, nin poderá prexudicar a seguridade desde ou do tráfico rodado;
punto 2: (…) será requisito indispensable para autorizar (…) que a beirarúa/rúa (…) teña un
ancho mínimo de 3,00 metros e que se deixe un espazo como mínimo de 1,80 metros libres de
obstáculos para o tránsito dos viandantes.
3.- A "CASA MACILLOS SL" (CASA MACILLOS), con CIF X, rep.: L.G.C., con NIF X, con
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enderezo en rúa Saralegui, nº 24, para a instalación de mesas e cadeiras desde o 1 de maio ao
30 de setembro de 2018 na rúa Saralegui, nº 24, nunha superficie de 9,35 m2., na fachada.
Segundo a Ordenanza municipal capítulo III, artigo 12, punto 1: (…) non suporán obstáculo
para o tránsito de persoas, nin poderá prexudicar a seguridade dende ou do tráfico rodado;
punto 2: (…) será requisito indispensable para autorizar (…) que a beirarúa/rúa (…) teña un
ancho mínimo de 3,00 metros e que se deixe un espazo como mínimo de 1,80 metros libres de
obstáculos para o tránsito dos viandantes.
4.- A "BAR ALONDRAS CB", con CIF X, rep.: J.R.O.O., con NIF X, con enderezo na Avda.
Montero Ríos, nº 8-Cangas, para a instalación de mesas e cadeiras desde o 2 de xaneiro ao 30
de decembro de 2018 na Avda. de Montero Ríos, nº 8, nunha superficie de 12,00 m2., na
fachada.
IMPORTANTE COMUNICARLLE QUE DEBE LIMITARSE AOS METROS AUTORIZADOS
NO ESPAZO QUE SOLICITA.
Segundo a ordenanza municipal, capítulo III, artigo 12, punto 1: (…) non suporán obstáculo
para o tránsito de persoas, nin poderá prexudicar a seguridade desde ou do tráfico rodado;
punto 2: (…) será requisito indispensable para autorizar (…) que a beirarúa/rúa (…) teña un
ancho mínimo de 3,00 metros e que se deixe un espazo como mínimo de 1,80 metros libres de
obstáculos para o tránsito dos viandantes.
5.- A "HOSTELERÍA CANGUESA SL", con CIF X (BAR-CAFETERÍA OASIS), representada
por J.F.P., con NIF X, e con enderezo na Avda. de Marín, nº 7, para a instalación de mesas e
cadeiras desde o 2 de xaneiro ao 30 de decembro de 2018 na Avda. de Marín, nº 7, nunha
superficie de 5,30 m2., na fachada.
Segundo a ordenanza municipal Capítulo III, artigo 12, punto 1: (…) non suporán obstáculo
para o tránsito de persoas, nin poderá prexudicar a seguridade desde ou do tráfico rodado;
punto 2: (…) será requisito indispensable para autorizar (…) que a beirarúa/rúa (…) teña un
ancho mínimo de 3,00 metros e que se deixe un espazo como mínimo de 1,80 metros libres de
obstáculos para o tránsito dos viandantes.
6.- A "HOSTELERÍA CANGUESA SL", con CIF X (BAR-CAFETERÍA HOLLYWOOD),
representante J.F.P., con NIF X, e con enderezo na Avda. de Marín, nº 21, para a instalación
desde o 2 de xaneiro ao 30 de decembro de 2018 na Avda. de Marín, nº 21, nunha superficie de
10,50 m2., na fachada.
Segundo a ordenanza municipal capítulo III, artigo 12, punto 1: (…) non suporán obstáculo
para o tránsito de persoas, nin poderá prexudicar a seguridade desde ou do tráfico rodado;
punto 2: (…) será requisito indispensable para autorizar (…) que a beirarúa/rúa (…) teña un
ancho mínimo de 3,00 metros e que se deixe un espazo como mínimo de 1,80 metros libres de
obstáculos para o tránsito dos viandantes.
7.- A G.L.A.B. (BAR CANGAÇEIRO), con NIF X, con enderezo na Avda. Méndez Núñez, nº 20Cangas, para a instalación desde o 2 de xaneiro ao 31 de outubro de 2018 na Avda. Castelao,
nº 13, nunha superficie de 40,00 m2., na fachada e na fronte do establecemento.
IMPORTANTE COMUNICARLLE QUE DEBE LIMITARSE AOS METROS AUTORIZADOS E
DEIXAR O ESPAZO ADECUADO PARA O TRÁNSITO DE PERSOAS
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Segundo a ordenanza municipal capítulo III, artigo 12, punto 1: (…) non suporán obstáculo
para o tránsito de persoas, nin poderá prexudicar a seguridade desde ou do tráfico rodado;
punto 2: (…) será requisito indispensable para autorizar (…) que a beirarúa/rúa (…) teña un
ancho mínimo de 3,00 metros e que se deixe un espazo como mínimo de 1,80 metros libres de
obstáculos para o tránsito dos viandantes.
8.- A M.P.R.R., con NIF X (BAR LOS TONELES), con enderezo en rúa Pablo Iglesias, nº 12Cangas, para a instalación de mesas e cadeiras desde o 1 de maio ao 30 de setembro de 2018
en rúa Pablo Iglesias, nº 12, nunha superficie de 24,00 m2., na fachada do establecemento.
Segundo a Ordenanza municipal capítulo III, artigo 12, punto 1: (…) non suporán obstáculo
para o tránsito de persoas, nin poderá prexudicar a seguridade desde ou do tráfico rodado;
DEBE CUMPRIR O PUNTO 4.
9.- A P.M.F. (HAMBURGUESERÍA“OBELIX”), con NIF X, con enderezo no Camiño Vello san
Roque, nº 16-baixo A-Darbo, para a instalación de mesas e cadeiras desde o 1 de xuño ao 30
de setembro de 2018 en rúa Redondela, nº 8, nunha superficie de 16,00 m2.
Segundo a ordenanza municipal capítulo III, artigo 12, punto 1: (…) non suporán obstáculo
para o tránsito de persoas, nin poderá prexudicar a seguridade desde ou do tráfico rodado;
punto 2: (…) será requisito indispensable para autorizar (…) que a beirarúa/rúa (…) teña un
ancho mínimo de 3,00 metros e que se deixe un espazo como mínimo de 1,80 metros libres de
obstáculos para o tránsito dos viandantes.
10.- A M.G.B., con NIF X (CAFETERÍA CANGAS), con enderezo na Avda. Lugo, nº 19, para a
instalación de mesas e cadeiras desde o 1 de maio ao 30 de setembro de 2018 na Avda. Lugo,
nº 19, nunha superficie de 4,00 m2., na fachada do establecemento.
Segundo a ordenanza municipal capítulo III, artigo 12, punto 1: (…) non suporán obstáculo
para o tránsito de persoas, nin poderá prexudicar a seguridade desde ou do tráfico rodado;
punto 2: (…) será requisito indispensable para autorizar (…) que a beirarúa/rúa (…) teña un
ancho mínimo de 3,00 metros e que se deixe un espazo como mínimo de 1,80 metros libres de
obstáculos para o tránsito dos viandantes.
11.- A M.G.M. (ASADOR A TODA BRASA), con NIF X con enderezo no lugar de Agualevada,
nº 11-Coiro, para a instalación desde o 1 de xuño ao 30 de setembro de 2018 en rúa
Redondela, nº 7, nunha superficide de 12,00 m2., na fachada do establecemento.
IMPORTANTE COMUNICARLLE QUE DEBE LIMITARSE AOS METROS AUTORIZADOS E
DEIXAR O ESPAZO ADECUADO PARA O TRÁNSITO DE PERSOAS
Segundo a ordenanza municipal capítulo III, artigo 12, punto 1: (…) non suporán obstáculo
para o tránsito de persoas, nin poderá prexudicar a seguridade desde ou do tráfico rodado;
punto 2: (…) será requisito indispensable para autorizar (…) que a beirarúa/rúa (…) teña un
ancho mínimo de 3,00 metros e que se deixe un espazo como mínimo de 1,80 metros libres de
obstáculos para o tránsito dos viandantes.
12.- A J.M.C. (BAR "ALAMEDA"), con NIF X, con enderezo na Praza do Arco, nº 1, para a
instalación de mesas e cadeiras desde o 1 de xuño ao 30 de setembro de 2018 na Praza do
Arco, nº 1, nunha superficie de 30,85 m2., enfronte do establecemento.
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IMPORTANTE COMUNICARLLE QUE AO TRATARSE DUNHA RÚA POLA QUE
CIRCULAN VEHÍCULOS, TEN QUE MANTER LIBRE A FACHADA DO ESTABLECEMENTO
DE CALQUERA ELEMENTO QUE IMPIDA O ACCESO, COMO MESAS ABATIBLES,
TABURETES, PECHES LATERAIS DE TOLDOS, ETC., E QUE DEBE DEIXAR SUFICIENTE
ESPAZO ENTRE TERRAZAS
Segundo a ordenanza municipal capítulo III, artigo 12, punto 1: (…) non suporán obstáculo
para o tránsito de persoas, nin poderá prexudicar a seguridade desde ou do tráfico rodado;
punto 2: (…) será requisito indispensable para autorizar (…) que a beirarúa/rúa (…) teña un
ancho mínimo de 3,00 metros e que se deixe un espazo como mínimo de 1,80 metros libres de
obstáculos para o tránsito dos viandantes; punto 3: (…) terase en conta as características da
praza, ademáis de cumprir coas condicións de situación indicadas na solicitude.
13.- A M.A.P.V. (BAR VALLADARES), con NIF X, con enderezo no lugar de San Cibrán, nº 14Aldán, para a instalación de mesas e cadeiras desde o 1 de xuño ao 30 de setembro de 2018 na
Estrada de Bueu, nº 18–San Cibrán– Aldán, nunha superficie de 6,00 m2., na fachada.
IMPORTANTE COMUNICARLLE QUE DEBE LIMITARSE AOS METROS AUTORIZADOS
NO ESPAZO QUE SOLICITA E DEIXAR O ESPAZO ADECUADO PARA O TRÁNSITO DE
PERSOAS
Segundo a ordenanza municipal capítulo III, artigo 12, punto 1: (…) non suporán obstáculo
para o tránsito de persoas, nin poderá prexudicar a seguridade desde ou do tráfico rodado;
punto 2: (…) será requisito indispensable para autorizar (…) que a beirarúa/rúa (…) teña un
ancho mínimo de 3,00 metros e que se deixe un espazo como mínimo de 1,80 metros libres de
obstáculos para o tránsito dos viandantes.
14.- A "Hermanos Rey Graña CB", con CIF X (CAFÉ BAR LA MARINA) representada por
G.R.G., con NIF X, con enderezo na Praza Eirado do Señal, nº 3, para a instalación de mesas e
cadeiras desde o 2 de xaneiro ao 31 de maio de 2018 na Praza Eirado do Señal, nº 3, nunha
superficie de 20,00 m2., na fachada e na fronte do establecemento, e para a instalación de
mesas e cadeiras desde o 1 de xuño ao 30 de setembro de 2018 na Praza Eirado do Señal, nº 3,
nunha superficie de 60,00 m2., na fachada e na fronte do establecemento.
IMPORTANTE COMUNICARLLE QUE DEBE LIMITARSE AOS METROS AUTORIZADOS
NO ESPAZO QUE SOLICITA E DEIXAR O ESPAZO ADECUADO PARA O TRÁNSITO DE
PERSOAS
Segundo a ordenanza municipal capítulo III, artigo 12, punto 1: (…) non suporán obstáculo
para o tránsito de persoas, nin poderá prexudicar a seguridade desde ou do tráfico rodado;
punto 2: (…) será requisito indispensable para autorizar (…) que a beirarúa/rúa (…) teña un
ancho mínimo de 3,00 metros e que se deixe un espazo como mínimo de 1,80 metros libres de
obstáculos para o tránsito dos viandantes.
15.- A B.P.P., con NIF X (BAR LA QUEDADA), con enderezo na Avda. de Marín, nº 20, para a
instalación de mesas e cadeiras desde o 1 de xuño ao 31 de outubro de 2018, na Avda. de
Marín, nº 20, nunha superficie de 24,00 m2., na fachada.
Segundo a ordenanza municipal capítulo III, artigo 12, punto 1: (…) non suporán obstáculo
para o tránsito de persoas, nin poderá prexudicar a seguridade desde ou do tráfico rodado;
punto 2: (…) será requisito indispensable para autorizar (…) que a beirarúa/rúa (…) teña un
ancho mínimo de 3,00 metros e que se deixe un espazo como mínimo de 1,80 metros libres de
obstáculos para o tránsito dos viandantes.
Concello de Cangas
Avenida de Castelao, 2, Cangas. 36940 (Pontevedra). Tfno. 986300050. Fax: 986304850

16.- A J.F.V. (BAR O CAIXÓN DE QUINI), con NIF X, con enderezo no Eirado do Costal, nº
15-Cangas, para a instalación de mesas e cadeiras desde o 1 de xuño ao 30 de setembro de
2018, no Eirado do Costal, nº 15, nunha superficie de 13,65 m2., de terraza instalada sobre
unha tarima de madeira (diante da fachada do establecemento a cuxo servizo se destinará).
Segundo a ordenanza municipal capítulo III, artigo 12, punto 1: (…) non suporán obstáculo
para o tránsito de persoas, nin poderá prexudicar a seguridade desde ou do tráfico rodado;
debe deixar un espazo como mínimo de 1,80 metros libres de obstáculos para o tránsito dos
viandantes.
17.- A "DOS CHATA CB", con CIF X, representada por J.A.L.P., con NIF X e con enderezo en
rúa Fomento, nº 43-3ºD-Cangas, para a instalación de mesas e cadeiras desde o 1 de xuño ao
30 de setembro de 2018 en rúa Saralegui, nº 28, nunha superficie de 23,00 m2., de terraza
instalada sobre unha tarima de madeira (diante da fachada do establecemento a cuxo servizo
se destinará).
IMPORTANTE COMUNICARLLE QUE DEBE LIMITARSE AOS METROS AUTORIZADOS E
DEIXAR O ESPAZO ADECUADO PARA O TRÁNSITO DE PERSOAS
Segundo a ordenanza municipal capítulo III, artigo 12, punto 1: (…) non suporán obstáculo
para o tránsito de persoas, nin poderá prexudicar a seguridade desde ou do tráfico rodado;
punto 2: (…) será requisito indispensable para autorizar (…) que a beirarúa/rúa (…) teña un
ancho mínimo de 3,00 metros e que se deixe un espazo como mínimo de 1,80 metros libres de
obstáculos para o tránsito dos viandantes.
18.- A M.S.D., con NIF X (BAR EL PASEO), con enderezo na Avda Eugenio Sequeiros, nº 23Cangas, para a instalación de mesas e cadeiras desde o 2 de xuño ao 31 de maio de 2018 na
Avda. Eugenio Sequeiros, nº 23, nunha superficie de 20,00 m2., e para a instalación de mesas e
cadeiras desde o 1 de xuño ao 30 de setembro de 2018 na Avda. Eugenio Sequeiros, nº 23,
nunha superficie de 40,00 m2.
Segundo a ordenanza municipal capítulo III, artigo 12, punto 1: (…) non suporán obstáculo
para o tránsito de persoas, nin poderá prexudicar a seguridade desde ou do tráfico rodado;
punto 2: (…) será requisito indispensable para autorizar (…) que a beirarúa/rúa (…) teña un
ancho mínimo de 3,00 metros e que se deixe un espazo como mínimo de 1,80 metros libres de
obstáculos para o tránsito dos viandantes.
19.- A M.R.L., con NIF X (TABERNA-BAR MIÑA COMEDORIÑA), con enderezo no Lugar
Ramorta, nº 91-1ºB-36930Bueu, para a instalación de mesas e cadeiras desde o 1 de xuño ao
30 de setembro de 2018 en rúa Saralegui, nº 14, nunha superficie de 20,00 m2., diante do
establecemento.
IMPORTANTE COMUNICARLLE QUE DEBE LIMITARSE AOS METROS AUTORIZADOS E
DEIXAR O ESPAZO ADECUADO PARA O TRÁNSITO DE VEHÍCULOS E DE PERSOAS
Segundo a ordenanza municipal capítulo III, artigo 12, punto 1: (…) non suporán obstáculo
para o tránsito de persoas, nin poderá prexudicar a seguridade desde ou do tráfico rodado;
punto 2: (…) será requisito indispensable para autorizar (…) que a beirarúa/rúa (…) teña un
ancho mínimo de 3,00 metros e que se deixe un espazo como mínimo de 1,80 metros libres de
obstáculos para o tránsito dos viandantes.
20.- A A.P.L. (RESTAURANTE SOL PONIENTE), con NIF X, con enderezo en rúa Antonio
Nores, nº 4-Cangas, para a instalación de mesas e cadeiras desde o 1 de xullo ao 30 de
setembro de 2018 en rúa Antonio Nores, nº 4, nunha superficie de 3,00 m2.
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Segundo a ordenanza municipal capítulo III, artigo 12, punto 1: (…) non suporán obstáculo
para o tránsito de persoas, nin poderá prexudicar a seguridade desde ou do tráfico rodado;
punto 2: (…) será requisito indispensable para autorizar (…) que a beirarúa/rúa (…) teña un
ancho mínimo de 3,00 metros e que se deixe un espazo como mínimo de 1,80 metros libres de
obstáculos para o tránsito dos viandantes.
21.- A A.M.F. (BAR “STOP”), con NIF X, con enderezo na Estrada de Viso a Vilanova, nº 69–
O Igrexario–O Hío, para a instalación de mesas e cadeiras desde o 1 de xuño ao 30 de
setembro de 2018 en Estrada de Viso a Vilanova, nº 69–O Igrexario–O Hío, nunha superficie
de 20,00 m2.
IMPORTANTE COMUNICARLLE QUE DEBE LIMITARSE AOS METROS AUTORIZADOS E
DEIXAR O ESPAZO ADECUADO PARA O TRÁNSITO DE PERSOAS
Segundo a ordenanza municipal capítulo III, artigo 12, punto 1: (…) non suporán obstáculo
para o tránsito de persoas, nin poderá prexudicar a seguridade desde ou do tráfico rodado;
punto 2: (…) será requisito indispensable para autorizar (…) que a beirarúa/rúa (…) teña un
ancho mínimo de 3,00 metros e que se deixe un espazo como mínimo de 1,80 metros libres de
obstáculos para o tránsito dos viandantes.
22.- A J.A.R.C., con NIF X (BAR ARGÓLIDE), con enderezo na Avda. Ozámiz, nº 41–O ForteCangas, para a instalación de mesas e cadeiras desde o 15 de xuño ao 15 de setembro de 2018
na Avda. Ozámiz, nº 41, nunha superficie de 12,00 m2.
Segundo a ordenanza municipal capítulo III, artigo 12, punto 1: (…) non suporán obstáculo
para o tránsito de persoas, nin poderá prexudicar a seguridade desde ou do tráfico rodado;
punto 2: (…) será requisito indispensable para autorizar (…) que a beirarúa/rúa (…) teña un
ancho mínimo de 3,00 metros e que se deixe un espazo como mínimo de 1,80 metros libres de
obstáculos para o tránsito dos viandantes.
23.- A M.O.B. (MARTINNUS TAPERÍA), con NIF X, con enderezo na Avda. Eduardo Vincenti,
nº 6-Cangas, para a instalación de mesas e cadeiras desde o 2 de xaneiro ao 30 de decembro
de 2018 na Avda. Eduardo Vincenti, nº 6, nunha superficie de 16,00 m2., na fachada e na fronte
do establecemento.
COMUNICAR QUE TENDO EN CONTA AS CARACTERÍSTICAS DA BEIRARÚA, DEBE
LIMITARSE AOS METROS AUTORIZADOS E DEIXAR LIBRE O MÁXIMO ESPAZO PARA O
TRÁNSITO DE PERSOAS
Segundo a ordenanza municipal capítulo III, artigo 12, punto 1: (…) non suporán obstáculo
para o tránsito de persoas, nin poderá prexudicar a seguridade desde ou do tráfico rodado;
punto 2: (…) será requisito indispensable para autorizar (…) que a beirarúa/rúa (…) teña un
ancho mínimo de 3,00 metros e que se deixe un espazo como mínimo de 1,80 metros libres de
obstáculos para o tránsito dos viandantes.
24.- A E.B.M. (BAR A DE QUIQUE), NIF X, con enderezo en rúa Retrama, nº 3-Cangas, para
a instalación de mesas e cadeiras desde o 1 de xuño ao 9 de setembro de 2018 na Avda.
Eugenio Sequeiros, nunha superficie de 32,00 m2., e na rúa Retrama, nº 3, nunha superficie de
8,00 m2.
COMUNICAR DEBE LIMITARSE AO METROS AUTORIZADOS E DEIXAR LIBRE O
MAXIMO ESPAZO PARA O TRÁNSITO DE PERSOAS.
Segundo a ordenanza municipal capítulo III, artigo 12, punto 1: (…) non suporán obstáculo
para o tránsito de persoas, nin poderá prexudicar a seguridade desde ou do tráfico rodado;
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punto 2: (…) será requisito indispensable para autorizar (…) que a beirarúa/rúa (…) teña un
ancho mínimo de 3,00 metros e que se deixe un espazo como mínimo de 1,80 metros libres de
obstáculos para o tránsito dos viandantes.
25.- A C.I.R. (TAPERÍA LECER), con NIF X, con enderezo en rúa Ezequiel Massón, nº 20-3ºAMarín, para a instalación de mesas e cadeiras desde o 3 de xullo ao 30 de setembro de 2018 en
rúa Baiona, nº 4, nunha superficie de 7,82 m2., na fachada do establecemento.
COMUNICAR QUE TENDO EN CONTA AS CARACTERÍSTICAS DA BEIRARÚA, DEBE
LIMITARSE AOS METROS AUTORIZADOS E DEIXAR LIBRE O MÁXIMO ESPAZO PARA O
TRÁNSITO DE PERSOAS
Segundo a ordenanza municipal capítulo III, artigo 12, punto 1: (…) non suporán obstáculo
para o tránsito de persoas, nin poderá prexudicar a seguridade desde ou do tráfico rodado;
punto 2: (…) será requisito indispensable para autorizar (…) que a beirarúa/rúa (…) teña un
ancho mínimo de 3,00 metros e que se deixe un espazo como mínimo de 1,80 metros libres de
obstáculos para o tránsito dos viandantes.
26.- A A.Q.M. (BAR O GARITO), con NIF X, con enderezo en rúa Baiona, nº 4-Cangas, para a
instalación de mesas e cadeiras desde o 3 de xullo ao 30 de setembro de 2018 en rúa Baiona,
nº 4, nunha superficie de 6,00 m2., na fachada do establecemento.
COMUNICAR QUE TENDO EN CONTA AS CARACTERÍSTICAS DA BEIRARÚA, DEBE
LIMITARSE AOS METROS AUTORIZADOS E DEIXAR LIBRE O MÁXIMO ESPAZO PARA O
TRÁNSITO DE PERSOAS
Segundo a ordenanza municipal capítulo III, artigo 12, punto 1: (…) non suporán obstáculo
para o tránsito de persoas, nin poderá prexudicar a seguridade desde ou do tráfico rodado;
punto 2: (…) será requisito indispensable para autorizar (…) que a beirarúa/rúa (…) teña un
ancho mínimo de 3,00 metros e que se deixe un espazo como mínimo de 1,80 metros libres de
obstáculos para o tránsito dos viandantes.
27.- A J.C.S.P., con NIF X (BAR O RABUXO), con enderezo na Avda. Montero Ríos, nº 11Cangas, para a instalación desde o 2 de xaneiro ao 30 de decembro de 2018 na Avda. Montero
Ríos, nº 11, nunha superficie de 8,00 m2., na fachada do establecemento.
COMUNICAR QUE TENDO EN CONTA AS CARACTERÍSTICAS DA BEIRARÚA, DEBE
LIMITARSE AOS METROS AUTORIZADOS E DEIXAR LIBRE O MÁXIMO ESPAZO PARA O
TRÁNSITO DE PERSOAS
Segundo a ordenanza municipal capítulo III, artigo 12, punto 1: (…) non suporán obstáculo
para o tránsito de persoas, nin poderá prexudicar a seguridade desde ou do tráfico rodado;
punto 2: (…) será requisito indispensable para autorizar (…) que a beirarúa/rúa (…) teña un
ancho mínimo de 3,00 metros e que se deixe un espazo como mínimo de 1,80 metros libres de
obstáculos para o tránsito dos viandantes.
28.- A "VALLEKAS LGT", con CIF X (XELADERÍA MARIETTA), con enderezo na Avda.
Castelao, nº 3-Cangas, para a instalación de mesas e cadeiras desde o 1 de xuño ao 30 de
setembro de 2018 na Avda. Castelao, nº 3, nunha superficie de 16,00 m2.
Segundo a ordenanza municipal capítulo III, artigo 12, punto 1: (…) non suporán obstáculo
para o tránsito de persoas, nin poderá prexudicar a seguridade desde ou do tráfico rodado;
punto 2: (…) será requisito indispensable para autorizar (…) que a beirarúa/rúa (…) teña un
ancho mínimo de 3,00 metros e que se deixe un espazo como mínimo de 1,80 metros libres de
obstáculos
para
o
tránsito
dos
viandantes".
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SEGUNDO.- Solicítase da inspeción de taxas que remita informes referentes á situación real
das ocupacións de vía pública existentes e os incumprimentos da ordenanza que se detecten.

B) PROPOSTA-INFORME DO DEPARTAMENTO DE XESTIÓN DE INGRESOS
TRIBUTARIOS REFERENTE A OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA-ANO 2018
A Xunta de Goberno Local acorda denegar a solicitude presentada por P.L.V., de conformidade
coa proposta-informe emitida o día 28.06.2018 polo departamento de xestión de ingresos
tributarios, para ocupación de vía pública durante o ano 2018, que é como segue:
"Asunto: ocupación de vía pública con mesas, cadeiras, parasoles, paraventos, etc.
A Ordenanza municipal reguladora da instalación das terrazas na vía pública (BOP 27-72012), nos artigos 3 e 4, regula as solicitudes e autorizacións do aproveitamento de terreos
tanto de dominio público como privados de uso público da ocupación temporal con terrazas e
elementos análogos.
1.- P.L.V., con NIF X, con enderezo en Estrada a Bueu, nº 72-1ºC (Edif. Covelo)-Vilariño-O
Hío, como titular do establecemento denominado "CELUA", dedicado a tenda e degustación
de cervexas en rúa Atranco, nº 13, solicita instalación de mesas e cadeiras na beirarrúa
enfronte do establecemento.
Informe:
Segundo a Ordenanza municipal reguladora da instalación das terrazas na vía pública
(BOPDEPO núm. 144, de 27 de xullo de 2012) capítulo III, artigo 12:
-punto 1: 'a colocación das terrazas nas vías públicas deberá en todo caso respectar o uso
común xeral preferente destas. En consecuencia, non suporán obstáculo para o tránsito de
persoas, nin poderá prexudicar a seguridade desde ou do tráfico rodado.
A autoridade municipal competente denegará a autorización destas instalacións temporais en
calquera dos seguintes supostos (…):
* cando supoña un prexuízo para a seguridade vial (diminución de visibilidade, distración
para o condutor/condutora,…) ou dificulte sensiblemente o tráfico de peóns.
* cando supoña para a súa atención atravesar a calzada estando aberta ao tráfico (…)
-punto 2: (…) será requisito indispensable para autorizar (…) que a beirarrúa/rúa (…) teña un
ancho mínimo de 3,00 metros e que se deixe un espazo como mínimo de 1,80 metros libres de
obstáculos para o tránsito dos viandantes.
Proposta-informe: aínda cumprindo co ancho mínimo que ten que ter a beirarrúa/rúa para a
instalación de mesas e cadeiras sen que impida o tránsito de persoas, hai que ten en conta o
punto 1. A terraza está situada ao outro lado da rúa, polo que ten que atravesar un vial (rúa
Atranco) aberto ao tráfico para a súa atención".
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Expediente 3181/2018. Comunicación previa en materia urbanística
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 3181/2018.- Dase conta da comunicación previa presentada por A.V.P.A.,
titular do DNI X, con enderezo a efectos de notificacións en rúa A Paz, nº 10-esc. 2-3ºHCangas, para demolición de dúas paredes e pintado do solo da praza de garaxe sita na rúa A
Paz, 10-Cangas (referencia catastral X), de conformidade coa documentación incorporada ao
expediente de data 19 de xuño 2018. O presuposto de execución material ascende a cento
cincuenta euros (150,00 €).

Expediente 3161/2018. Comunicación previa en materia urbanística
Favorable

Tipo
de
Unanimidade/Asentimento

votación:

EXPEDIENTE Nº 3161/2018.- Dase conta da comunicación previa presentada por M.L.V.G.,
titular do DNI nº X, con enderezo a efectos de notificacións en rúa O Tobal, nº 6–San RoqueCangas, para reparación da fachada lateral da edificación sita no referio lugar (referencia
catastral X), de conformidade coa documentación técnica redactada polo arquitecto J.R.L., de
data 19 de xuño de 2018. O presuposto de execución material ascende a novecentos un euros
con vinte céntimos (901,20 €).

Expediente 3288/2018. Comunicación previa en materia urbanística
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 3288/2018.- Dáse conta da comunicación previa presentada por M.N.O.,
titular do DNI nº X, con enderezo a efectos de notificacións en Parada, nº 12-Coiro, para
construción de cerramento parcial de parcela sita no referido lugar (referencia catastral X), de
conformidade coa documentación incorporada ao expediente de data 18 de xuño 2018. O
presuposto de execución material ascende a cincocentos euros (500,00 €).

Expediente 3124/2018. Comunicación previa en materia urbanística
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 3124/2018.- Dase conta da comunicación previa presentada por J.R.B.,
titular do DNI nº X, con enderezo a efectos de notificacións en rúa Outeiro, nº 43-Balea-Darbo,
para cambio de tella de edificación sita no referido lugar (referencia catastral X), de
conformidade coa documentación incorporada ao expediente redactada polo arquitecto técnico
C.J.R. de data xuño de 2018. O presuposto de execución material ascende a seis mil corenta
euros con vinte céntimos (6.040,20 €).
Acéptase a renuncia ao valor expropiatorio das obras a realizar presentado en data xuño de
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2018.

Expediente 1402/2018. Comunicación previa en materia urbanística
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 1.402/2018.- Dase conta da comunicación previa presentada por C.L.G. para
a construción dun cerramento no lugar de Escote, nº 28-Darbo, de conformidade coa
documentación presentada, proxecto técnico de data xuño de 2018 elaborado polo arquitecto
técnico F.M.L. (referencia catastral X). O presuposto de execución das obras ascende a mil
once euros con setenta e cinco céntimos (1011,75 €).

Expediente 3140/2018. Comunicación previa en materia urbanística
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 3140/2018.- Dáse conta da comunicación previa presentada por a
COMUNIDADE PROPIETARIOS BARREIROS 5, titular do CIF nº X, con enderezo a efectos
de notificacións en rúa Barreiros, nº 5-Cangas, para conservación de fachada en edificio sito no
referido lugar (referencia catastral X), de conformidade coa documentación incorporada ao
expediente elaborada polo arquitecto técnico R.R.F. de data maio de 2018. A obra
desenvolverase no ámbito de afeción do PEPRI e cumprirá coa súa normativa de aplicación. O
presuposto de execución material ascende a tres mil cento corenta euros con oitenta e tres
céntimos (3.140,83 €).

Expediente 2734/2018. Comunicación previa en materia urbanística
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 2734/2018.- Dáse conta da comunicación previa presentada por
COMUNIDADE PROPIETARIOS EDIFICIO MONTERO RÍOS, 18, titular do CIF nº X, con
enderezo a efectos de notificacións na Avda. Montero Ríos, nº 18-Cangas, para substitución de
cuberta de edificación sita no referido lugar (referencia catastral X), de conformidade coa
documentación incorporada ao expediente elaborada polo arquitecto técnico J.P.Y. de marzo de
2018. A obra desenvolverase no ámbito de afeción do PEPRI e cumprirá coa súa normativa de
aplicación. O presuposto de execución material ascende a sete mil oitocentos once euros con
dez céntimos (7.811,10 €).

Expediente 2193/2018. Comunicación previa en materia urbanística
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento
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EXPEDIENTE Nº 2193/2018.- Dase conta da comunicación previa presentada por M.P.G.P.,
para a instalación dunha caseta prefabricada para almacén de 19,95 m2., no lugar de CunchidoDarbo, de conformidade coa documentación presentada (referencia catastral X). O presuposto
de execución das obras ascende a dous mil trescentos setenta e catro euros con cinco céntimos
(2.374,05 €).
A cesión de terreo para o vieiro efectuouse con data 6 de febreiro de 2012.

Expediente 3307/2018. Comunicación previa en materia urbanística
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 3307/2018.- Dase conta da comunicación previa presentada por C.F.M.,
titular do DNI nº X, con enderezo a efectos de notificacións en rúa Real, nº 64-5ºA/B-Cangas,
para reparacións interiores de vivenda sita no referido lugar (referencia catastral X e X), de
conformidade coa documentación redactada polo arquitecto técnico R.S.C. de data xuño 2018.
O presuposto de execución material ascende a oito mil cento noventa e tres euros con vinte e
catro céntimos (8.193,24 €).

Expediente 2598/2018. Cambio de titularidade para o exercicio de actividade
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

EXPEDIENTE Nº 2598/2018.- Dase conta da comunicación previa presentada por "DÉCIMAS
SLU", con enderezo a efectos de notificacións en Estrada Fuencarral, nº 44-Edif.9 Loft 18–
Alcobendas–Madrid, co CIF nº X, para cambio de titularidade da actividade de venda de roupa
deportiva no local sito en rúa Eduardo Vicenti, nº 4 (referencia catastral X), que ata agora
rexentaba "Sport Street SL", vista acta de inspeción favorable da arquitecta municipal do
PEPRI de data 15 de xuño de 2018.

Expediente 7154/2017. Propostas da concelleira de desenvolvemento económico e
emprego local para transmisión de postos de venda ambulante
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

A) PROPOSTA DA CONCELLEIRA DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO E EMPREGO
LOCAL RELATIVA A TRANSMISIÓN DE AUTORIZACIÓN DE POSTOS DE VENDA
AMBULANTE Nº 119 DOS MARTES E Nº 132 DOS VENRES
A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a proposta de data 27.06.2018 da concelleira de
desenvolvemento económico e emprego local, referente a transmisión de posto nº 119 de venda
ambulante dos martes e posto nº 132 de venda ambulante dos venres, que é como segue:
"PROPOSTA DA CONCELLEIRA DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO E EMPREGO
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LOCAL RELATIVA A TRANSMISIÓN DE AUTORIZACIÓN DE POSTOS DE VENDA
AMBULANTE Nº 119 DOS MARTES E Nº 132 DOS VENRES
ANTECEDENTES
Por escrito de data de rexistro de entrada 14.06.2018, A.P.B., con DNI Nº X e enderezo na rúa
Canexa, nº 42-2º-Moaña, solicita o cambio de titularidade do posto do que é titular a favor de
R.J.J., con DNI nº X, domiciliado no Barrio Torneiros, Fase 3, 2-2ºB, quen manifesta a súa
intención de adquirir dita autorización.
Á solicitude anterior acchégase da documentación acreditativa dos requisitos necesarios para
que se produza a transmisión.
CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS
I.- A Lei 13/2010 de Comercio Interior de Galicia establece, no seu artigo 76, que as licenzas
serán transferibles a outras persoas físicas ou xurídicas que cumpran os requisitos
establecidos no artigo 72.2 da citada norma, previa comunicación á administración
competente.
II.- O artigo 16 da vixente Ordenanza municipal reguladora da venda ambulante no termo
municipal de Cangas (BOP 25.04.2013) nesa mesma liña prevé a transmisibilidade das
autorizacións municipais de venda ambulante cumprindo cos requisitos establecidos no mesmo
polo tempo restante da licenza e previa satisfación da taxa correspondente.
III.- No presente caso, vista a documentación presentada xunto coa solicitude, danse as
circunstancias para outorgar a transmisión solicitada a favor do adquirente R.J.J., con DNI X.
IV.- O órgano competente para autorizar a transmisión que se comunica é a Xunta de Goberno
Local con base no disposto no artigo 16.2 da ordenanza municipal.
Dito o que antecede elevo para a súa aprobación pola Xunta de Goberno Local a seguinte
proposta de
ACORDO
PRIMEIRO.- Estimar a solicitude de cambio de titularidade da autorización de venda
ambulante do posto nº 119 do mercado dos martes e nº 132 do mercado dos venres, do que era
titular A.P.B. a favor de R.J.J., adoptando as disposicións oportunas para a súa formalización.
SEGUNDO.- Notificar o presente acordo aos interesados, así como á concellería de
desenvolvemento económico e emprego local, estatística e tesourería".

B) PROPOSTA DA CONCELLEIRA DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO E EMPREGO
LOCAL RELATIVA A TRANSMISIÓN DE AUTORIZACIÓN DO POSTO DE VENDA
AMBULANTE Nº 168
A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a proposta de data 27.06.2018 da concelleira de
desenvolvemento económico e emprego local, referente a transmisión de posto nº 168 de venda
ambulante, que é como segue:
Concello de Cangas
Avenida de Castelao, 2, Cangas. 36940 (Pontevedra). Tfno. 986300050. Fax: 986304850

"PROPOSTA DA CONCELLEIRA DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO E EMPREGO
LOCAL RELATIVA A TRANSMISIÓN DE AUTORIZACIÓN DO POSTO DE VENDA
AMBULANTE Nº 168
ANTECEDENTES
Por escrito de data de rexistro de entrada 19.06.2018 F.J.B., con DNI X, e enderezo no lugar
de Paredes, nº 90-A-1ºD-Vilaboa, solicita o cambio de titularidade do posto do que é titular a
favor de P.I.E.J., con DNI X, domiciliado en rúa Domingo Bueno, nº 8-3ºH, Porriño, que
manifesta a súa intención de adquirir dita autorización.
Á solicitude anterior achégase a documentación acreditativa dos requisitos necesarios para
que se produza a transmisión.
CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS
I.- A Lei 13/2010 de Comercio Interior de Galicia establece, no seu artigo 76, que as licenzas
serán transferibles a outras persoas físicas ou xurídicas que cumpran os requisitos
establecidos no artigo 72.2 da citada norma, previa comunicación á administración
competente.
II.- O artigo 16 da vixente ordenanza municipal reguladora da venda ambulante no termo
municipal de Cangas (BOP 25.04.2013) nesa mesma liña prevé a transmisibilidade das
autorizacións municipais de venda ambulante cumprindo cos requisitos establecidos no mesmo
polo tempo restante da licenza e previa satisfación da taxa correspondente.
III.- No presente caso, vista a documentación presentada xunto coa solicitude, danse as
circunstancias para outorgar a transmisión solicitada a favor do adquirente P.I.E.J., con DNI
nº X.
IV.- O órgano competente para autorizar a transmisión que se comunica é a Xunta de Goberno
Local, con base ao disposto no artigo 16.2 da ordenanza municipal.
Dito o que antecede elevo para a súa aprobación pola Xunta de Goberno Local a seguinte
proposta de
ACORDO
PRIMEIRO.- Estimar a solicitude de cambio de titularidade da autorización de venda
ambulante do posto nº 168 do mercado dos martes do que era titular F.J.B., a favor de P.I.E.J.
adoptando as disposicións oportunas para a súa formalización.
SEGUNDO.- Notificar o presente acordo aos interesados, así como, á concellería de
desenvolvemento económico e emprego local, estatística e tesourería".

C) PROPOSTA DA CONCELLEIRA DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO E EMPREGO
LOCAL RELATIVA A TRANSMISIÓN DE AUTORIZACIÓN DO POSTO DE VENDA
AMBULANTE Nº 113 DE VENDA AMBULANTE
A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a proposta de data 27.06.2018 da concelleira de
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desenvolvemento económico e emprego local, referente a transmisión de posto nº 113 de venda
ambulante, que é como segue:
"PROPOSTA DA CONCELLEIRA DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO E EMPREGO
LOCAL RELATIVA A TRANSMISIÓN DE AUTORIZACIÓN DO POSTO DE VENDA
AMBULANTE Nº 113
ANTECEDENTES
Por escrito de data de rexistro de entrada 14.06.2018, P.G.C., con DNI X, e enderezo en rúa
Concepción Arenal, nº 20-entrechán 12-Moaña, solicita o cambio de titularidade do posto do
que é titular a favor de B.G.A.C.S., con tarxeta de residencia nº X, domiciliado en rúa Pino, nº
2-3ºA-Vigo, quen manifesta a súa intención de adquirir dita autorización.
Á solicitude anterior achégase a documentación acreditativa dos requisitos necesarios para
que se produza a transmisión.
CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS
I.- A Lei 13/2010 de Comercio Interior de Galicia establece, no seu artigo 76, que as licenzas
serán transferibles a outras persoas físicas ou xurídicas que cumpran os requisitos
establecidos no artigo 72.2 da citada norma, previa comunicación á administración
competente.
II.- O artigo 16 da vixente ordenanza municipal reguladora da venda ambulante no termo
municipal de Cangas (BOP 25.04.2013) nesa mesma liña prevé a transmisibilidade das
autorizacións municipais de venda ambulante cumprindo cos requisitos establecidos no mesmo
polo tempo restante da licenza e previa satisfación da taxa correspondente.
III.- No presente caso, vista a documentación presentada xunto coa solicitude, danse as
circunstancias para outorgar a transmisión solicitada a favor do adquirente B.G.A.C.S., con
Tarxeta Residencia X.
IV.- O órgano competente para autorizar a transmisión que se comunica é a Xunta de Goberno
Local con base no disposto no artigo 16.2 da ordenanza municipal.
Dito o que antecede elevo para a súa aprobación pola Xunta de Goberno Local a seguinte
proposta de
ACORDO
PRIMEIRO.- Estimar a solicitude de cambio de titularidade da autorización de venda
ambulante do posto nº 113 do mercado dos martes e venres do que era titular, P.G.C. a favor de
B.G.A.C.S., adoptando as disposicións oportunas para a súa formalización.
SEGUNDO.- Notificar o presente acordo aos interesados, así como, á Concellería de
desenvolvemento económico e emprego local, estatística e tesourería".

Expediente 3017/2017. Proposta da Alcaldía referente a custas derivadas da peza de
taxación de custas nº 42/2017 derivada de execución de títulos xudiciais nº 42/2017,
Concello de Cangas
Avenida de Castelao, 2, Cangas. 36940 (Pontevedra). Tfno. 986300050. Fax: 986304850

monitorio nº 528/2015 (X-16/05) (Urxencia)
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimen
to

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a proposta da Alcaldía do día 28.06.2018, referente
a custas derivadas da peza de taxación de custas nº 42/2017 derivada de execución de títulos
xudiciais nº 42/2017, monitorio nº 528/2015, que di o seguinte:
"Visto o contido do Decreto de data 08.06.2018, con rexistro de entrada no Concello de
Cangas nº 6900 do 13.06.2018, recaído na tramitación da peza de taxación de custas nº
42/2017 derivada da execución de títulos xudiciais nº 42/2017, seguido a instancia de
COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DO EDIFICIO XOIA no Xulgado de 1ª Instancia e
Instrución nº 2 de Cangas, polo que se dispón:
'Aprobar a taxación de custas practicadas neste proceso en data 11.09.2017, por importe de
douscentos corenta e sete con noventa euros (247,90 €), a cuxo pago foi condenada a parte
CONCELLO DE CANGAS”.
Por todo o exposto, esta Alcaldía propón á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
ACORDO:
Primeiro.- Tomar coñecemento do Decreto de data 08.06.2018, recaído na tramitación da peza
de taxación de custas nº 42/2017 derivada da execución de títulos xudiciais nº 42/2017,
seguido a instancia de COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DO EDIFICIO XOIA, no
Xulgado de 1ª Instancia e Instrución nº 2 de Cangas.
Segundo.- Recoñecer a obriga e ordenar o pago por importe de por importe de douscentos
corenta e sete con noventa euros (247,90 €) de custas, con cargo ao vixente orzamento de
gastos.
Terceiro.- Dar traslado deste acordo aos departamentos municipais de intervención, tesourería
e apoio xurídico".

Expediente 3228/2018. Dación de conta de resolución da Alcaldía de aprobación de
proxecto e solicitude de subvención do obradoiro de emprego “GRANXA DA RÚA VIII MOCIDADE” (Urxencia)
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentiment
o

A Xunta de Goberno queda informada da resolución da Alcaldía de data 22.06.2018, referente a
aprobación de proxecto e solicitude de subvención á Xunta de Galicia do OBRADOIRO DE
EMPREGO "GRANXA DA RÚA VIII-MOCIDADE”, que é como segue:

"RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
Concello de Cangas
Avenida de Castelao, 2, Cangas. 36940 (Pontevedra). Tfno. 986300050. Fax: 986304850

Vista a proposta da concelleira de desenvolvemento económico e emprego local, Ánxela Vizoso
Marcos, relativa á solicitude dunha subvención á Xunta de Galicia para a posta en marcha do
OBRADOIRO DE EMPREGO 'GRANXA DA RÚA VIII-MOCIDADE', tramitada ao abeiro da
Orde do 4 de maio de 2018, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e
subvencións para os obradoiros de emprego dirixidos a persoas mozas incluídas no ficheiro do
Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma
de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento
TR353B), con base nas atribucións conferidas pola lexislación vixente, especialmente o artigo
21 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de Réxime local, modificada pola Lei
11/1999, de 21 de abril,
RESOLVO
PRIMEIRO.- Aprobar o proxecto do OBRADOIRO DE EMPREGO 'GRANXA DA RÚA VIIIMOCIDADE', de 6 meses de duración, con data máxima de inicio o 28 de setembro de 2018,
coas características e especialidades formativas que a continuación se detallan, así como a
achega por parte do Concello dun cofinanciamento destinado a sufragar parte dos materiais
de obra e a prestación dos servizos (punto terceiro):

ESPECIALIDADES
Nº ALUMNOS/AS
CÓDIGO
(CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE)
TRABALLADORES/AS
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO
SSCS0108
8
DOMICILIO
INSTALACIÓN E MANTEMENTO DE XARDINS E
AGAO0208
ZONAS VERDES

8
TOTAL: 16

SEGUNDO.- Solicitar á Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia
unha subvención para levar a cabo este proxecto do OBRADOIRO DE EMPREGO 'GRANXA
DA RÚA VIII-MOCIDADE', no que se impartirán as especialidades formativas antes citadas e
nas que se desenvolverán as obras e servizos previstos na memoria formativa para un total de
16 alumnos/alumnas- traballadores/traballadoras (contrato para a formación e o
aprendizaxe).
TERCEIRO.- Que unha vez que a Consellería de Economía, Emprego e Industria conceda a
mencionada subvención, o Concello aporte, con cargo aos exercicios orzamentarios dos anos
2018 e 2019, os fondos necesarios para levar a cabo o mencionado proxecto e sufragar os
custos non subvencionados, fundamentalmente os materiais necesarios para a execución das
obras e a prestación dos servizos previstos, achegando un cofinanciamento municipal duns
vinte mil cincocentos euros (20.500 €) que, de acordo coa dispoñibilidade orzamentaria, poida
ser distribuída nos dous exercicios orzamentarios nos que se execute o proxecto (2018-2019).
CUARTO.- Que se dea conta desta resolución na vindeira reunión da Xunta de Goberno Local
que se realice".

Concello de Cangas
Avenida de Castelao, 2, Cangas. 36940 (Pontevedra). Tfno. 986300050. Fax: 986304850

Expediente 3227/2018. Dación de conta de resolución da Alcaldía de aprobación de
proxecto e solicitude de subvención do obradoiro dual de emprego “GRANXA DA RÚA
VIII" (Urxencia)
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

A Xunta de Goberno queda informada da resolución da Alcaldía de data 22.06.2018, referente a
aprobación de proxecto e solicitude de subvención á Xunta de Galicia do OBRADOIRO
DUAL DE EMPREGO "GRANXA DA RÚA VIII”, que é como segue:

"RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
Vista a proposta da concelleira de desenvolvemento económico e emprego local, Ánxela Vizoso
Marcos, relativa á solicitude dunha subvención á Xunta de Galicia para a posta en marcha do
OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO 'GRANXA DA RÚA VIII', tramitada ao abeiro da Orde
do 4 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións
para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede a súa
convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento TR353A), con base nas atribucións
conferidas pola lexislación vixente, especialmente o artigo 21 da Lei 7/1985, de 2 de abril,
reguladora das bases de Réxime local, modificada pola Lei 11/1999, de 21 de abril,
RESOLVO
PRIMEIRO.- Aprobar o Proxecto do OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO 'GRANXA DA RÚA
VIII', de 9 meses de duración, con data máxima de inicio o 28 de setembro de 2018, coas
características e especialidades formativas que a continuación se detallan, así como a achega
por parte do Concello dun cofinanciamento destinado a sufragar parte dos materiais de obra e
a prestación dos servizos (punto terceiro):

ESPECIALIDADES
(CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE)

CÓDIGO

Nº ALUMNOS/AS
TRABALLADORES/AS

1) Actividades auxiliares en conservación e
1) AGAR0309
mellora de montes e
e
2) Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas 2) AGAR0208

10

Operacións de vixilancia e extinción de
incendios forestais e apoio a continxencias no
medio natural e rural

10

SEAD0411

TOTAL: 20

SEGUNDO.- Solicitar á Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia
unha subvención para levar a cabo este proxecto do OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO
'GRANXA DA RÚA VIII', no que se impartirán as especialidades formativas antes citadas e
nas que se desenvolverán as obras e servizos previstos na memoria formativa para un total de
20 alumnos/alumnas -traballadores/traballadoras (contrato para a formación e o
aprendizaxe).

Concello de Cangas
Avenida de Castelao, 2, Cangas. 36940 (Pontevedra). Tfno. 986300050. Fax: 986304850

TERCEIRO.- Que unha vez que a Consellería de Economía, Emprego e Industria conceda a
mencionada subvención, o Concello aporte, con cargo aos exercicios orzamentarios dos anos
2018 e 2019, os fondos necesarios para levar a cabo o mencionado proxecto e sufragar os
custos non subvencionados, fundamentalmente os materiais necesarios para a execución das
obras e a prestación dos servizos previstos, achegando un cofinanciamento municipal duns
trinta mil euros (30.000 €) que, de acordo coa dispoñibilidade orzamentaria, poida ser
distribuída nos dous exercicios orzamentarios nos que se execute o proxecto (2018-2019).
CUARTO.- Que se dea conta desta resolución na vindeira reunión da Xunta de Goberno Local
que se realice".

B) ACTIVIDADE DE CONTROL

Non hai asuntos

C) ROLDA DE INTERVENCIÓNS LIBRES

Non hai asuntos

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE

Concello de Cangas
Avenida de Castelao, 2, Cangas. 36940 (Pontevedra). Tfno. 986300050. Fax: 986304850

