
ACTA  DA  SESIÓN  ORDINARIA  DA  XUNTA  DE  GOBERNO  LOCAL
REALIZADA O DÍA 28 DE OUTUBRO DO 2013.
===========================================
======

No Concello de Cangas, cando son as dezanove horas e corenta minutos
do día vinte e oito de outubro do dous mil trece, previa convocatoria, reúnense
os/as seguintes concelleiros/as:  Dª Berta Pérez Hernández, D. Bernardino Faro
Lagoa, D. Rafael Soliño Costas, D. Pío Millán Blanco, Dª Dolores Gallego Santos,
D. José Luis Gestido Porto e Dª Mª Lucía Lede Fernández, baixo a presidencia
do Sr. alcalde, Jose Enrique Sotelo Villar, 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.

Pola  presidencia  declarouse  aberta  a  sesión,  pasándose  a  tratar  os
seguintes puntos da orde do día:

1º.-  APROBACIÓN,  SE  PROCEDE,  DA  ACTA  DA  SESIÓN  ANTERIOR
REALIZADA EN DATA 21DE OUTUBRO DO 2013.

A  Xunta  de  Goberno  Local,  por  unanimidade  dos  seus  membros
presentes, acordou,  deixar sobre a mesa, pendente de mellor estudo, a acta da
sesión anterior da Xunta de Goberno Local, realizada en data 21 de outubro do
2013.

SERVIZOS E INFRAESTRUTURAS

2º.-  SOLICITUDES  DE  AUTORIZACIÓN  PARA  OCUPACIÓN  DE  VÍA
PÚBLICA CON MESAS E CADEIRAS. 

2.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 16.6.11,
acorda aprobar as solicitudes de ocupación de vía pública con mesas e cadeiras
(terrazas), que a continuación se citan, debendo os/as solicitantes ingresar nas
arcas municipais o importe das taxas da concesión outorgada.

Así mesmo, tódalas concesións supeditaranse á condición obrigatoria de
delimitación dos espazos das terrazas (con xardineiras), de xeito que queden
todas homoxéneas.

1.- SOLICITUDE PRESENTADA POR HERMESINDO JOSE ALFONSO MOSQUERA
FERNÁNDEZ,  en  representación  de  "AIRIÑOS  DO  MAR,  S.L.",  (CAFETERÍA
"AIRIÑOS DO MAR"),  con NIF n° B-36.051.241,  con enderezo  na Avda.  de



Eugenio Sequeiros, n° 30- Cangas, para a ocupación de 50,00 m2., no referido
lugar.

2.- SOLICITUDE PRESENTADA POR ADRIANO LÓPEZ PARCERO, (BAR CACTUS),
con DNI n° 78.731.983-Q, con enderezo na Avda. Montero Ríos, n° 7-Cangas,
para  a  ocupación  de  12,00  m2.,  con  mesas  e  cadeiras  no  referido  lugar,
durante todo o ano 2013.

3.- SOLICITUDE PRESENTADA POR DIANA NOVAS PORTELA (CAFETERÍA EL
PASEO),  DNI  53.119.251-S,  con  enderezo  en  Rúa  Atranco,  n°  12-Baixo
3°J-Cangas, para a ocupación de 50,00 m2., na Avda. Eugenio Sequeiros, n°
23-Cangas.

4.- SOLICITUDE PRESENTADA POR MARTA FERREIRA RIVEIRO (CAFÉ-BAR "LA
GUAGUA"),  con DNI  n°  53.114.537-Q,  con  enderezo  na  Avda.  de  Vigo,  n°
3-2-A-Cangas, para a ocupación de 12,00 m2., na Avda. de Marín, n° 3-Cangas.

5.- SOLICITUDE  PRESENTADA  POR  RAJIB  AHMED,  (BAR  "JOYDONNER
KEBAP"),  con  DNI  n°  X-7.823.833-S,  con  enderezo  na  Avda.  de  Marín,  n°
7-Cangas, para a ocupación de 12,00 m2., diante do local sito no referido lugar.
 
6.- SOLICITUDE PRESENTADA POR M. GLADYS MIRANDA UYOQUE, (TAPERÍA
"A  MEIGA"),  con  DNI  n°  53.117.093-L,  en  representación  de  "A  MEIGA,
C.B.CANGAS", con CIF n° E-36.555.878, con enderezo na Avda. de Bueu, n°
40-5°D-Cangas,  para a ocupación de 40,00 m2., diante do local  sito en rúa
Félix Ozámiz, n° 14-Coiro, e 8,00 m2., na parte traseira do local sita no Paseo
Marítimo de Rodeira.

7.- SOLICITUDE PRESENTADA POR JOAQUÍN CASÁS MOLANES (CAFETERÍA "O
TOSTADEIRO"), DNI n° 76.805.877-E, con enderezo en Camiño da Fonte, n°
9-Gandón- Aldán,  administrador  de  "SOCIEDADE CAFETERA DEL MORRAZO,
JOMAIT, S.L.", con NIF n° B-36401073, para a ocupación de 20,00 m2., na
Avda. de Lugo, n° 24-Coiro.

As autorizacións suxeitaranse ás seguintes:

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  inspecciona-lo  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 2013, agás o indicado no acordo.

H) Calquera cesión que se realiza ou negocio similar require previa autorización
municipal.

I) As causas de extinción serán as previstas no artigo 92.4 e 100 da Lei de
patrimonio  de administracións  públicas,  así  como,  as establecidas  no artigo  10 do
prego de condicións que rexe a autorización de ocupación do dominio público local de
Cangas para o ano 2013.

J) Prohíbese expresamente a utilización de todo tipo de infraestruturas.

K) Non no previsto no acto de autorización, rexerá o disposto no prego de
condicións ó que se refire o apartado anterior,  así como, a Lei  de patrimonio das
administracións  públicas,  Regulamento  de  bens  das  corporacións  locais,  e  demáis
normativa aplicable. 

            L) En caso de instalar  parasois, deberanse suxeitar mediante unha base de  
suficiente peso, de xeito que non produzan ningún deterioro ao pavimento mediante
anclaxes ou similares. Tanto o voo coma o pé de apoio quedarán dentro da superficie
que ocupa a terraza, debendo ter os toldos e parasois unha altura mínima de 2,20
metros para non molestar ós peóns.

2.B)  SOLICITUDES  DE  INSTALACIÓN  DE  MESAS  E  CADElRAS  CON
DEFICIENCIAS A SUBSANAR.

A  Xunta  de  Goberno  Local,  por  unanimidade  dos  seus  membros
presentes,  por  delegación  realizada  en  Resolución  da  Alcaldía  do  16.6.11,
acorda o seguinte:

PRIMEIRO.  -   Conceder, ós solicitantes que se relacionan de seguido, un prazo
improrrogable de DEZ DÍAS hábiles, a partir do día seguinte á notificación do
presente  acordo,  para  que presenten a documentación  pertinente  e  que se
indica a continuación. Se transcorrido o prazo de dez días non subsanan ditas
deficiencias, entenderase desistido previa resolución expresa da súa solicitude
conforme co artigo 71 da Lei 30/1992.



1.- SOLICITUDE DE PABLO BEA PAZOS (BAR "LA MEDIEVAL"), con DNI n°
53.119.756-Z,  con  enderezo  en  Rúa  Real,  n°  58-baixo-Cangas,  para  a
ocupación de 32,00 m2., con mesas e cadeiras a instalar no referido lugar na
zona verde ó lado dos xulgados. Falta a presentación de documento de licenza
de  apertura,  debidamente  compulsado;  concédeselle  un  último  prazo  para
presentación desta deficiencia.

2.C) SOLICITUDES DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA SOBRE A MESA.

A  Xunta  de  Goberno  Local  por  unanimidade  dos  seus  membros
presentes,  por  delegación  realizada  en  Resolución  da  Alcaldía  do  16.6.11,
acorda deixar pendente de mellor estudo a seguinte solicitude:

1.- SOLICITUDE  PRESENTADA  POR  MARÍA  DEL  ROSARIO  NOGUEIRA
BERNÁRDEZ (CAFETERÍA SUEÑOS), con DNI n° 53.112.206-P, con enderezo en
Rúa Atranco, portal, n° 1-2-4B andar-Cangas, para a ocupación de vía pública
con mesas e cadeiras enfronte do seu local sito en Rúa Os Pinos-esquina O
Espírito Santo-Coiro. 
 
2.D)  INFORME  DO  DEPARTAMENTO  DE  XESTIÓN  DE  INGRESOS
S/RECTIFICACIÓN DE ACORDO DE XUNTA DE GOBERNO DE AUTORIZACIÓN
DE INSTALACIÓN DE MESAS E CADEIRAS EN VÍA PÚBLICA.

Visto o informe emitido en data 18.10.13 polo Departamento de Xestión
de Ingresos Municipal, referente a rectificación de acordo da Xunta de Goberno
Municipal de autorización de mesas e cadeiras en vía pública, que di o seguinte:

"DEPARTAMENTO DE XESTIÓN DE INGRESOS (TAXAS)

ASUNTO: RECTIFICACIÓN X.G.L. DE DATA 17 DE XUÑO DO 2013.

Con  data  23  de  abril  do  2013,  Patricia  Santiago  Sotelo,  con  NIF
53.116.471-H, e enderezo nas Gruncheiras, n° 42-baixo-Coiro, solicita 43,20
m2., de instalación de terraza do 1 de xuño ó 30 de setembro do 2013 na
Avda. Eugenio Sequeiros, n° 31 (CAFÉ-BAR "LA PERLA NEGRA").

A X.G.L. de data 17 de xuño do 2013 autoriza a instalación de 56,00
m2., de terraza (14 mesas e 4 cadeiras por mesa).

Visto o escrito con data de rexistro de entrada de data 8 de agosto do
2013  presentado  por  Patricia  Santiago  Sotelo,  con  NIF  53.116.471-H  e
enderezo nas Gruncheiras, n° 42-baixo-Coiro, no que solicita a anulación da
liquidación n° cargo 1349000031/2013 (ocupación de vía pública con mesas e
cadeiras),  por erro na medición da instalación da terraza na Avda.  Eugenio
Sequeiros, n° 31 (CAFÉ-BAR LA PERLA NEGRA).

O informe de inspección de data 13 de agosto do 2013, di que, no día da
data, a instalación de terraza é de 46,08 m2."



A  Xunta  de  Goberno  Local,  por  unanimidade  dos  seus  membros
presentes,  por  delegación  realizada  en  Resolución  da  Alcaldía  do  16.6.11,
acorda o seguinte:

           PRIMEIRO.  -   Aprobar  integramente  o  informe  transcrito  anteriormente
emitido polo  Departamento  de Xestión  de Ingresos Municipal,  e  polo  tanto,
proceder  á  rectificación  do  acordo  A)  de  urxencias,  correspondente  á
autorización  nº  8  de  ocupación  de  vía  pública  coa  instalación  de  mesas  e
cadeiras concedida a Patricia Santiago Sotelo (CAFÉ-BAR "LA PERLA NEGRA"),
no que se  refire  á  superficie  de ocupación:  onde se  autorizaba  56,00  m2.,
rectifícase por 46,08 m2.

            SEGUNDO.-      Dar  traslado  do  presente  acordo  á  interesada  e  ó
Departamento de Xestión de Ingresos Municipal.

URBANISMO E VIVENDA

3º.- INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DE DATA 24 DE OUTUBRO
DO 2013, DA XEFA DE URBANISMO S/OUTORGAMENTO DE LICENZAS
DE OBRAS E DE APERTURAS DE ESTABLECEMENTOS.

3.A) APROBACIÓN DOS SEGUINTES EXPEDIENTES DE OBRAS:

3.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:  outorga-las  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, ás condicións particulares e ás 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 se-lo 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 técnico
aparellador 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 comeza-las 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 amparan, 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 estructura 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
impedi-lo 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 tódalas 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 RDL 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 inmóbeis 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  sufraga-los  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 comeza-la construcción a que fai referencia esta licenza, o promotor das
obras deberá instalar  no límite da parcela  contiguo ó cami½o ó que dá fronte,  un foxo de
formigón  protexido  cunha  reixa  co  único  fin  de  limpia-las  rodas  dos  vehículos   que  se
empreguen na obra, especialmente en épocas de choiva, co obxecto de evita-la perda de area
nos viais de comunicación co conseguinte risco para a circulación rodada.

* Calquera dos incumprimentos do condicionado suporá a SUSPENSIÓN INMEDIATA
das obras, de conformidade co indicado no art. 209.1 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.

EXPEDIENTE N° 24.390.- LICENZA MUNICIPAL N° 23.320.- A  Josefa
Araújo Giráldez, con enderezo en López Mora, n° 50-4°B-Vigo, modifícaselle a
referida licenza no sentido en que as obras se axustarán igualmente ó proxecto
básico modificado e de execución visado con data 16 de xullo do 2013, co cal
as  superficies  construidas  son  as  seguintes:  108,74  m2.,  de  planta  baixa,
100,66 m2., de primeiro andar e 77,98 m2., de aproveitamento baixoa cuberta.



3.A.2) DECLARACIÓNS  DE  INCURSIÓN  EN  FÓRA  DE  ORDENACIÓN  DOS
SEGUINTES EXPEDIENTES DE OBRAS:

EXPEDIENTE N°  36/2012.- O  tramitado  a  instancia  de  "PISCÍCOLA  DEL
MORRAZO, S.A.", con enderezo en Apartado n° 141-Cangas, sobre solicitude de
declaración de incursión na situación de fóra de ordenación de unha edificación
nos Castros-Nerga-O Hío, acórdase DENEGAR o expediente, de conformidade
coa resolución da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, da Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, de data 20 de setembro do 2013
que se achega, por non ser de aplicación neste caso, a disposición transitoria
terceira, ás construccións localizadas en solo rústico de protección de costas
que se atopen dentro da zona de servidume de protección do dominio público
marítimo terrestre.

3.A.3)  PARCELACIÓNS  URBANÍSTICAS  DOS  SEGUINTES  EXPEDIENTES  DE
OBRAS:

EXPEDIENTE  N°  24.469.  -   Visto  a  nova  solicitude  de  licenza  de  parcelación
urbanística  que  promove  Violeta  Núñez  Agüero,  con  enderezo  en  Rúa
Enseñanza, n° 54-Darbo, para predios sitos na Serra de Nacente-Darbo.

Vistos  os  informes  técnicos  emitidos,  a  Xunta  de  Goberno Local,  por
unanimidade dos seus membros presentes, acorda:

Primeiro.  -   Conceder rectificación da licenza n° 24.649, outorgada pola Xunta de
Goberno Local en data 25 de febreiro do 2013 a Violeta Fernandez Agüero,
deixando esta sen efecto e concedendo licenza de parcelación, de conformidade
co novo proxecto de setembro do 2013, consistente en secregar unha parcela
inicial de superficie bruta 612,33 m2., propiedade de "PROMOCIONES ANGELVI,
S.L.", en dúas parcelas resultantes das seguintes superficies brutas; parcela 1A
de 306,17 m2., e parcela 1B de 306,17 m2., esta parcela IB agrúpase nese
mesmo acto á parcela propiedade de Violeta Núñez, identificada como parcela
2, dando como resultado a parcela "2+1B de superficie 906,17 m2.". Visto o
art. 205 da LOUGA, declárase a calidade de indivisible das parcelas resultantes.
A  parcela  resultante  1A  está  edificada,  resultando  a  edificación  fóra  de
ordenación total por atoparse nos terreos de cesión municipal, polo que deberá
ser obxeto de demolición.

As parcelas de cesión municipal contan cunha superficie de 53,40 m2.,
correpondentes 29,45 m2., á parcela 1A e 23,95 m2., á parcela identificada
como proxecto como 2+1B a cesión xa materialiada pola propietaria  Violeta
Núñez Agüero.

3.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, outorga-las
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 solicita-lo interesado/a que se leve a cabo esta antes de
comeza-las obras.

3ª.- Deberá ter na obra a licenza e o deseño selado polo concello a disposición dos
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° 24.672.- A Markus Dell e Maria Riela Portela, con enderezo
en Camiño do Silval, n° 14-Vigo, para en Fontenova, n° 15A-O Hío, efectuar
obras de reforma interior consistentes en retirada de mampara en trasteiro e
porche, cambio de piso de pizarra por tarima de madeira, intalar módulo de
aluminio e fiestra, retirada de carpintería en cociña e porche, cambio de solado
e cambio de porta e fiestra, de conformidade coa documentación presentada.

EXPEDIENTE  N°  24.730.- A  Josefa  Carballo  Martínez,  con  endrezo  en
Outeiro, n° 8-Erbello-Aldán, para no referido lugar efectuar as seguintes obras:
20,22  m2.,  de  solado  de  terraza  e  65,74  m2.,  de  aplancado  de  faixas  e
esquinas, de confomridade co proxecto de outubro do 2013.

EXPEDIENTE N° 24.759.- A Angela Nores Graña, on enderezo en Rúa Fonte
do Galo, n° 13-2°-Cangas, para en Rúa Manuel Graña, n° 3-Cangas, efectuar
obras consistentes en reparación de cuberta en 50,77 m2., e substitución de
carpintería exterior, de conformidade co proxecto de agosto do 2013.



Malia isto deberá cumprir o establecido no artigo 47 do Plan Especial de
Protección e Reforma Interior do Casco Antigo de Cangas (BOP 28-6-2000) que
dispón:

"En  todo  o  conxunto  edificado  do  Casco  Histórico  recoméndase  a
utilización de contrafiestras interiores de madeira nos ocos da fiestras, balcóns
ou  portas  de  aire,  pintadas  en  blanco  ou  cores  que  harmonicen  co  da
carpintería.

Prohíbese expresamente, en calquera caso, a exposición ó exterior de
persianas plásticas ou doutros materiais, tampouco se pode instalar capialzados
exteriores para alonxar persianas enrolables ou toldos.

As  galerías  ou  miradoiros  só  poderán  levar  ó  interior  persianas
venecianas ou enrolables de materiais moi lixeiros que non modifiquen o efecto
de transparencia e lixeireza dos seus parámetros. A súa coloración harmonizará
co do entramado da galería ou miradoiro, debendo evitarse a gama de cores
primarios."

EXPEDIENTE N° 24.767.- A "GAS GALICIA S.D.G. S.A.", con enderezo en
Trav. de Vigo, n° 204-Vigo, para en Rúa Lisboa, n° 1-Cangas, executar unha
canalización de 1,60 m2., para gas natural de conformidade coa documentación
presentada e coas seguintes condicións:

As  obras  non se  poderán  realizar  no período  do  verán,  comprendido
entre o 15 de xullo e o 15 de setembro. Non se permiten reposicións parciais.

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 TRESCENTOS (300,00) euros,
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  Gas  Galicia  o  traslado,  adaptación,
reposición  ou  calquera  outra  actuación  que  resulte  necesaria,  sen  que  iso
supoña dereito a ningún tipo de indemnización.

Deberase axustar, así mesmo, ás seguintes condicións:

*Se o vial ten 5,00 metros ou mais de ancho, procederase por parte da
empresa a reasfaltar un carril.

*Se o vial  é inferior  a 5,00  metros  de ancho,  deberá reasfaltar  1,00
metro a cada lado da zanxa.



EXPEDIENTE N° 24.779.- A Francisco Javier Juncal González, con enderezo
no Espírito Santo, n° 77-Coiro, para no referido lugar, pintar as fachadas da
vivenda en 150,00 m2., de conformidade coa documentación presentada.

EXPEDIENTE N° 24.782.- A Concepción Sobreira García, con enderezo en
Trav.  Eduardo  Pondal,  n°  99-Coiro,  para  en  Rúa  Noria,  n°  17-1°-Cangas,
executar reformas interiores consistente en substitución de solado en 101,00
m2., e pintado de parámetros interiores en 345,00 m2., de conformidade coa
documentación presentada.

EXPEDIENTE N° 24.783.- A "COMUNIDADE DE PROPIETARIOS REDONDELA,
8",  con  enderezo  en  Rúa  Redondela,  n°  8-Cangas,  para  no  referido  lugar,
reparar a cuberta de conformidade co estudo técnico visado o 26 de setembro
do  2013.  Para  executar  as  obras  deben  contar  co  consentimento  da
comunidade de propietarios.

EXPEDIENTE N° 24.784.- A "COMUNIDADE DE PROPIETARIOS VILARIÑO,
61", con enderezo en Vilariño, n° 61-O Hío, para no referido lugar, efectuar a
reparación e tratamento da medianeira en 240,00 m2.,  de conformidade co
estudo técnico de 14 de xuño do 2013. Para executar as obras deben contar co
consentimento da comunidade de propietarios.

EXPEDIENTE N° 24.786.- A  Adolfo  Garrido  Bouza,  con enderezo  en Rúa
Manuel Álvarez (interior) n° 125-Vigo, para en Nerga, n° 23-O Hío, cambiar o
material  de cubrición nunha superficie de 118,50 m2.,  de conformidade coa
documentación presentada e estudo básico de seguridade de xuño do 2013. A
licenza  que  se  concede  non  autoriza  a  realización  de  obras  que  afecten  á
estrutura da edificación nin incremente o volume da vivenda existente, única e
exclusivamente cambio de material de cubrición, como se indica na autorización
da Deputación Provincial de data 4 de setembro do 2013.

EXPEDIENTE  N°  24.787.- A  Marcos  González  Sanjuas,  con  enderezo  en
Camiño do Lago, n° 17A-Morgadáns-Gondomar, para en Nerga-O Hío, construír
un  cerramento  de  48,22  metros,  de  conformidade  coa  documentación
presentada.

EXPEDIENTE N° 24.792.- A "COMUNIDADE DE PROPIETARIOS AVDA. DE
BUEU, 19", con enderezo no referido lugar,  para instalación de ascensor de
conformidade co proxecto visado o 14 de novembro do 2007. Para executar as
obras deben contar co consentimento da comunidade de propietarios.

EXPEDIENTE N° 24.795.- A Olga Moldes Nogueiras, con enderezo na Avda.
de Lugo,  n°  55-baixo C-Cangas,  para na Avda.  de  Ourense,  n°  14-Cangas,
reparar  a  cuberta  en  133,74  m2.,  de  conformidade  co  estudo  técnico  de
outubro do 2013.

EXPEDIENTE N° 24.796.- A Xurxo Xoan González Conde, con enderezo en
Trav.  de Vigo,  n° 191- 6°A-Vigo,  para  en San Cibrán-Aldán,  construír  unha



piscina de 75,85 m2., e un pozo, de conformidade coa proxecto de xuño do
2013 e autorización de Augas de Galicia, de data 12 de marzo do 2013.

EXPEDIENTE N° 24.806.- A "COMUNIDADE DE PROPIETARIOS GONDOMAR,
7-9", con enderezo en Rúa Gondomar, n° 7-9-Cangas, para no referido lugar,
reparar os canalóns e limas da cuberta, de conformidade co estudo técnico de
outubro do 2013. Para executar as obras deben contar co consentimento da
comunidade de propietarios.

3.B) EXPEDIENTES DE OBRAS SOBRE A MESA.

EXPEDIENTE N° 24.794.- A Mercedes Oliveira Bon, con enderezo na Avda.
de Ourense, n° 74-interior-Cangas, para no referido lugar, colocar un portal de
3,30  metros  e  formación  de  beirarrúa  de  41,50  m2.,  de  conformidade  coa
documentación presentada.

3.C) APERTURAS DE ESTABLECEMENTOS.

EXPEDIENTE  N°  1.673.- LICENZA  MUNICIPAL  DE  APERTURA  DE
ESTABLECEMENTO PETICIONADA POR JAVIER VIZOSO IGLESIAS.

A  Xunta  de  Goberno  Local  acordou  conceder  licenza  municipal  de
apertura  de  establecemento  dedicado  a  venda  polo  miúdo  de  material  de
fontanería,  electricidade  e  equipos  de  eficiencia  enerxética,  nos  Pinos,  n°
5-baixo-Coiro, peticionada por Javier Vizoso Iglesias, con enderezo no referdio
lugar, tendo en conta o informe efectuado polo arquitecto muncipal de data 24
de setembro do 2013.

Advírtese que a licenza outorgada é de tracto continuo polo que en caso
de sobreveniencia de novos factores obxectivos non previsibles na tramitación
desta autorización, ou no caso de incumprimento ou non funcionamento das
medidas  correctoras  aplicadas  ou  previstas  no  proxecto  presentado,
procederase a revisar a licenza outorgada e inclusive a súa revogación no caso
de que non fora posible restablecer a seguridade ou tranquilidade esixible. Esta
revogación non conlevará para o concello carga de indemnización ningunha.

4º.- EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

4.A) PROPOSTA DA ALCALDÍA S/EXPEDIENTE DE INFRACCIÓN URBANÍSTICA
Nº 9/2010.

Dase  conta  de  proposta  da  Alcaldía  de  data  2.9.13  referente  ó
expediente de infracción urbanística nº 9/2010, que é como segue:

"EXPEDIENTE N° 9/2010.

Concluído o expediente de protección da legalidade urbanística incoado
respecto dos actos de construcción que se levaron a cabo sen a preceptiva
licenza  municipal,  no  lugar  de  Viño-O  Hío,  consistentes  en:  realizar  unha



edificación xen axustarse á licenza 21.072, xa que a altura da cornixa se atopa
a máis de 8,00 metros da rasante do camiño.

Resultando  que  a  resolución  do  expediente  anteriormente  citado
consideraba  as  obras  mencionadas  como  ilegalizables  por  non  axustarse  á
licencia 21072, xa que a altura da cornisa se atopa a máis de 8,00 metros da
rasante do camiño.

Resultando que con data 29 de agosto do 2013 a inspección municipal
informa que quedou restablecida a legalidade urbanística obxecto do expte.
9/2010.

Resultando  que  segundo  consta  no  expediente,  son  persoas
presuntamente  responsables  dos  feitos  sinalados  Alejo  Gómez  Dorrio,
promotor.

Considerando  que  os  feitos  anteriormente  expostos  poden  ser
constitutivos dunha infracción urbanística segundo o determina o artigo 216 da
Lei 9/02, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio
rural de Galicia pode tipificarse en principio como grave segundo sinala o artigo
217.3 da mesma norma.

Considerando  sen  prexuízo  do  resultado  definitivo  da  instrucción  do
expediente, que ós feitos descritos lles pode corresponder a sanción de multa
entre  6.001  a  60.000  euros,  de  acordo  co  establecido  no  art.  220.l.b)  da
referida Lei 9/02, indicándolle ó infractor que se fai efectiva a sanción no prazo
de 15 días desde a súa notificación reduciráselle esta nun 30%.

Visto o establecido nos artigos 216 ó 223 da Lei 9/02; no Regulamento
de Disciplina, así como na Lei 30/92, de 26 de novembro do Réxime Xurídico
das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común; e no
Regulamento  de  procedemento  para  o  exercicio  da  potestade  sancionadora
aprobado por R.D. 1398/93, de 4 de agosto, e de acordo coas atribucións que
teño legalmente conferidas polo artigo 228 da Lei 9/02, o artigo 10 do R.D.
1398/93 e o artigo 21 da Lei 7/85, de 2 de abril,  Reguladora de Bases de
Réxime Local.

Visto o Decreto da Alcaldía de data 16 de xuño de 2011 polo que se
delega na Xunta de Goberno Local a tramitación dos expedientes sancionadores
en  materia  de  disciplina  urbanística,  propoño  á  Xunta  de  Goberno  Local  a
adopción do seguinte ACORDO:

PRIMEIRO.- Iniciar procedemento sancionador por infracción urbanística polos
feitos  mencionados  dos  que  presuntamente  son  responsables  as  persoas
indicadas nos antecedentes desta resolución.

SEGUNDO.- Nomear  instructor  e  secretario  do  expediente  a  Rafael  Soliño
Costas  e á secretaria  do concello,  Berta  Alonso Soto,  respectivamente,  que



poderán  absterse  de  intervir  no  procedemento,  ou  ser  recusados  polos
interesados polas causas e na forma que determinan os artigos 28 e 29 da Lei
30/92.

TERCEIRO.- O  órgano  competente  para  a  resolución  do  presente
procedemento  sancionador,  é  a  Xunta de  Goberno  Local  por  delegación  da
Alcaldía,  de  acordo  co  establecido  no  artigo  228  da  Lei  9/02,  10  do  R.D.
1398/93 e artigo 21.1.k) da Lei 7/85 e Decreto de Delegación de data 16 de
xuño de 2011.

CUARTO.- Indicar ós interesados o dereito que lies concede o artigo 8 do R.D.
1398/93 de recoñece- la súa responsabilidade, advertíndolle que por efectuar
por  se  mesmo  a  demolición  acordada  antes  da  resolución  do  presente
expediente reducirase a contía da sanción nun 80%.

QUINTO.- Indicar ós interesados o dereito que teñen a formular alegacións e
achega-los  documentos  que  estimen  pertinentes,  antes  do  trámite  de
audiencia,  así  como  a  coñecer  en  todo  momento  o  estado  de  trámite  do
procedemento.

SEXTO.- Conceder ós interesados un prazo de quince días a contar desde o
seguinte ó da notificación da presente resolución,  para que achegue cantas
alegacións,  documentos  e  informacións  que  estime  convenientes,  e  no  seu
caso, propoñan probas concretando os medios de que pretende valerse.

SÉTIMO.- Comunicar  o  Acordo  ó  instructor  e  secretario  con  traslado  das
actuacións que existan ó respecto, debendo notificar ós interesados, advertindo
a  estes  últimos  de  que,  en  caso  de  que  non  efectúen  alegacións  sobre  o
contido da iniciación  do procedemento no prazo de quince días  indicado,  a
presente resolución poderá ser considerada como PROPOSTA DE RESOLUCIÓN,
eos efectos previstos nos artigos 18 e 19 do R.D. 1398/93.

OITAVO.- Advertir ós interesados que a incoación do presente expediente é
inscribible no Rexistro da Propiedade.

NOVENO.- Notifíquese o acordo ós interesados, facendo constar que non pon
fin á vía administrativa, e que por tratarse dun mero trámite, contra a mesma
non cabe recurso, sen prexuízo de que poida interpoñe- lo que estime máis
conveniente."

A  Xunta  de  Goberno  Local,  por  unanimidade  dos  seus  membros
presentes,  por  delegación  realizada  en  Resolución  da  Alcaldía  do  16.6.11,
acorda aprobar integramente a proposta da Alcaldía transcrita anteriormente,
referente a expediente sancionador por infracción urbanística nº 9/2010.

4.B)  PROPOSTA  DO  INSTRUCTOR  S/EXPEDIENTE  DE  INFRACCIÓN
URBANÍSTICA Nº 76/2007.



Dase  conta  de  proposta  do  instructor  de  data  22.10.13  referente  ó
expediente de infracción urbanística nº 76/2007, que é como segue:

"EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN URBANÍSTICA N° 76/2007.

PROPOSTA DE SANCIÓN PARA A XUNTA DE GOBERNO LOCAL

Visto  o  expediente  de  referencia  iniciado  por  acordo  da  Xunta  de
Goberno Local de data 3 de xuño do 2013, resulta que:

PRIMEIRO.- Por  parte  de  Milagros  Gómez  Rivela,  e  segundo  consta  no
expediente anterior de restauración da legalidade urbanística, efectuáronse no
lugar de Nerga-O Hío, obras consistentes en instalación dunha casa de madeira
sendo a construcción de carácter ilegalizable.

SEGUNDO.- Dentro  do  prazo  outorgado  neste  expediente  sancionador  para
formular alegacións ou para aportar documentos e informacións, o interesado
presenta escrito de alegacións con data 24 de xullo dp 2013 rexistro de entrada
9093 alegando que.os feitos  denunciados son constitutivos dunha infracción
leve  e,  polo  tanto,  a  capacidade  da  administración  para  a  incoación  do
expediente sancionador está prescrita.

O informe do arquitecto municipal de data 22 de agosto do 2013 indica
que as obras obxecto do presente expediente están tipificadas como GRAVES.

O informe da Xefa de Servicio de Urbanismo de data 23 de agosto do
2013 propon desestima-las alegacións presentadas en aplicación o disposto no
artigo 9 do RD 1398/1993, de 4 de agosto polo que se aproba o Regulamento
para o exercicio de potestade sancionadora, aplicándose á sanción a redución
do  80  por  cento  ó  concurrir  un  atenuante  por  restaura- la  legalidade
urbanística.

Con data  2 de setembro do  2013 a  Xunta  de  Goberno Local  acorda
aprobar a proposta para imposición dunha sanción de 1200,00 euros a Milagros
Gómez Rivela.

Con  data  23  de  setembro  do  2013  a  interesada  presenta  escrito
solicitando  ampliación  do  prazo  concedido  para  formular  alegacións,  por
Resolución  da  Alcaldía  con data  18  de  outubro  do  2013 foi  denegada  dita
ampliación. Non ten formuladas alegacións ó expediente sancionador.

TERCEIRO.- Que se ten que declarar probado sen necesidade de práctica de
proba  a  existencia  de  obras,  o  que  constitúe  unha  infracción  urbanística
tipificada no artigo 216 da Lei 9/02, de 30 de decembro, do solo de Galicia,
podendo  clasificarse  como  grave,  segundo  o  determina  o  artigo  217.3  da
mesma norma citada.

CUARTO.- Que  Milagros  Gómez  Rivela,  na  súa  calidade  de  promotora  é
responsable directa da referida infracción.



QUINTO.- Que de acordo co establecido nos artigos 220 da Lei 9/02, e 55 do
Regulamento de Disciplina Urbanística a entidade da infracción cometida, en
canto á gravedade da materia se refire, é o suficientemente importante para
gradua-la sanción a imponer na súa contía 1200,00 euros.

SEXTO.- Que de conformidade co sinalado no art. 19.2 do R.D. 1398/93, de 4
de  agosto,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  do  Procedemento  para  o
Exercicio da Potestade Sancionadora, cabe prescindir do trámite de audiencia
sinalado no apartado 1 do artigo citado.

Visto o Decreto da Alcaldía de data 16 de xuño do 2011, polo que se
delega na Xunta de Goberno Local a tramitación dos expedientes sancionadores
en  materia  de  disciplina  urbanística,  propoño  á  Xunta  de  Goberno  Local  a
adopción do seguinte ACORDO:

* Impoñer a Milagros Gómez Rivela, na súa calidade de promotora, unha
sanción, tendo en conta o atenuante no expediente, de 1200,00 euros, por
infracción  ó  ter  cometido  obras  no  lugar  de  Nerga-O  Hío,  consistentes  en
instalación dunha casa de madeira.

De  conformidade  coa  disposición  adicional  5  da  Lei  9/02,  do  30  de
decembro,  advírtese  ó  interesado  que  a  presente  multa  reducirase  na  súa
contía  nun 30 por cento se é pagada no prazo de quince días  a partir  da
notificación da multa e o infractor amosa por escrito a súa conformidade con
esta e renuncia expresamente ó exercicio de toda acción de impugnación no
referido prazo."

A  Xunta  de  Goberno  Local,  por  unanimidade  dos  seus  membros
presentes,  por  delegación  realizada  en  Resolución  da  Alcaldía  do  16.6.11,
acorda aprobar integramente a proposta do instructor transcrita anteriormente,
referente a expediente sancionador por infracción urbanística nº 76/2007.

4.C)  PROPOSTA  DO  INSTRUCTOR  S/EXPEDIENTE  DE  INFRACCIÓN
URBANÍSTICA Nº 47/2012.

Dase  conta  de  proposta  do  instructor  de  data  17.9.13  referente  ó
expediente de infracción urbanística nº 47/2012, que é como segue:

"EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN URBANÍSTICA N° 47/2012.

PROPOSTA DE SANCIÓN PARA A XUNTA DE GOBERNO LOCAL

Visto  o  expediente  de  referencia  iniciado  por  acordo  da  Xunta  de
Goberno Local de data 29 de abril do 2103, resulta que:



PRIMEIRO.- Por parte de Antonio Fernández Fernández, e segundo consta no
expediente anterior de restauración da legalidade urbanística, efectuáronse no
lugar  da  Madalena-Darbo,  obras  consistentes  en  realizar  a  reparación  da
cuberta en 127,95 m2., sendo a construcción de carácter legalizable.

SEGUNDO.- Dentro  do  prazo  outorgado  neste  expediente  sancionador  para
formular alegacións ou para aportar documentos e informacións, o interesado
non presenta escrito de alegacións.

TERCEIRO.- Que se ten que declarar probado sen necesidade de práctica de
proba  a  existencia  de  obras,  o  que  constitúe  unha  infracción  urbanística
tipificada no artigo 216 da Lei 9/02, de 3A de decembro, do solo de Galicia,
podendo clasificarse como leve, segundo o determina o artigo 217.4 da mesma
norma citada.

CUARTO.- Que Antonio Fernández Fernández, na súa calidade de promotor é
responsable directo da referida infracción.

QUINTO.- Que de acordo co establecido nos artigos 220 da Lei 9/02, e 55 do
Regulamento de Disciplina Urbanística a entidade da infracción cometida, en
canto á gravidade da materia se refire, é o suficientemente importante para
gradua-la sanción a impoñer na súa contía 1250,00 euros. Indicar ó interesado
que por legalizar as obras realizadas coa licencia nº 23415, antes da resolución
do presente expediente reducirase a contía da sanción nun 80%.

SEXTO.- Que de conformidade co sinalado no art. 19.2 do R.D. 1398/93, de 4
de  agosto,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  do  Procedemento  para  o
Exercicio da Potestade Sancionadora, cabe prescindir do trámite de audiencia
sinalado no apartado 1 do artigo citado.

Visto o Decreto da Alcaldía de data 16 de xuño de 2011 polo que se
delega na Xunta de Gobemo Local a tramitación dos expedientes sancionadores
en  materia  de  disciplina  urbanística,  propoño  á  Xunta  de  Gobemo Local  a
adopción do seguinte ACORDO:

* Impoñer a Antonio Fernández Fernández, na súa calidade de promotor
unha multa sancionadora de 250,00 euros, por infracción ó ter cometido obras
no lugar da Magdalena-Darbo, consistentes en realizar a reparación da cuberta
en 127,95 m2.

O que se lle notifica, significándolle que dispoñen do prazo de 15 días
dentro do cal  poderán formular  as alegacións e presentar  os documentos e
informacións que estimen pertinentes, para tales efectos, ponse de manifesto o
expediente para que poidan examinalo e, de se-lo caso, obte- las copias dos
documentos  que  constan  no  mesmo  durante  o  expresado  prazo,  de
conformidade co disposto no artigo 19 do Regulamento do procedemento para
o exercicio da potestade sancionadora.



Una vez  concluído  o  devandito  prazo,  a  proposta  de  resolución  será
elevada  ó  organo  competente  para  resolver  o  procedemento,  xunto  cos
documentos, alegacións e informacións que consten neste.

De  conformidade  coa  disposición  adicional  5  da  Lei  9/02,  do  30  de
decembro,  advírtese  ó  interesado  que  a  presente  multa  reducirase  na  súa
contía  nun 30 por cento se é pagada no prazo de quince días  a partir  da
notificación da multa e o infractor amosa por escrito a súa conformidade con
esta e renuncia expresamente ó exercicio de toda acción de impugnación no
referido prazo."

A  Xunta  de  Goberno  Local,  por  unanimidade  dos  seus  membros
presentes,  por  delegación  realizada  en  Resolución  da  Alcaldía  do  16.6.11,
acorda aprobar integramente a proposta do instructor transcrita anteriormente,
referente a expediente sancionador por infracción urbanística nº 47/2012.

4.D)  PROPOSTA  DO  INSTRUCTOR  S/EXPEDIENTE  DE  INFRACCIÓN
URBANÍSTICA Nº 44/2012.

Dase  conta  de  proposta  do  instructor  de  data  17.9.13  referente  ó
expediente de infracción urbanística nº 44/2012, que é como segue:

"EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN URBANÍSTICA N° 44/2012.

PROPOSTA DE SANCIÓN PARA A XUNTA DE GOBERNO LOCAL

Visto  o  expediente  de  referencia  iniciado  por  acordo  da  Xunta  de
Goberno Local de data 29 de abril do 2103, resulta que:
PRIMEIRO.- Por parte de "R CABLE Y TELECOMUNCACIONES GALICIA, S.A.", e
segundo  consta  no  expediente  anterior  de  restauración  da  legalidade
urbanística,  efectuáronse no lugar de rúa Méndez Núñez e outras, obras de
canalización, sendo a construcción de carácter legalizable.

SEGUNDO.- Dentro  do  prazo  outorgado  ueste  expediente  sancionador  para
formular alegacións ou para aportar documentos e informacións, o interesado
non presenta escrito de alegacións.

TERCEIRO.- Que se ten que declarar probado sen necesidade de práctica de
proba  a  existencia  de  obras,  o  que  constitúe  unha  infracción  urbanística
tipificada no artigo 216 da Lei 9/02, de 30 de decembro, do solo de Galicia,,
podendo clasificarse como leve, segundo o determina o artigo 217.4 da mesma
norma citada.

CUARTO.- Que  "R  CABLE  Y  TELECOMUNCACIONES GALICIA,  S.A.",  na  súa
calidade de promotor é responsable directo da referida infracción.

QUINTO.- Que de acordo co establecido nos artigos 220 da Lei 9/02, e 55 do
Regulamento de Disciplina Urbanística a entidade da infracción cometida, en



canto á gravedade da materia se refire, é o suficientemente importante para
gradua-la sanción a imponer na súa contía 1250 euros. Indicar ó interesado
que  por  legalizar  as  obras  realizadas  antes  da  resolución  do  presente
expediente reducirase a contía da sanción nun 80%.

SEXTO.- Que de conformidade co sinalado no art. 19.2 do R.D. 1398/93, de 4
de  agosto,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  do  Procedemento  para  o
Exercicio da Potestade Sancionadora, cabe prescindir do trámite de audiencia
sinalado no apartado 1 do artigo citado.

Visto o Decreto da Alcaldía de data 16 de xuño de 2011 polo que se
delega na Xunta de Gobemo Local a tramitación dos expedientes sancionadores
en  materia  de  disciplina  urbanística,  propoño  á  Xunta  de  Gobemo Local  a
adopción do seguinte ACORDO:

* Impoñer a "R CABLE Y TELECOMUNCACIONES GALICIA, S.A.", na súa
calidade de promotor unha multa sancionadora de 250,00 euros, por infracción
ó ter cometido obras de canalización no lugar de rúa Méndez Núñez e outras.

O que se lle notifica, significándolle que dispoñen do prazo de 15 días
dentro do cal  poderán formular  as alegacións e presentar  os documentos e
informacións que estimen pertinentes, para tales efectos, ponse de manifesto o
expediente para que poidan examinalo e, de se-lo caso, obte- las copias dos
documentos  que  constan  no  mesmo  durante  o  expresado  prazo,  de
conformidade co disposto no artigo 19 do Regulamento do procedemento para
o exercicio da potestade sancionadora.

Una vez  concluido  o  devandito  prazo,  a  proposta  de  resolución  será
elevara  ó  organo  competente  para  resolver  o  procedemento,  xunto  cos
documentos, alegacións e informacións que consten no mesmo.

De  conformidade  coa  disposición  adicional  5  da  Lei  9/02,  do  30  de
decembro,  advírtese  ó  interesado  que  a  presente  multa  reducirase  na  súa
contía  nun 30 por cento se é pagada no prazo de quince días  a partir  da
notificación da multa e o infractor amosa por escrito a súa conformidade con
esta e renuncia expresamente ó exercicio de toda acción de impugnación no
referido prazo."

A  Xunta  de  Goberno  Local,  por  unanimidade  dos  seus  membros
presentes,  por  delegación  realizada  en  Resolución  da  Alcaldía  do  16.6.11,
acorda aprobar integramente a proposta do instructor transcrita anteriormente,
referente a expediente sancionador por infracción urbanística nº 44/2012.

4.E)  PROPOSTA  DO  INSTRUCTOR  S/EXPEDIENTE  DE  INFRACCIÓN
URBANÍSTICA Nº 2/2013.

Dase  conta  de  proposta  do  instructor  de  data  15.10.13  referente  ó
expediente de infracción urbanística nº 2/2013, que é como segue:



"EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN URBANÍSTICA N° 2/2013.

PROPOSTA DE SANCIÓN PARA A XUNTA DE GOBERNO LOCAL

Visto  o  expediente  de  referencia  iniciado  por  acordo  da  Xunta  de
Goberno Local de data 8 de xullo do 2013, resulta que:

PRIMEIRO.- Por  parte  de  Rosario  Alonso  Gómez,  e  segundo  consta  no
expediente anterior de restauración da legalidade urbanística, efectuáronse no
lugar  de  Freixo-Coiro,  obras  consistentes  en  instalación  dunha  caseta  de
madeira sendo a construcción de carácter legalizable.

SEGUNDO.- Dentro  do  prazo  outorgado  neste  expediente  sancionador  para
formular alegación ou para aportar documentos e informacións, o interesado
non presenta escrito de alegacións.

TERCEIRO.- Que se ten que declarar probado sen necesidade de práctica de
proba  a  existencia  de  obras,  o  que  constitúe  unha  infracción  urbanística
tipificada no artigo 216 da Lei 9/02, de 30 de decembro, do solo de Galicia,
podendo clasificarse como leve, segundo o determina o artigo 217.4 da mesma
norma citada.

CUARTO.- Que  Rosario  Alonso  Gómez,  na  súa  calidade  de  promotora  é
responsable directa da referida infracción.

QUINTO.- Que de acordo co establecido nos artigos 220 da Lei 9/02, e 55 do
Regulamento de Disciplina Urbanística a entidade da infracción cometida, en
canto á gravedade da materia se refire, é o suficientemente importante para
gradua-la sanción a impoñer na súa contía 1250,00 euros. Indicar ó interesado
que por legalizar as obras realizadas coa licencia nº 23.524 antes da resolución
do presente expediente reducirase a contía da sanción nun 80%.

SEXTO.- Que de conformidade co sinalado no art. 19.2 do R.D. 1398/93, de 4
de  agosto,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  do  Procedemento  para  o
Exercicio da Potestade Sancionadora, cabe prescindir do trámite de audiencia
sinalado no apartado 1 do artigo citado.

Visto o Decreto da Alcaldía de data 16 de xuño de 2011 polo que se
delega na Xunta de Gobemo Local a tramitación dos expedientes sancionadores
en  materia  de  disciplina  urbanística,  propoflo  á  Xunta  de  Gobemo Local  a
adopción do seguinte ACORDO:

* Imponer a Rosario Alonso Gómez, na súa calidade de promotora, unha
multa sancionadora de 250,00 euros, por infracción ó ter cometido obras no
lugar de Freixo-Coiro, consistentes en realizar a instalación dunha caseta de
madeira.



O que se lle notifica, significándolle que dispoñen do prazo de 15 días
dentro do cal  poderán formular  as alegacións e presentar  os documentos e
informacións que estimen pertinentes, a tales efectos, ponse de manifestó o
expediente para que poidan examínalo e, de se-lo caso, obte- las copias dos
documentos  que  constan  no  mesmo  durante  o  expresado  prazo,  de
conformidade co disposto no artigo 19 do Regulamento do procedemento para
o exercicio da potestade sancionadora.
 

Una vez  concluido  o  devandito  prazo,  a  proposta  de  resolución  será
elevara  ó  organo  competente  para  resolver  o  procedemento,  xunto  cos
documentos, alegacións e informacións que consten no mesmo.

De  conformidade  coa  disposición  adicional  5  da  Lei  9/02,  do  30  de
decembro,  advírtese  ó  interesado  que  a  presente  multa  reducirase  na  súa
contía  nun 30 por cento se é pagada no prazo de quince días  a partir  da
notificación da multa e o infractor amosa por escrito a súa conformidade con
esta e renuncia expresamente ó exercicio de toda acción de impugnación no
referido prazo."

A  Xunta  de  Goberno  Local,  por  unanimidade  dos  seus  membros
presentes,  por  delegación  realizada  en  Resolución  da  Alcaldía  do  16.6.11,
acorda aprobar integramente a proposta do instructor transcrita anteriormente,
referente a expediente sancionador por infracción urbanística nº 2/2013.

4.F)  PROPOSTA  DO  INSTRUCTOR  S/EXPEDIENTE  DE  INFRACCIÓN
URBANÍSTICA Nº 5/2007.

Dase  conta  de  proposta  do  instructor  de  data  10.10.13  referente  ó
expediente de infracción urbanística nº 5/2007, que é como segue:

"PROPOSTA PARA A XUNTA DE GOBERNO LOCAL

ASUNTO: informe sobre a tramitación expediente 5/2007.

Revisado o expediente sancionador incoado a Manuel Coya Paz, 5/2007,
obsérvase o seguinte:

1.- Tramitouse  inicialmente  un  expediente  sancionador  a  Manuel  Coya  Paz
incoado en data 06.02.2007, que foi declarado caducado por acordo da Xunta
de Goberno Local  de data 25.05.2011, consecuencia  de dita  declaración de
caducidade, deixase sen efecto a multa imposta ó infractor por acordo da Xunta
de Goberno Local de data 20.02.2008.

2.- Na mesma Xunta de Goberno Local de data 25.05.2011 acordouse iniciar un
novo expediente sancionador, polos mesmos feitos probados, expediente que
recibiu a mesma numeración 5/2007.



Este expediente resolveuse por acordo da Xunta de Goberno Local de
data 26.03.2012, acordos 3. I) e 3. G) mediante os que se desestimaban as
alegacións presentadas por Manuel Coya Paz e se resolvía a imposición dunha
sanción de 1.200,00 €.

Comprobado o expediente detéctase un defecto na notificación de dito
acordo, xa que a notificación, con rexistro de saída de data 16.004.12 non foi
notificada ó interesado, polo que se me informa, por un erro na persoa que
nese momento elaborou as notificacións.

Visto  canto  antecede  se  excede  totalmente  o  prazo  previsto  na  Lei
9/2002, do 30 de decembro,de ordenación urbanística e protección do medio
rural de Galicia para a resolución do procedemento sancionador, artigo 223.

Incoado o procedemento éste debe resolverse no prazo de un ano a
contar  dende a súa iniciación,  sen que deban terse en conta as actuacións
previas de investigación (STS. 26 maio 2010 RJ 2010/3687) .Este é un prazo de
caducidade polo que, sempre que a infracción non esté prescrita procede a
incoación  dun  novo  procedemento.  (STS.  12.06.2003).  A  declaración  de
caducidade implica o arquivo da actuación.

Ó tratarse dunha infracción grave e visto o disposto no artigo 218 da
LOUG  procede  declarar  a  caducidade  do  procedemento  e  o  arquivo  do
expediente e dar traslado de dita resolución ó Departamento de Tesourería e ó
Oral."

A  Xunta  de  Goberno  Local,  por  unanimidade  dos  seus  membros
presentes,  por  delegación  realizada  en  Resolución  da  Alcaldía  do  16.6.11,
acorda aprobar integramente a proposta do instructor transcrita anteriormente,
referente a expediente sancionador por infracción urbanística nº 5/2007.

4.G) PROPOSTA DA ALCALDÍA S/EXPEDIENTE DE INFRACCIÓN URBANÍSTICA
Nº 11/2012.

Dase  conta  de  proposta  da  Alcaldía  de  data  16.10.13  referente  ó
expediente de infracción urbanística nº 11/2012, que é como segue:

"EXPEDIENTE N° 11/2012.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN

Resultando  que no  lugar  de  Balea-Darbo,  polos  responsables  que se
indican nesta resolución iniciouse a execución de obras sen a preceptiva licenza
municipal consistentes en: realizar unha caseta para cubrir a terraza de un bar,
cunha  estructura  metálica  pola  que  se  deslizan  os  parámetros  verticais  e
horizontais de lona (Bar O Pavo).



Resultando que con data 26 de setembro do 2013 o técnico municipal
informa que a licencia de obras n° 23295 legaliza a infracción relacionada co
expediente 11/2012.

Resultando  que  segundo  consta  no  expediente,  son  persoas
presuntamente  responsables  dos  feitos  sinalados,  Juan  Manuel  González
Fernández, promotor.

Considerando  que  os  feitos  anteriormente  expostos  poden  ser
constitutivos dunha infracción urbanística segundo determina o artigo 216 da
Lei 9/02, de 30 de decembro de ordenación urbanística e protección do medio
rural de Galicia, en relación co artigo 1 do Decreto 28/1999, de 21 de xaneiro,
polo  que  se  aproba  o  Regulamento  de  Disciplina  Urbanística,  que  pode
tipificarse  en principio  como leve  segundo sinala  o artigo 217.4  da  mesma
norma.

Considerando que inicialmente non se pode apreciar a tenor do indicado
no artigo 220.2 da Lei 9/02 e artigos 96 e 97 do Decreto 28/1999, de 21 de
xaneiro,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  de  Disciplina  Urbanística,
circunstancias agravantes.

Considerando  sen  prexuízo  do  resultado  definitivo  da  instrucción  do
expediente, que ós feitos descritos lies pode corresponder a sanción de multa
entre 300 e 6.000.-euros, de acordo co establecido no art. 220.1.a) da referida
Lei 9/02, indicándolle ó infractor que se fai efectiva a sanción no prazo de 15
días desde a súa notificación reduciráselle a mesma nun 30%.

Visto o establecido nos artigos 216 ó 223 da Lei 9/02; no Regulamento
de Disciplina, así como na Lei 30/92, de 26 de novembro do Réxime Xurídico
das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común; e no
Regulamento  de  procedemento  para  o  exercicio  da  potestade  sancionadora
aprobado por R.D. 1398/93, de 4 de agosto, e de acordo coas atribucións que
teño legalmente conferidas polo artigo 228 da Lei 9/02, o artigo 10 do R.D.
1398/93 e o artigo 21 da Lei 7/85, de 2 de abril,  Reguladora de Bases de
Réxime Local.

Visto o Decreto da Alcaldía de data 16 de xuño de 2011 polo que se
delega na Xunta de Goberno Local a tramitación dos expedientes sancionadores
en  materia  de  disciplina  urbanística,  propoño  á  Xunta  de  Goberno  Local  a
adopción do seguinte ACORDO:

PRIMEIRO.- Iniciar procedemento sancionador por infracción urbanística polos
feitos  mencionados  dos  que  presuntamente  son  responsables  as  persoas
indicadas nos antecedentes desta resolución.

SEGUNDO.- Nomear  instructor  e  secretario  do  expediente  a  Rafael  Soliño
Costas e á  secretaria do concello Berta Alonso Soto,  respectivamente,  que
poderán  absterse  de  intervir  no  procedemento,  ou  ser  recusados  polos



interesados polas.vcausas e na forma que determinan os artigos 28 e 29 da Lei
30/92.

TERCEIRO.- O  órgano  competente  para  a  resolución  do  presente
procedemento  sancionador,  é  a  Xunta de  Goberno  Local  por  delegación  da
Alcaldía,  de  acordo  co  establecido  no  artigo  228  da  Lei  9/02,  10  do  R.D.
1398/93 e artigo 21.1.k) da Lei 7/85 e Decreto de delegación de data 16 de
xuño de 2011.

CUARTO.- Indicar ós interesados o dereito que lies concede o artigo 8 do R.D.
1398/93 de recoñece- la súa responsabilidade.  advertíndolle que de efectuar
por  se  mesmo  a  legalización  das  obras  antes  da  resolución  do  presente
expediente reducirase a contía da sanción nun 80%.

QUINTO.- Indicar ós interesados o dereito que teñen a formular alegacións e
achega-los  documentos  que  estimen  pertinentes,  antes  do  trámite  de
audiencia,  así  como  a  coñecer  en  todo  momento  o  estado  de  trámite  do
procedemento.

SEXTO.- Conceder ós interesados un prazo de QUINCE DIAS a contar desde o
seguinte ó da notificación da presente resolución,  para que achegue cantas
alegacións,.  documentos  e informacións que estime convenientes,  e  no seu
caso, propoñan probas concretando os medios de que pretende valerse.

SÉTIMO.- Comunicar  o  acordo  ó  instructor  e  secretario  con  traslado  das
actuacións que existan ó respecto, debendo notificar ós interesados, advertindo
a  estes  últimos  de  que,  en  caso  de  que  non  efectúen  alegacións  sobre  o
contido da iniciación  do procedemento no prazo de quince días  indicado,  a
presente resolución poderá ser considerada como PROPOSTA DE RESOLUCIÓN,
eos efectos previstos nos artigos 18 e 19 do R.D. 1398/93. 

OITAVO.- Advertir ós interesados que a incoación do presente expediente é
inscribible no Rexistro da Propiedade.

NOVENO.- Notifíquese o Acordo ós interesados, facendo constar que non pon
fin á vía administrativa, e que por tratarse dun mero trámite, contra a mesma
non cabe recurso, sen prexuízo de que poida interpoñer o que estime máis
conveniente."

A  Xunta  de  Goberno  Local,  por  unanimidade  dos  seus  membros
presentes,  por  delegación  realizada  en  Resolución  da  Alcaldía  do  16.6.11,
acorda aprobar integramente a proposta da Alcaldía transcrita anteriormente,
referente a expediente sancionador por infracción urbanística nº 11/2012.

4.H) PROPOSTA DA ALCALDÍA S/EXPEDIENTE DE INFRACCIÓN URBANÍSTICA
Nº 45/2012.



Dase  conta  de  proposta  da  Alcaldía  de  data  14.10.13  referente  ó
expediente de infracción urbanística nº 45/2012, que é como segue:

"EXPEDIENTE N° 45/2012.

Concluido o expediente de protección da legalidade urbanística incoado
respecto dos actos de construcción que se levaron a cabo sen a preceptiva
licenza municipal, no lugar de Verín, nº 4B-Coiro consistentes en: realizar un
cerco de 20,00 m., de lonxitude con duas fiadas de bloques de formigón e
postes de pedra a xeito de celosía ata 1,50 metros de altura e 3 metros do
eixo.

Con data 25 de xuño do 2013 foi concedida licenza 23502 para realizar o
cerco a 4 metros do eixo do camiño.

Resultando  que  segundo  consta  no  expediente,  son  persoas
presuntamente  responsables  dos  pcitos  sinalados  José  Manuel  Paz  Pérez
promotor.

Considerando  que  os  feitos  anteriormente  expostos  poden  ser
constitutivos dunha infracción urbanística segundo o determina o artigo 216 da
Lei 9/02, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio
rural de Galicia pode tipificarse en principio como grave segundo sinala o artigo
217.3 da mesma norma.

Considerando  sen  prexuízo  do  resultado  definitivo  da  instrucción  do
expediente, que ós feitos descritos lies pode corresponder a sanción de multa
entre  6.001 a 60.000 euros,  de  acordo  co establecido  no art.  220. l.b)  da
referida Lei 9/02, indicándolle ó infractor que se fai efectiva a sanción no prazo
de 15 días desde a súa notificación reduciráselle esta nun 30%.

Visto o establecido nos artigos 216 ó 223 da Lei 9/02; no Regulamento
de Disciplina, así como na Lei 30/92, de 26 de novembro do Réxime Xurídico
das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común; e no
Regulamento  de  procedemento  para  o  exercicio  da  potestade  sancionadora
aprobado por R.D. 1398/93, de 4 de agosto, e de acordo coas atribucións que
teño legalmente conferidas polo artigo 228 da Lei 9/02, o artigo 10 do R.D.
1398/93 e o artigo 21 da Lei 7/85, de 2 de abril,  Reguladora de Bases de
Réxime Local.

Visto o Decreto da Alcaldía de data 16 de xuño de 2011 polo que se
delega na Xunta de Goberno Local a tramitación dos expedientes sancionadores
en  materia  de  disciplina  urbanística,  propoño  á  Xunta  de  Goberno  Local  a
adopción do seguinte ACORDO:

PRIMEIRO.- Iniciar procedemento sancionador por infracción urbanística polos
feitos  mencionados  dos  que  presuntamente  son  responsables  as  persoas
indicadas nos antecedentes desta resolución.



SEGUNDO.- Nomear  instructor  e  secretario  do  expediente  a  Rafael  Soliño
Costas  e á secretaria  do concello,  Berta  Alonso Soto,  respectivamente,  que
poderán  absterse  de  intervir  no  procedemento,  ou  ser  recusados  polos
interesados polas causas e na forma que determinan os artigos 28 e 29 da Lei
30/92. 

TERCEIRO.- O  órgano  competente  para  a  resolución  do  presente
procedemento  sancionador,  é  a  Xunta de  Goberno  Local  por  delegación  da
Alcaldía,  de  acordo  co  establecido  no  artigo  228  da  Lei  9/02,  10  do  R.D.
1398/93 e artigo 21.1.k) da Lei 7/85 e Decreto de Delegación de data 16 de
xuño de 2011.

CUARTO.- Indicar ós interesados o dereito que lles concede o artigo 8 do R.D.
1398/93 de recoñece- la súa responsabilidade,  advertíndolle que de efectuar
por  se  mesmo  a  demolición  acordada  antes  da  resolución  do  presente
expediente reducirase a contía da sanción nun 80%.

QUINTO.- Indicar ós interesados o dereito que teñen a formular alegacións e
achega-los  documentos  que  estimen  pertinentes,  antes  do  trámite  de
audiencia,  así  como  a  coñecer  en  todo  momento  o  estado  de  trámite  do
procedemento.

SEXTO.- Conceder ós interesados un prazo de quince días a contar desde o
seguinte ó da notificación da presente resolución,  para que achegue cantas
alegacións,  documentos  e  informacións  que  estime  convenientes,  e  no  seu
caso, propoñan probas concretando os medios de que pretende valerse.

SÉTIMO.- Comunican  o  acorde,  ó  instructor  e  secretario  con  traslado  das
actuacións que existan ó respecto, debendo notificar ós interesados, advertindo
a  estes  últimos  de  que,  en  caso  de  que  non  efectúen  alegacións  sobre  o
contido da iniciación  do procedemento no prazo de quince días  indicado,  a
presente resolución poderá ser considerada como PROPOSTA DE RESOLUCIÓN,
eos efectos previstos nos artigos 18 e 19 do R.D. 1398/93.

OITAVO.- Advertir ós interesados que a incoación do presente expediente é
inscribible no Rexistro da Propiedade.

NOVENO.- Notifíquese o acordo ós interesados, facendo constar que non pon
fin á vía administrativa, e que por tratarse dun mero trámite, contra a mesma
non cabe recurso, sen prexuízo de que poida interpoñe- lo que estime máis
conveniente."

A  Xunta  de  Goberno  Local,  por  unanimidade  dos  seus  membros
presentes,  por  delegación  realizada  en  Resolución  da  Alcaldía  do  16.6.11,
acorda aprobar integramente a proposta da Alcaldía transcrita anteriormente,
referente a expediente sancionador por infracción urbanística nº 45/2012.



4.I) PROPOSTA DA ALCALDÍA S/EXPEDIENTE DE INFRACCIÓN URBANÍSTICA
Nº 14/2012.

Dase  conta  de  proposta  da  Alcaldía  de  data  16.10.13  referente  ó
expediente de infracción urbanística nº 14/2012, que é como segue:

"EXPEDIENTE N°  14/2012.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN

Resultando que no lugar de Santa Marta-Darbo, polos responsables que
se indican nesta resolución iniciouse a execución de obras sen a preceptiva
licenza municipal consistentes en: realizar un muro de contención a base de
mampostas  cunha  altura  de  ata  1,70  metros  para  conter  unhas  terras
existentes, incluíndo movemento de terras.

Resultando que con data 26 de setembro do 2013 o técnico municipal
informa que a licencia de obras n° 22861 legaliza a infracción relacionada co
expediente 1/2012.

Resultando  que  segundo  consta  no  expediente,  son  persoas
presuntamente responsables dos feitos sinalados,  Carolina Pousada Broullón,
promotora.

Considerando  que  os  feitos  anteriormente  expostos  poden  ser
constitutivos dunha infracción urbanística segundo determina o artigo 216 da
Lei 9/02, de 30 de decembro de ordenación urbanística e protección do medio
rural de Galicia, en relación co artigo 1 do Decreto 28/1999, de 21 de xaneiro,
polo  que  se  aproba  o  Regulamento  de  Disciplina  Urbanística,  que  pode
tipificarse  en principio  como leve  segundo sinala  o artigo 217.4  da  mesma
norma.

Considerando que inicialmente non se pode apreciar a tenor do indicado
no artigo 220.2 da Lei 9/02 e artigos 96 e 97 do Decreto 28/1999, de 21 de
xaneiro,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  de  Disciplina  Urbanística,
circunstancias agravantes.

Considerando  sen  prexuízo  do  resultado  definitivo  da  instrucción  do
expediente, que ós feitos descritos lles pode corresponder a sanción de multa
entre 300 e 6.000.-euros, de acordo co establecido no art. 220.1.a) da referida
Lei 9/02, indicándolle ó infractor que se fai efectiva a sanción no prazo de 15
días desde a súa notificación reduciráselle a mesma nun 30%.

Visto o establecido nos artigos 216 ó 223 da Lei 9/02; no Regulamento
de Disciplina, así como na Lei 30/92, de 26 de novembro do Réxime Xurídico
das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común; e no
Regulamento  de  procedemento  para  o  exercicio  da  potestade  sancionadora
aprobado por R.D. 1398/93, de 4 de agosto, e de acordo coas atribucións que
teño legalmente conferidas polo artigo 228 da Lei 9/02, o artigo 10 do R.D.



1398/93 e o artigo 21 da Lei 7/85, de 2 de abril,  Reguladora de Bases de
Réxime Local.

Visto o Decreto da Alcaldía de data 16 de xuño de 2011 polo que se
delega na Xunta de Goberno Local a tramitación dos expedientes sancionadores
en  materia  de  disciplina  urbanística,  propoño  á  Xunta  de  Goberno  Local  a
adopción do seguinte ACORDO: 

PRIMEIRO.- Iniciar procedemento sancionador por infracción urbanística polos
feitos  mencionados  dos  que  presuntamente  son  responsables  as  persoas
indicadas nos antecedentes desta resolución.

SEGUNDO.- Nomear instructor e secretario do expediente a D. Rafael Soliño
Costas e á secretaria do concello Da Berta Alonso Soto, respectivamente, que
poderán  absterse  de  intervir  no  procedemento,  ou  ser  recusados  polos
interesados polas causas e na forma que determinan os artigos 28 e 29 da Lei
30/92.

TERCEIRO.- O  órgano  competente  para  a  resolución  do  presente
procedemento  sancionador,  é  a  Xunta de  Goberno  Local  por  delegación  da
Alcaldía,  de  acordo  co  establecido  no  artigo  228  da  Lei  9/02,  10  do  R.D.
1398/93 e artigo 21.1.k) da Lei 7/85 e Decreto de delegación de data 16 de
xuño de 2011.

CUARTO.- Indicar ós interesados o dereito que lies concede o artigo 8 do R.D.
1398/93 de recoñece- la súa responsabilidade.  advertíndolle que de efectuar
por  se  mesmo  a  legalización  das  obras  antes  da  resolución  do  presente
expediente reducirase a contía da sanción nun 80%.

QUINTO.- Indicar ós interesados o dereito que teñen a formular alegacións e
achega-los  documentos  que  estimen  pertinentes,  antes  do  trámite  de
audiencia,  así  como  .  coñecer  en  todo  momento  o  estado  de  trámite  do
procedemento.

SEXTO.- Conceder ós interesados un prazo de QUINCE DIAS a contar desde o
seguinte ó da notificación da presente resolución,  para que achegue cantas
alegacións,  documentos  e  informacións  que  estime  convenientes,  e  no  seu
caso, propoñan probas concretando os medios de que pretende valerse.

SÉTIMO.- Comunicar  o  acordo  ó  instructor  e  secretario  con  traslado  das
actuacións que existan ó respecto, debendo notificar ós interesados, advertindo
a  estes  últimos  de  que,  en  caso  de  que  non  efectúen  alegacións  sobre  o
contido da iniciación  do procedemento no prazo de quince días  indicado,  a
presente resolución poderá ser considerada como PROPOSTA DE RESOLUCIÓN,
eos efectos previstos nos artigos 18 e 19 do R.D. 1398/93. 

OITAVO.- Advertir ós interesados que a incoación do presente expediente é
inscribible no Rexistro da Propiedade.



NOVENO.- Notifíquese o Acordo ós interesados, facendo constar que non pon
fin á vía administrativa, e que por tratarse dun mero trámite, contra a mesma
non cabe recurso, sen prexuízo de que poida interpoñer o que estime máis
conveniente."

A  Xunta  de  Goberno  Local,  por  unanimidade  dos  seus  membros
presentes,  por  delegación  realizada  en  Resolución  da  Alcaldía  do  16.6.11,
acorda aprobar integramente a proposta da Alcaldía transcrita anteriormente,
referente a expediente sancionador por infracción urbanística nº 14/2012.

4.J) PROPOSTA DA ALCALDÍA S/EXPEDIENTE DE INFRACCIÓN URBANÍSTICA
Nº 7/2010.

Dase  conta  de  proposta  da  Alcaldía  de  data  8.10.13  referente  ó
expediente de infracción urbanística nº 7/2010, que é como segue:

"EXPEDIENTE N°  7/2010.

Concluído o expediente de protección da legalidade urbanística incoado
respecto dos actos de construcción que se levaron a cabo sen a preceptiva
licenza municipal, no lugar de Liméns-O Hío, consistentes en: instalación dunha
foxa séptica e un pozo de barrena a menos de 3,00 metros do lindeiro.

Con data 5 de decembro do 2011 a Xunta de Gobemo Local concede
licencia n° 22951 para legalizar un pozo e tapar unha zanxa.

Resultando  que  segundo  consta  no  expediente,  son  persoas
presuntamente responsables dos feitos sinalados, Constantino Río Fernández,
promotor.

Considerando  que  os  feitos  anteriormente  expostos  poden  ser
constitutivos dunha infracción urbanística segundo o determina o artigo 216 da
Lei 9/02, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio
rural de Galicia pode tipificarse en principio como grave segundo sinala o artigo
217.3 da mesma norma.

Considerando  sen  prexuízo  do  resultado  definitivo  da  instrucción  do
expediente, que ós feitos descritos lies pode corresponder a sanción de multa
entre  6.001  a  60.000  euros,  de  acordo  co  establecido  no  art.  220.l.b)  da
referida Lei 9/02, indicándolle ó infractor que se fai efectiva a sanción no prazo
de 15 días desde a súa notificación reduciráselle esta nun 30%.

Visto o establecido nos artigos 216 ó 223 da Lei 9/02; no Regulamento
de Disciplina, así como na Lei 30/92, de 26 de novembro do Réxime Xurídico
das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común; e no
Regulamento  de  procedemento  para  o  exercicio  da  potestade  sancionadora
aprobado por R.D. 1398/93, de 4 de agosto, e de acordo coas atribucións que



teño legalmente conferidas polo artigo 228 da Lei 9/02, o artigo 10 do R.D.
1398/93 e o artigo 21 da Lei 7/85, de 2 de abril.  Reguladora de Bases de
Réxime Local.

Visto o Decreto da Alcaldía de data 16 de xuño de 2011 polo que se
delega na Xunta de Goberno Local a tramitación dos expedientes sancionadores
en  materia  de  disciplina  urbanística,  propoño  á  Xunta  de  Goberno  Local  a
adopción do seguinte ACORDO:

PRIMEIRO.- Iniciar procedemento sancionador por infracción urbanística polos
feitos  mencionados  dos  que  presuntamente  son  responsables  as  persoas
indicadas nos antecedentes desta resolución.

SEGUNDO.- Nomear  instructor  e  secretario  do  expediente  a  Rafael  Soliño
Costas  e  á  secretaria  do  concello  Berta  Alonso  Soto,  respectivamente,  que
poderán  absterse  de  intervir  no  procedemento,  ou  ser  recusados  polos
interesados polas causas e na forma que determinan os artigos 28 e 29 da Lei
30/92.

TERCEIRO.- O  órgano  competente  para  a  resolución  do  presente
procedemento  sancionador,  é  a  Xunta de  Goberno  Local  por  delegación  da
Alcaldía,  de  acordo co  establecido  no artigo  228 da  Lei  9/02.  10 do R.D.
1398/93 e artigo 21.1.k) da Lei 7/85 e Decreto de Delegación de data 16 de
xuño de 2011.

CUARTO.- Indicar ós interesados o dereito que lies concede o artigo 8 do R.D.
1398/93  de  recoñece-la  súa  responsabilidade,  por  solicitar  iicenza  para
restaurar a legalidade urbananística reducirase a contía da sanción nun 80%.

QUINTO.- Indicar ós interesados o dereito que teñen a formular alegacións e
achega-los  documentos  que  estimen  pertinentes,  antes  do  trámite  de
audiencia,  así  como  a  coñecer  en  todo  momento  o  estado  de  trámite  do
procedemento.

SEXTO.- Conceder ós interesados un prazo de quince días a contar desde o
seguinte ó da notificación da presente resolución,  para que achegue cantas
alegacións,  documentos  e  informacións  que  estime  convenientes,  e  no  seu
caso, propoñan probas concretando os medios de que pretende valerse.

SETIMO.- Comunicar  o  Acordo  ó  instructor  e  secretario  con  traslado  das
actuacións que existan ó respecto, debendo notificar ós interesados, advertindo
a  estes  últimos  de  que,  en  caso  de  que  non  efectúen  alegacións  sobre  o
contido da iniciación  do procedemento no prazo de quince días  indicado,  a
presente resolución poderá ser considerada como PROPOSTA DE RESOLUCIÓN,
eos efectos previstos nos artigos 18 e 19 do R.D. 1398/93.

OITAVO.- Advertir ós interesados que a incoación do presente expediente é
inscribible no Rexistro da Propiedade.



NOVENO.- Notifíquese o acordo ós interesados, facendo constar que non pon
fin á vía administrativa, e que por tratarse dun mero trámite, contra a mesma
non cabe recurso, sen prexuízo de que poida interpoñe- lo que estime máis
conveniente."

A  Xunta  de  Goberno  Local,  por  unanimidade  dos  seus  membros
presentes,  por  delegación  realizada  en  Resolución  da  Alcaldía  do  16.6.11,
acorda aprobar integramente a proposta da Alcaldía transcrita anteriormente,
referente a expediente sancionador por infracción urbanística nº 7/2010.

4.K)  PROPOSTA  DO  INSTRUCTOR  S/EXPEDIENTE  DE  INFRACCIÓN
URBANÍSTICA Nº 8/2011.

Dase  conta  de  proposta  do  instructor  de  data  23.10.13  referente  ó
expediente de infracción urbanística nº 8/2011, que é como segue:

"EXPEDIENTE  SANCIONADOR POR INFRACCIÓN URBANÍSTICA N° 8/2011.

PROPOSTA DE SANCION PARA A XUNTA DE GOBERNO LOCAL

Visto  o  expediente  de  referencia  iniciado  por  acordo  da  Xunta  de
Goberno Local de data 15 de xullo do 2013, resulta que:

PRIMEIRO.- Por  parte  de  María  Fernández  Santomé,  e  segundo  consta  no
expediente anterior de restauración da legalidade urbanística, efectuáronse no
lugar de Nerga-O Hío, obras consistentes en realizar un cerramento a base de
postes de formigón a unha altura de ata 2,00 m., e bloques de formigón de ata
1,00 m., de alto sendo a construcción de carácter ilegalizable.

SEGUNDO.- Dentro  do  prazo  outorgado  neste  expediente  sancionador  para
formular alegación ou para aportar documentos e informacións, a interesada
con data 17 de outubro do 2013 rexistró de entrada n° 12089 presenta escrito
de alegacións indicando que:

- O expediente está caducado, xa que, segundo manifesta se incoou o
dia 24.3.2011.

En relación con este punto compre destacar a confusión da recurrente,
xa que o acordo de 24.3.2011 foi o de incoación do expediente de restauración
da legalidade urbanística, mentres que o procedemento aberto, obxecto destas
alegacións  é  o  sancionador,  procedemento  independiente  e  autónomo  do
anteriormente  citado.  O  procedemento  sancionador  en  trámite  cumpre  eos
prazos e coas determinacións establecidas no artigo 223 e ss. da LOUGA.

- Sinala  que non existe  infracción,  feito  que tamén debe rebatirse  ó
existir  un  expediente  de  restauración  da  legalidade  urbanística  8/2011  que



rematou  mediante  Resolución  da  Alcaldía  de  data  11  de  maio  de  2011,
ordeando a demolición do muro, acto firme e executivo.

- Outra  cuestión  que  apunta  ñas  alegacións  formuladas  afectan  á
tipificación  da infracción,  neste sentido o técnico municipal  con data  22 de
outubro do 2013 informa que as obras obxeto do presente expediente están
tipificadas como leves.

TERCEIRO.- Que se ten que declarar probado sen necesidade de práctica de
proba  a  existencia  de  obras,  o  que  constitúe  unha  infracción  urbanística
tipificada no artigo 216 da Lei 9/02, de 30 de decembro, do solo de Galicia,
podendo clasificarse como leve, segundo o determina o artigo 217.4 da mesma
norma citada.

CUARTO.- Que María  Fernández Santomé,  na súa calidade de promotora é
responsable directa da referida infracción.

QUINTO.- Que de acordo co establecido nos artigos 220 da Lei 9/02, e 55 do
Regulamento de Disciplina Urbanística a entidade da infracción cometida, en
canto á gravedade da materia se refire, é o suficientemente importante para
gradua-la sanción a impoñer na súa contía 1250,00 euros. Indicar á interesada
que  por  efectua- la  demolición  antes  da  resolución  do  presente  expediente
reducirase a contía da sanción nun 80 por cento.

SEXTO.- Que de conformidade co sinalado no art. 19.2 do R.D. 1398/93, de 4
de  agosto,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  do  Procedemento  para  o
Exercicio da Potestade Sancionadora, cabe prescindir do trámite de audiencia
sinalado no apartado 1 do artigo citado.

Visto o Decreto da Alcaldía de data 16 de xuño de 2011 polo que se
delega na Xunta de Gobemo Local a tramitación dos expedientes sancionadores
en  materia  de  disciplina  urbanística,  propoño  á  Xunta  de  Gobemo Local  a
adopción do seguinte ACORDO:

PRIMEIRO.- Desestimar  en  parte  as  alegacións  presentadas  por  María
Fernández  Santomé  en  data  17  de  outubro  de  2013  polos  razonamentos
expostos no corpo deste escrito e estimar o aspecto relativo á tipificación da
infracción como leve visto o informe do arquitecto municipal  de data 22 de
outubro de 2013.En aplicación do disposto no artigo 219 e ss da Lei 9/2002 de
30 de decembro de Ordenación Urbanística e protección do Medio Rural de se
considerará a infracción como leve, e aplicando unha reducción da contía da
sanción  imposta  nun 80% en aplicación  do  establecido  no  artigo  220.4  da
LOUGA..

SEGUNDO.- Impoñer  a  María  Fernández  Santomé,  na  súa  calidade  de
promotora unha sanción de 250,00 euros, por infracción ó ter  cometido no
lugar de Nerga-O Hío, obras consistentes en realizar un cerramento a base de
postes de formigón a unha altura de ata 2,00 m., e bloques de formigón de ata
1,00 m. de alto.



De  conformidade  coa  disposición  adicional  5  da  Lei  9/02,  do  30  de
decembro,  advírtese  ó  interesado  que  a  presente  multa  reducirase  na  súa
contía  nun 30 por cento se é pagada no prazo de quince días  a partir  da
notificación da multa e o infractor amosa por escrito a súa conformidade con
esta e renuncia expresamente ó exercicio de toda acción de impugnación no
referido prazo."

A  Xunta  de  Goberno  Local,  por  unanimidade  dos  seus  membros
presentes,  por  delegación  realizada  en  Resolución  da  Alcaldía  do  16.6.11,
acorda aprobar integramente a proposta do instructor transcrita anteriormente,
referente a expediente sancionador por infracción urbanística nº 8/2011.

EMPREGO, INDUSTRIA, COMERCIO, CONSUMO E TURISMO

5º.-  SOLICITUDE  DE BAIXA DE POSTO DE VENDA AMBULANTE NO
MERCADIÑO MUNICIPAL.

          Visto  o  escrito  presentado  en  data  18.10.13  por  MARÍA  ISABEL
FIGUEIRAS CALVIÑO, NIF núm.: 33.172.096, con enderezo en Rúa Fernando
III El Santo, núm. 9-4A-Santiago de Compostela-A Coruña, no que solicita a
baixa do posto núm. 104 de venda ambulante que ten concedido, por motivo
da súa vindeira xubilación.
 

A  Xunta  de  Goberno  Local,  por  unanimidade  dos  seus  membros
presentes,  por  delegación  realizada  en  Resolución  da  Alcaldía  do  16.6.11,
acorda o seguinte:

PRIMEIRO.- Dar a baixa a MARÍA ISABEL FIGUEIRAS CALVIÑO, do posto
núm. 104 de venda ambulante que ten concedido neste concello.

           SEGUNDO.-   O apartado  primeiro  deste acordo,  queda condicianado á
comprobación  pola  Tesourería  Municipal  do  aboamento,  por  parte  da  Sra.
Figueiras Calviño, de tódolos recibos que lle pasaron ó cobro polo posto de
venda no Mercadiño Municipal de Cangas. 

SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo á interesada, concelleira de
Comercio, Departamento de Tesourería e ós conserxes do Mercadiño Municipal.

SEGURIDADE, TRÁFICO, POLICÍA LOCAL E PROTECCIÓN CIVIL

6º.- SOLICITUDES DE SINALIZACIÓN VARIAS.

Este punto da orde do día foi deixado sobre a mesa pendente de mellor
estudo.

URXENCIAS:



ASUNTOS FÓRA DA ORDE DO DÍA.

Trala  declaración  da  urxencia,  por  unanimidade  dos/as  Sres./as
concelleiros/as  asistentes,  (art.  83  R.d.  2568/1986,  do  28  de  novembro),
adoptáronse os seguintes acordos:

APROBACIÓN  CONTA  XUSTIFICATIVA  DO  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN
ENTRE  A  CONSELLERÍA  DE  PRESIDENCIA,  ADMINISTRACIÓNS  PÚBLICAS  E
XUSTIZA E O CONCELLO DE CANGAS PARA A CONTRATACIÓN DE AUXILIARES
DE POLÍA LOCAL DURANTE A TEMPADA DE VERÁN-2013.

Que en relación co convenio de colaboración entre a Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Cangas para a contratación
de auxiliares de policía local durante a tempada de verán, e de conformidade
coa documentación que consta ano expediente, propoño á Xunta de Goberno
Local

Aprobar a conta xustificativa da subvención concedida mediante o Convenio de
colaboración antes mencionado polo importe total de 27.739,01 euros. 

* Cumpriuse coa finalidade da subvención concedida polo importe de 6.000,00
euros

* Tomouse razón na contabilidade dos gastos que se xustifican e os fondos
aplicáronse a tal  efecto de conformidade coa documentación que consta no
expediente.

*Que  os  gastos  totais  soportados  por  esta  entidade  imputable  á  actuación
subvencionada é de 27.739, 01 € segundo o seguinte desglose: 

Salarios: 19.599,57 euros.
S. Sociales: 7.747,41 euros
      IRPF: 392,02 euros
      
Apelidos  E      Nome 
Data inicio e remate
DNI
XUÑO
S.B + S. S
IRPF
XULLO
S.B +S,S
IRPF
AGOSTO
S.B +S.S
IRPF

SETEMB
S.B+ S.S



NOVAS MARQUEZ, IVAN
14 de xuño de 2013
52494376-G 579,92
234,77
11,60 1.023,39
414,30
20,47 1.023,39
414,30
20,47 1.023,39
414,30
20,47

PRIETO BERMÚDEZ,  BIBIANA
14 de xuño de 2013
73240616-Z 579,92
234,77
11,60 1.023,30
414,30
20,47 1.023,39
414,30
20,47 1.023,39
414,30
20,47

MALVIDO MENDUIÑA, ADRIAN
25 de maio de 2013
78739088-Z 1.023,39
414,30
25,09 1.023,39
414,30
20,47 1.023,39
414,30
20,47 1.023,39
414,30
20,47

PADIN CARBALLO, JAVIER
25 de maio de 2013
78738159-M 1.023,39
414,30
25,09 1.023,39
414,30
20,47 1.023,39
414,30
20,47 1.023,39
414,30
20,47

COSTA ALVARIÑA, LUIS MIGUEL
14 de xuño de 2013
77403157-S 579,92
234,77
11,60 1.023,39
414,30
20,47 1.023,39
414,30
20,47 1.023,39



414,30
20,47
DATA RECOÑECEMENTO NÓMINA 26/06/2013 26/07/2013 21/08/2013

29/09/2013

DATA RECOÑECEMENTO SEG.SOC. 31/07/2013 30/08/2013 30/09/2013
30/10/2013

DATA  RECOÑECEMENTO IRPF 15/07/2013 28/08/2013 18/09/2013 16/10/2013
TOTAL POR MESES SALARIO
TOTAIS POR MES S.SOCIAL
TOTAL POR MES IRPF 19.599,57
7.747,41
392,03
SUMA TOTAL 27.739,01
Cangas, 28 de outubro de 2013.
O ALCALDE.

APROBACIÓN  DA  CONTA  XUSTIFICATIVA  DA  SUBVENCIÓN  CONCEDIDA  A
CONCELLOS DECLARADOS MUNICIPIOS TURÍSTICOS PARA A CONTRATACIÓN
DE PERSOAL NAS OFICINAS DE TURISMO-2013.

En relación coa subvención concedida a este Concello ao amparo da Resolución
do 18 de xuño de 2013 da Axencia de Galicia  pola que se establecen as baes
reguladoras para a concesión, en réxime de concurrencia non competitiva, de
subvención á concellos declarados municipios turísticos para a contratación de
persoal nas oficinas de Turismonos meses de xuño, xullo, agosto e setembro,
propoño á Xunta de Goberno Local: 

Primeiro.- Aprobar  a  conta  xustificativa  polo  importe  de  5.888,94  euros  da
subvención  concedida  a  concellos  declarados  municipios  Turísticos  para  a
contratación  de  persoal  nas  oficinas  de  turismo-2013,  polo  importe  de
6.0000,00 euros.

Segundo.- Que  por  acordo  da  Xunta  de  Goberno  de  data  do  28/10/2013,
aprobouse  a  conta  xustificativa  da  subvención  para  a  contratación  dunha
persoa  para  a  oficina  de  información  turística  durante  dous  meses  de
verán-2013,  polo  importe  total  de  5.999,94  euros,  dándose  cumpriemnto  á
finalidade da subvención. 

Terceiro.- Que  os  gastos  de  5.888,94  euros,  corresponden  ao  período
subvencionado,  foron  aprobados  polo  órgano  competentote  procedéndose  a
súa  toma de  razón  na contabilidade  nas  seguintes  partidas  2013-0432-130,
2013-0432-150 2013 0432-16000 e segundo o seguinte desglose: 

Salario bruto mes de agosto: 2.155,09
Salario bruto mes de setembro: 2.155,09
S. Social mes de agosto: 789,38
S. Social mes de setembro: 789,38



Cuarto.- Que se realizaron as actividades que se describen na memoria que se
achega, na que se fai  constar que se cumpriu coa finalidade da subvención
concedida.

Quinto.-  Que non se solicitou,  e polo tanto non se lle concedeu, ningunha
outra auxda ou subvención para este mesmo obxecto que se xustifica. 

Cangas, 28 de outubro de 2013.
O ALCALDE

APROBACIÓN  DA  CONTA  XUSTIFICATIVA  DA  SUBVENCIÓN  PARA
FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA-2013.

Ó amparo  da  Orde do 24 de  setembro de  2013 da  Consellería  de  Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria, pola que se convocan axudas dirixidas a
escolas  de música non dependentes da Consellería de Cultura,  Educación  e
Ordenación Universitaria, pola que se convocan axudas dirixidas a escolas de
música non dependentes da Consellería de Cultura,  Educación e Ordenación
Universitaria, solicítase unha axuda polo importe de 4.000,00 euros.  

Propopoño á Xunta de Goberno Local: 

Primeiro.- Aprobar  a  Conta  xustificativa  da  subvención  da  Consellería  de
Educación e Ordenación Univertaria polo importe total de 116.470,22 euros.

Segundo.- Tomar razón na contabilidade dos gastos que se solicitan e xustifican
e que os fondos aplicáronse a tal efecto. 

Terceiro.- Os gatos totais soportados por esta endidade imputable á acutación
que se solicita e xustifidan polo período do 1 de Janeiro ata o 30 de setembro
de 2013, ascenden a un total de 116.470,22 euros correspondende 95.700,12
euros a salario bruto e 20.770,10 euros a custes de Seguridade Social.

Cuarto.- Aprobar  a  memoria  redactada  pola  directora  da  Escola,  Mª  Jesús
Torres Estarque de dta do 7 de outubro de 2013. 

Quinto.- Que este Concello para este mesmo fin que xustifica solicitou axuda á
Excma.  Deputación  de  Pontevedra,  sen  ter  neste  momento  constancia  de
resolución favorable. 

Cangas, 28 de outubro de 2013. O ALCALDE

***
A  Xunta  de  Goberno  Local,  por  unanimidade  dos  seus  membros

presentes,  por  delegación  realizada  en  Resolución  da  Alcaldía  do  16.6.11,
acorda o seguinte:



ROGOS E PREGUNTAS.

Non se formularon.

E non tendo máis asuntos de que tratar, rematou a sesión cando son as
vinte horas e cinco minutos do mesmo día, do que eu, secretaria, dou fe.


