ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
REALIZADA O DÍA 9 DE DECEMBRO DE 2014
===========================================
LUGAR: Sala de Xuntas do Concello de Cangas
DÍA: 9 de decembro de 2014.
HORA DE COMEZO: 20:10 h.
HORA DE REMATE: 20:55 h.
ASISTENTES:
Jose Enrique Sotelo Villar (alcalde-presidente), Dª Berta Pérez Hernández, D.
Bernardino Faro Lagoa, Dª Dolores Gallego Santos, D. José Luis Gestido Porto e
Dª Mª Lucía Lede Fernández.
AUSENTES: D. Rafael Soliño Costas e D. Pío Millán Blanco.
SUPLENTE: D. Francisco Javier Soliño Soliño.
Baixo a presidencia do Sr. alcalde, asistidos por min a secretaria xeral, Dª Berta
Alonso Soto e a interventora, Dª Mª Jesús Piñeiro Bello, coa finalidade de
realizar sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, convocada para o día de
hoxe, en primeira convocatoria.
Comprobada a existencia de quórum suficiente, pola Presidencia declárase
aberta a sesión, coa seguinte:
ORDE DO DÍA
1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR
REALIZADA O DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2014
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes,
acordou deixar sobre a mesa, pendente de mellor estudo, o borrador da acta da
sesión anterior da Xunta de Goberno Local, realizada o día 1 de decembro de
2014.
SERVIZOS E INFRAESTRUTURAS
2º.- SOLICITUDE JOSÉ MALVIDO MALVIDO S/CONCESIÓN DEMANIAL
DE NICHOS NO CEMITERIO DE COIRO
Vista a solicitude presentada o día 15.10.14 por JOSÉ MALVIDO MALVIDO, DNI
nº 32.563.051-L, con enderezo en Verín, nº 8-Coiro, na que demanda a
tramitación do correspondente documento no que se lle acredite a cesión
administrativa de dous nichos sitos no bloque E, panteón nº 7-letras C e D, do
Cemiterio do Coiro.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 16.6.11, acorda:
PRIMEIRO.- Aprobar a solicitude do Sr. Malvido Malvido, para concesión de
dous nichos no Cemiterio de Coiro.
SEGUNDO.- Que polos departamentos correspondentes se proceda á
tramitación do correspondente documento de cesión administrativa de dous
nichos sitos no bloque E, panteón nº 7-letras C e D, do Cemiterio do Coiro.
URBANISMO E VIVENDA
3º.- INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DO DÍA 4 DE DECEMBRO
DE 2014, 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) LICENZAS MUNICIPAIS DE PRIMEIRA OCUPACION DOS SEGUINTES
EXPEDIENTES DE OBRAS
EXPEDIENTE N° 18.423.- LICENCIA MUNICIPAL DE PRIMEIRA OCUPACION
PETICIONADA POR SERAFIN CORDEIRO SOLIÑO.- A Xunta de Goberno Local
tendo en conta o informe-comprobación, emitido ó respecto polo Arquitecto
Municipal, con data 27 de novembro de 2014, acordou: a) outorgar LICENCIA
MUNICIPAL DE PRIMEIRA OCUPACION, a Serafin Cordeiro Soliño, con enderezo
en Torrecedeira 5 piso 6 Porta J - 36202 - Vigo, para vivenda, sita en Francón Aldan, construida o abeiro da licenza municipal N° 18.812.
EXPEDIENTE N° 19.459.- LICENCIA MUNICIPAL DE PRIMEIRA OCUPACION
PETICIONADA POR TERESA GARCIA BLANCO.- A Xunta de Goberno Local tendo
en conta o informe-comprobación, emitido ó respecto pola Arquitecta da Oficina
de Rehabilitación, con data 5 de xuño de 2007, acórdou: a) outorgar LICENCIA
MUNICIPAL DE PRIMEIRA OCUPACION, a Teresa Gacia Blanco, con enderezo
en Avda. De Lugo - Travesia deportiva 4 - Coiro, para reforma e ampliación de
vivenda, sita en Rúa Hio 20 - Cangas, construida o abeiro da licenza municipal
N° 19.412.
4º.- DACIÓN DE CONTA DAS DECLARACIÓNS PREVIAS DE OBRAS E
ACTIVIDADES
A Xunta de Goberno Local, queda informada das seguintes comunicacións
previas de obras e actividades:
OBRAS

EXPEDIENTE N° 25.154.- GAS GALICIA S.D.G. S.A., canalización en rúa Lirio Barreiros - Cangas.
EXPEDIENTE N° 25.252.- Purificación Saladina Sotelo Doval, sustitución de
pavimento en local comercia en Avda. De Bueu 14 - baixo - Cangas.
EXPEDIENTE N° 25.263.- Luisa Bello Bello, peche de ocos para cumprimento de
titulos xudiciais, en Avda. De Ourense 21 - Cangas.
EXPEDIENTE N° 25.287.- AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUCTURAS, mellora
de accesibilidade, instalacións e sistemas de información na estación de
autobuses no Peirao de Cangas.
EXPEDIENTE N° 25.300-.- Emilia González Nogueira, reparación cuberta en
Xielas 7 - Coiro.
EXPEDIENTE N° 25.304.- Antonio Antunez Sotelo, reparación cerco en Areacova
77 - Aldan.
EXPEDIENTE N° 25.307.- Carmen Varela Piñeiro, cambio material de cuberta en
Camiño Vello de Rodeira 8 - Coiro.
EXPEDIENTE N° 25.309.- Antonio Campelo Sánchez, acondicionamento local en
Avda. Ourense 1 - Cangas.
EXPEIENTE N° 25.315.- Migu'el Angel Pousa Valladares, reparacións interiores e
exteriores en San Cibran 18 - Aldan.
ACTIVIDADES
EXPEDIENTE N° 1.778.- IDADES S.L., empresa de axuda a domicilio en
Fomento 3 - 2o - Cangas.
5º .- EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA
5.A) PROPOSTA DA ALCALDÍA S/EXPEDIENTE DE INFRACCIÓN URBANÍSTICA
Nº 2/2014
Dase conta de proposta da Alcaldía do día 1.12.14 referente ó expediente de
infracción urbanística nº 2/2014, que é como segue:

"EXPEDIENTE N° 2/2014
PROPOSTA DA ALCALDÍA PARA A XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Resultando que no lugar de Rúa Ferrol, nº 1-Cangas, polos responsables que se
indican nesta resolución iniciouse a execución de obras sen a preceptiva licenza
municipal consistentes en: instalación dun aparello de aire acondicionado.

Resultando que segundo consta no expediente, son persoas presuntamente
responsables dos feitos sinalados, Gonzalo Soliño Graña "La Buena Vida"
promotor.
Considerando que os feitos anteriormente expostos poden ser constitutivos
dunha infracción urbanística, segundo o determina o artigo 216 da Lei 9/02, do
30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia, en relación co artigo 1 do Decreto 28/1999, 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, do 21 de
xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística,
circunstancias agravantes.
Considerando sen prexuízo do resultado definitivo da instrución do expediente,
que aos 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 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 instrutor e secretario do expediente a D. Rafael Soliño
Costas e á secretaria do concello, Berta Alonso Soto, respectivamente, que
poderán absterse de intervir no procedemento, ou ser recusados polos
interesados polas causas e na forma que determinan os artigos 28 e 29 da Lei
30/92.

TERCEIRO.- O órgano competente para a resolución do presente procedemento
sancionador, é a Xunta de Goberno Local por delegación da Alcaldía, de acordo
co establecido no artigo 228 da Lei 9/02, 10 do R.D. 1398/93 e artigo 21.1.k)
da Lei 7/85 e Decreto de delegación de data 16 de xuño de 2011.
CUARTO.- Indicar aos interesados o dereito que lles concede o artigo 8 do R.D.
1398/93 de recoñecer a súa responsabilidade, advertíndolle que de efectuar por
si 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
achegar os documentos que estimen pertinentes, antes do trámite de
audiencia, así como a coñecer en todo momento o estado de trámite do
procedemento.
SEXTO.- Conceder aos interesados un prazo de QUINCE DÍAS a contar desde o
seguinte ó da notificación da presente resolución, para que achegue cantas
alegacións, documentos e informacións que estime convenientes, e no seu
caso, propoñan probas concretando os medios de que pretende valerse.
SÉTIMO.- Comunicar o acordo ao 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 aos interesados que a incoación do presente expediente é
inscribible no Rexistro da Propiedade.
NOVENO.- Notifíquese o acordo aos interesados, facendo constar que non pon
fin á vía administrativa, e que por tratarse dun mero trámite, contra esta non
cabe recurso, sen prexuízo de que poida interpoñer o que estime mais
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 2/2014.
5.B) PROPOSTA DA ALCALDÍA S/EXPEDIENTE DE INFRACCIÓN URBANÍSTICA
Nº 31/2014
Dase conta de proposta da Alcaldía do día 3.12.14 referente ó expediente de
infracción urbanística nº 31/2014, que é como segue:

"EXPEDIENTE N° 31/2014

PROPOSTA DA ALCALDÍA PARA A XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Resultando que no lugar de Río Esteiro-O Hío, polos responsables que se
indican nesta resolución iniciouse a execución de obras sen a preceptiva licenza
municipal consistentes en: realizar o cambio de pavimento en terraza e 1º
andar.
Resultando que segundo consta no expediente, son persoas presuntamente
responsables dos feitos sinalados, Juan Manuel Lemos Portas, promotor.
Considerando que os feitos anteriormente expostos poden ser constitutivos
dunha infracción urbanística, segundo o determina o artigo 216 da Lei 9/02, do
30 de decembro de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia, en relación co artigo 1 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, polo que
se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística, que pode tipificarse en
principio como leve segundo o sinala o artigo 217.4 da mesma norma.
Considerando que inicialmente non se pode apreciar a tenor do indicado no
artigo 220.2 da Lei 9/02 e artigos 96 e 97 do Decreto 28/1999, do 21 de
xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística,
circunstancias agravantes.
Considerando sen prexuízo do resultado definitivo da instrución do expediente,
que aos 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 ao infractor que se fai efectiva a sanción no prazo de 15 días desde
a súa notificación reduciráselle esta nun 30%.
Visto o establecido nos artigos 216 ó 223 da Lei 9/02; no Regulamento de
Disciplina, así como na Lei 30/92, do 26 de novembro, do Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común; e no
Regulamento de procedemento para o exercicio da potestade sancionadora
aprobado por R.D. 1398/93, do 4 de agosto, e de acordo coas atribucións que
teño legalmente conferidas polo artigo 228 da Leí 9/02, o artigo 10 do R.D.
1398/93 e o artigo 21 da Lei 7/85, do 2 de abril, Reguladora de Bases de
Réxime Local.
Visto o Decreto da Alcaldía de data 16 de xuño de 2011, polo que se delega na
Xunta de Goberno Local a tramitación dos expedientes sancionadores en
materia de disciplina urbanística, propoño á Xunta de Goberno Local a adopción
do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- Iniciar procedemento sancionador por infracción urbanística polos
feitos mencionados dos que presuntamente son responsables as persoas
indicadas nos antecedentes desta resolución.
SEGUNDO.- Nomear instrutor e secretario do expediente a D. 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.Lk) da
Lei 7/85 e Decreto de delegación de data 16 de xuño de 2011,
CUARTO.- Indicar aos interesados o dereito que lles concede o artigo 8 do R.D.
1398/93 de recoñecer a súa responsabilidade, advertíndolle que de efectuar por
si mesmo a legalización das obras antes da resolución do presente expediente
reducirase a contía da sanción nun 80%.
QUINTO.- Indicar aos interesados o dereito que teñen a formular alegacións e
achegar os documentos que estimen pertinentes, antes do trámite de
audiencia, así como a coñecer en todo momento o estado de trámite do
procedemento.
SEXTO.- Conceder aos interesados un prazo de QUINCE DÍAS a contar desde o
seguinte ó da notificación da presente resolución, para que achegue cantas
alegacións, documentos e
informacións que estime convenientes, e no seu caso, propoñan probas
concretando os medios de que pretende valerse.
SÉTIMO.- Comunicar o acordo ó instructor e secretario con traslado das
actuacións que existan ao 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 aos interesados que a incoación do presente expediente é
inscribible no
Rexistro da Propiedade.
NOVENO.- Notifíquese o acordo aos interesados, facendo constar que non pon
fin á vía administrativa, e que por tratarse dun mero trámite, contra esta non
cabe recurso, sen prexuízo de que poida interpoñer o que estime mais
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 31/2014.

5.C) PROPOSTA DA ALCALDÍA S/EXPEDIENTE DE INFRACCIÓN URBANÍSTICA
Nº 36/2014

Dase conta de proposta da Alcaldía do día 3.12.14 referente ó expediente de
infracción urbanística nº 36/2014, que é como segue:

"EXPEDIENTE N° 36/2014
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN
Resultando que no lugar de Sartaxéns-Aldan, polos responsables que se indican
nesta resolución iniciouse a execución de obras sen a preceptiva licenza
municipal consistentes en realizar movementos de terras e desmonte de muro
de contención de cachotería.
Resultando que segundo consta no expediente, son persoas presuntamente
responsables dos feitos sinalados, María Magdalena Marcela Estévez Márquez,
promotora.
Considerando que os feitos anteriormente expostos poden ser constitutivos
dunha infracción urbanística, segundo o determina o artigo 216 da Lei 9/02, do
30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia, en relación co artigo 1 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, polo que
se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística, que pode tipificarse en
principio como leve, segundo o sinala o artigo 217.4 da mesma norma.
Considerando que inicialmente non se pode apreciar a tenor do indicado no
artigo 220.2 da Lei 9/02 e artigos 96 e 97 do Decreto 28/1999, do 21 de
xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística,
circunstancias agravantes.
Considerando sen prexuízo do resultado definitivo da instrución do expediente,
que aos 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 ao infractor que se fai efectiva a sanción no prazo de 15 días desde
a súa notificación, reduciráselle esta nun 30%.
Visto o establecido nos artigos 216 ó 223 da Lei 9/02; no Regulamento de
Disciplina, así como na Lei 30/92, do 26 de novembro, do Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común; e no
Regulamento de procedemento para o exercicio da potestade sancionadora
aprobado por R.D. 1398/93, de 4 de agosto, e de acordo coas atribucións que
teño legalmente conferidas polo artigo 228 da Lei 9/02, o artigo 10 do R.D.
1398/93 e o artigo 21 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases de
Réxime Local.
Visto o Decreto da Alcaldía do día 16 de xuño de 2011 polo que se delega na
Xunta de Goberno Local a tramitación dos expedientes sancionadores en
materia de disciplina urbanística, propoño á Xunta de Goberno Local a adopción
do seguinte ACORDO:

PRIMEIRO.- Iniciar procedemento sancionador por infracción urbanística polos
feitos mencionados dos que presuntamente son responsables as persoas
indicadas nos antecedentes desta resolución.
SEGUNDO.- Nomear instructor e secretario do expediente a D. Rafael Soliño
Costas e á secretaria do concello, Berta Alonso Soto, respectivamente, que
poderán absterse de intervir no procedemento, ou ser recusados polos
interesados polas causas e na forma que determinan os artigos 28 e 29 da Lei
30/92.
TERCEIRO.- O órgano competente para a resolución do presente procedemento
sancionador, é a Xunta de Goberno Local por delegación da Alcaldía, de acordo
co establecido no artigo 228 da Lei 9/02, 10 do R.D. 1398/93 e artigo 21.1.k)
da Lei 7/85 e Decreto de delegación do día 16 de xuño de 2011.
CUARTO.- Indicar ós interesados o dereito que lles concede o artigo 8 do R.D.
1398/93 de recoñecer a súa responsabilidade. advertíndolle que de efectuar por
si mesmo a legalización das obras antes da resolución do presente expediente
reducirasé a contía da sanción nun 80%.
QUINTO.- Indicar aos interesados o dereito que teñen a formular alegacións e
achegar os documentos que estimen pertinentes, antes do trámite de
audiencia, así como a coñecer en todo momento o estado de trámite do
procedemento.
SEXTO.- Conceder aos interesados un prazo de QUINCE DÍAS a contar desde o
seguinte ó da notificación da presente resolución, para que achegue cantas
alegacións, documentos e informacións que estime convenientes, e no seu
caso, propoñan probas concretando os medios de que pretende valerse.
SÉTIMO.- Comunicar o acordo ao instructor e secretario con traslado das
actuacións que existan ó respecto, debendo notificar aos interesados,
advertindo a estes últimos de que, en caso de que non efectúen alegacións
sobre o contido da iniciación do procedemento no prazo de quince días
indicado, a presente resolución poderá ser considerada como PROPOSTA DE
RESOLUCIÓN, cos efectos previstos nos artigos 18 e 19 do R.D. 1398/93.
OITAVO.- Advertir aos interesados que a incoación do presente expediente é
inscribible no Rexistro da Propiedade.
NOVENO.- Notifíquese o acordo aos interesados, facendo constar que non pon
fin á vía administrativa, e que por tratarse dun mero trámite, contra esta non
cabe recurso, sen prexuízo de que poida interpoñer o que estime mais
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 36/2014.

5.D) PROPOSTA DA ALCALDÍA S/EXPEDIENTE DE INFRACCIÓN URBANÍSTICA
Nº 6/2013
Dase conta de proposta da Alcaldía do día 25.11.14 referente ao expediente de
infracción urbanística nº 6/2013, que é como segue:

"EXPEDIENTE SANCION ADOR POR INFRACCIÓN URBANÍSTICA N° 6/2013
PROPOSTA DE SANCIÓN PARA A XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Visto o expediente de referencia iniciado por acordo da Xunta de Goberno Local
de data 16 de xuño do 2014, resulta que:
PRIMEIRO.- Por parte de Rosa Mª González Cayetano, e segundo consta
expediente anterior de restauración da legalidade urbanística, efectuáronse
lugar do Frondoal-Liméns, obras consistentes en realizar a construción
cerramento en manpostería e cimentación de formigón en 10 metros
lonxitude, sendo a construción de carácter legalizable.

no
no
de
de

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, do 30 de decembro, do solo de Galicia,
podendo clasificarse como leve, segundo o determina o artigo 217.4 da mesma
norma citada.
CUARTO.- Que Rosa Mª González Cayetano, na súa calidade de promotora 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
graduar a sanción a impoñer na súa contía 3000 euros.
SEXTO.- Que de conformidade co sinalado no art. 19.2 do R.D. 1398/93, do 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 Goberno Local a adopción
do seguinte ACORDO:

* Impoñer a Rosa Mª González Cayetano, na súa calidade de promotora unha
multa sancionadora de TRES MIL EUROS (3 000,00 €), por infracción ao ter
cometido obras no lugar do Frondoal-Liméns, consistentes en realizar a
construción de cerramento en mampostería e cimentación de formigón en 10
metros de lonxitude.
De conformidade coa disposición adicional 5 da Lei 9/02, do 30 de decembro,
advírtese ao 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 da Alcaldía transcrita anteriormente, referente a
expediente sancionador por infracción urbanística nº 6/2013.
SUBVENCIÓNS
6º.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
S/APROBACIÓN DE CONTA XUSTIFICATIVA DA AXUDA CONCEDIDA
AO ABEIRO DO CONVENIO PARA O CENTRO SOCIO-COMUNITARIO DE
CANGAS
Dáse conta de Resolución da Alcaldía do día 3.12.14, referente a aprobación de
conta xustificativa da axuda concedida ao abeiro do convenio para o centro
socio-comunitario de Cangas, que di o seguinte:

"RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Asinado o convenio de colaboración entre a Comunidade Autónoma de Galicia,
a través da Consellería de Traballo e Benestar e o Concello de Cangas para a
continuidade do Centro socio-comunitario de Cangas, cun financiamento por
parte da Consellería de VINTE E DOUS MIL EUROS (22.000,00 €), para os
gastos derivados da contratación por parte do concello dos servizos de limpeza
do inmoble no que se sitúa o centro socio-comunitario, agás as instalacións da
cafetería.
Visto o informe do director do Centro Municipal de Benestar Social, conforme os
traballos da empresa adxudicataria do servizo se realizaron dun xeito
satisfactorio.
Vista a certificación da Intervención Municipal, conforme os gastos
contabilizados con cargo á axuda conveniada ascenden a un total de VINTE E
TRES MIL NOVECENTOS CINCUENTA E OITO EUROS (23.958,00 €).
Esta Alcaldía resolve:

* Aprobar a CONTA XUSTIFICATIVA polo importe de VINTE E TRES MIL
NOVECENTOS CINCUENTA E OITO EUROS (23.958,00 €), con cargo ao
convenio de colaboración entre a Consellería de Traballo e Benestar e o
Concello de Cangas, para a continuidade do funcionamento do Centro sociocomunitario de Cangas no exercicio 2014, cun importe de concesión de VINTE E
DOUS MIL EUROS (22.000,00 €), de conformidade co seguinte:
• Que os gastos totais soportados por esta entidade imputables á actuación
conveniada LIMPEZA DO CENTRO SOCIO-COMUNITARIO DE CANGAS, son os
que se relacionan a continuación:
Acreedor/a CIF

N° factura

Importe

LIMPIEZAS CIES S.L. B36631935
LIMPIEZAS CIES S.L. B3663193
LIMPIEZAS CIES S.L. B3663193
LIMPIEZAS CIES S.L. B3663193
LIMPIEZAS CIES S.L. B3663193
LIMPIEZAS CIES S.L. B3663193
LIMPIEZAS CIES S.L. B3663193
LIMPIEZAS CIES S.L. B3663193
LIMPIEZAS CIES S.L. B3663193
LIMPIEZAS CIES S.L. B3663193
LIMPIEZAS CIES S.L. B3663193
IMPORTE TOTAL

14-000007
2.178,00
14-000250
2.178,00
14-000506
2.178,00
14-000754
2.178,00
14-000993
2.178,00
14-001230
2.178,00
14-001465
2.178,00
14-001694
2.178,00
14-001925
2.178,00
14-002178
2.178,00
14-00
2.178,00
23.958,00 €

Data emisión
31/01/2014
28/02/2014
31/03/2014
30/04/2014
31/05/2014
30/06/2014
31/07/2014
31/08/2014
30/09/2014
31/10/2014
30/11/2014

Data
recoñecemento
obriga
05/03/2014
10/04/2014
15/0572014
30/05/2014
20/06/2014
08/08/2014
23/09/2014
10/10/2014
12/11/2014
14/11/2014
02/12/2014

Data pagamento
28/03/2014
14/05/2014
04/06/2014
16/06/2014
26/06/2014
03/0972014
30/09/2014
15/10/2014
21/11/2014
21/11/2014
03/12/2014

•
Tomouse razón na contabilidade na partida 230-227-00 do orzamento
2014.
•

Cumpriuse a finalidade da axuda concedida."

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
aprobación de conta xustificativa da axuda concedida ao abeiro do convenio
para o centro socio-comunitario de Cangas.
7º.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
S/APROBACIÓN DE CONTA XUSTIFICATIVA DA AXUDA CONCEDIDA
AO ABEIRO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN COA XUNTA DE
GALICIA PARA COMEDORES ESCOLARES-2014
RESOLUCIÓN
En relación á conta xustificativa da subvención concedida a este Concello ao
abeiro do convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria e o Concello de Cangas para a xestión do servicio de
comedor escolar en catro centros de ensino público non universitario do
Concello de Cangas 2013-2015, e de conformidade coa documentación que
consta no expediente e en especial á Memoria e informe do Director do Centro

Municipal de Benestar Social, Estanilao Graña García, e a Certificación da
Inteventora, esta Alcaldía RESOLVE:
Aprobar a seguinte conta xustificativa:
•

Cumpriuse a finalidade da subvención.

•
Tomouse razón na contabilidade dos gastos que se xustifican na partida
324- 227-99 do Orzamento vixente e os fondos aplicáronse a tal efecto, de
conformidade coa documentación que consta no expediente.
•
Os gastos totais soportados por esta entidade imputable á actuación
subvencionada ascenden a 6.386,55 € segundo o seguinte desglose no centro
escolar CEIP Nazaret.
PRECEPTOR E
NIF

FORMA

N° E DATA FACTURA
CONCEPTO
ÓRGANO E DATA APROBACIÓN
FACTURA
IMPORTE LÍQUIDO

PAGADO

PAGAMENTO
VILLASENIN SA
A15043680
3800446
30/09/2014Comidas
Resolución Alcaldía
03/11/2014
734,40 12/11/2014
Transferencia bancaria
VILLASENIN SA
A15043680
3800466
30/09/2014
Boniñcacións Resolución
Alcaldía
03/11/2014
622,25 12/11/2014
Transferencia bancaria
VILLASENIN SA
A15043680
3800490
31/10/2014
Comidas
Resolución
Alcaldía
14/11/2014
1.539,00
21/11/2014
Transferencia bancaria
VILLASENIN SA
A15043680
3800489
31/01/2014
Boniñcacións Resolución
Alcaldía
14/11/2014
1.171,18
21/11/2014
Transferencia bancaria
VILLASENIN SA
A15043680
3800522
30/11/2014
Comidas
Resolución
Alcaldía
02/12/2014
1.323,00
03/12/2014
Transferencia bancaria
VILLASENIN SA
A15043680
3800262
30/11/2014
Bonifícacións Resolución
Alcaldía
02/12/2014
996,72 03/12/2014
Transferencia Bancaria

DATA PAGAMENTO

RESOLUCIÓN
En relación á conta xustificativa da subvención concedida a este Concello ao
abeiro do convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria e o Concello de Cangas para a xestión do servicio de
comedor escolar en catro centros de ensino público non universitario do
Concello de Cangas 2013-2015, e de conformidade coa documentación que
consta no expediente e en especial á Memoria e informe do Director do Centro
Municipal de Benestar Social, Estanilao Graña García, e a Certificación da
Inteventora, esta Alcaldía RESOLVE:
•

Cumpriuse a finalidade da subvención.

•
Tomouse razón na contabilidade dos gastos que se xustifican na partida
324- 22799-01 do Orzamento vixente e os fondos aplicáronse a tal efecto, de
conformidade coa documentación que consta no expediente.
•
Os gastos totais soportados por esta entidade imputable á actuación
subvencionada é de 2.110,17 € segundo o seguinte desglose no centro escolar
CEIP A Rúa:
PRECEPTOR ENIF
N° EDATA
FACTURA
CONCEPTO
ÓRGANO E DATA
APROBACION FACTURA IMPORTE
LÍQUIDO
PAGADO
DATA
PAGAMENTO FORMA PAGAMENTO
VILLASENIN SA
A15043680
3800448
30/09/2014
Comidas
Resolución
Alcaldía
03/11/2014
378,00 12/11/2014
VILLASENIN SA
A15043680
3800466
30/09/2014
Bonificacións Resolución
Alcaldía
03/11/2014
93,35 12/11/2014
VILLASENIN SA
A15043680
3800490
31/10/2014
Comidas
Resolución
Alcaldía
14/11/2014
707,40 21/11/2014
VILLASENIN SA
A15043680
3800489
31/01/2014
Bonificacións Resolución
Alcaldía
14/11/2014
183,54 21/11/2014

Transferencia bancaria

Transferencia bancaria

Transferencia bancaria

Transferencia bancaria

VILLASENIN SA
A15043680
3800522
30/11/2014
Comidas
Resolución Alcaldía
02/12/2014
597,60 03/12/2014
VILLASENIN SA
A15043680
3800262
30/11/2014
Bonificacións Resolución
Alcaldía
02/12/2014
150,28 03/12/2014

Transferencia bancaria

Transferencia Bancaria

RESOLUCIÓN
En relación á conta xustificativa da subvención concedida a este Concello ao
abeiro do convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria e o Concello de Cangas para a xestión do servicio de
comedor escolar en catro centros de ensino público non universitario do
Concello de Cangas 2013-2015, e de conformidade coa documentación que
consta no expediente e en especial á Memoria e informe do Director do Centro
Municipal de Benestar Social, Estanilao Graña García, e a Certificación da
Inteventora, esta Alcaldía RESOLVE:
•

Cumpriuse a finalidade da subvención.

•
Tomouse razón na contabilidade dos gastos que se xustifican na partida
324-22799-01 e os fondos aplicáronse a tal efecto, de conformidade coa
documentación que consta no expediente.
•
Os gastos totais soportados por esta entidade imputable á actuación
subvencionada é de 1.266,76 € segundo o seguinte desglose no centro escolar
CEIP A Espiñeira-Aldán.
PRECEPTOR ENIF
N° EDATA
FACTURA
CONCEPTO
ORGANO E DATA
APROBACION FACTURA IMPORTE
LÍQUIDO
PAGADO
DATA
PAGAMENTO FORMA PAGAMENTO
VILLASENIN SA
A15043680
3800448
30/09/2014
Comidas
Resolución
Alcaldía
03/11/2014
137,70 12/11/2014
VILLASENIN SA
A15043680
3800466
30/09/2014
Boniñcacións Resolución
Alcaldía
03/11/2014
134,80 12/11/2014

Transferencia bancaria

Transferencia bancaria

VILLASENIN SA
A15043680
3800490
31/10/2014
Comidas
Resolución
Alcaldía
14/11/2014
267,30 21/11/2014
VILLASENIN SA
Al 5043680
3800489
31/01/2014
Boniñcacións Resolución
Alcaldía
14/11/2014
256,00 21/11/2014
VILLASENIN SA
A15043680
3800522
30/11/2014
Comidas
Resolución
Alcaldía
02/12/2014
252,00 03/12/2014
VILLASENIN SA
A15043680
3800262
30/11/2014
Boniñcacións Resolución
Alcaldía
02/12/2014
218,96 03/12/2014

Transferencia bancaria

Transferencia bancaria

Transferencia bancaria

Transferencia Bancaria

RESOLUCIÓN
En relación á conta xustificativa da subvención concedida a este Concello ao
abeiro do convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria e o Concello de Cangas para a xestión do servicio de
comedor escolar en catro centros de ensino público non universitario do
Concello de Cangas 2013-2015, e de conformidade coa documentación que
consta no expediente e en especial á Memoria e informe do Director do Centro
Municipal de Benestar Social, Estanilao Graña García, e a Certificación da
Inteventora, esta Alcaldía RESOLVE:
•

Cumpriuse a finalidade da subvención.

•
Tomouse razón na contabilidade dos gastos que se xustifican na partida
324- 227-99 e os fondos aplicáronse a tal efecto, de conformidade coa
documentación que consta no expediente.
•
Os gastos totais soportados por esta entidade imputable á actuación
subvencionada é de 970,69 € segundo o seguinte desglose no centro escolar
CEIP de O Hío:
PRECEPTOR ENIF
N° EDATA
FACTURA
CONCEPTO
ORGANO E DATA
APROBACION FACTURA IMPORTE
LÍQUIDO
PAGADO
DATA

PAGAMENTO FORMA PAGAMENTO
VILLASENIN SA
A15043680
3800448
30/09/2014
Comidas
Resolución
Alcaldía
03/11/2014
138,60 12/11/2014
VILLASENIN SA
A15043680
3800466
30/09/2014
Bonificacións Resolución
Alcaldía
03/11/2014
46,34 12/11/2014
VILLASENIN SA
A15043680
3800490
31/10/2014
Comidas
Resolución
Alcaldía
14/11/2014
297,90 21/11/2014
VILLASENIN SA
A15043680
3800489
31/01/2014
Bonificacións Resolución
Alcaldía
14/11/2014
147,70 21/11/2014
VILLASENIN SA
Al 5043680
3800522
30/11/2014
Comidas
Resolución
Alcaldía
02/12/2014
252,00 03/12/2014
VILLASENIN SA
A15043680
3800262
30/11/2014
Bonificacións Resolución
Alcaldía
02/12/2014
88,15 03/12/2014

Transferencia bancaria

Transferencia bancaria

Transferencia bancaria

Transferencia bancaria

Transferencia bancaria

Transferencia Bancaria

Así o dispoño en Cangas, a tres de decembn

) de dous mi catorce

No que respecta ao troco de titularidade do mesmo, non se observa
inconveniente a proceder ao mesmo, tendo en conta a partida de defunción
que acompaña á solicitude, xa que a súa nai que era a titular da concesión
finou o 25 de novembro de 2012.
O que trasladan para o coñecemento e os efectos oportunos.
Cangas, 16 de novembro de 2014.
EDUCACIÓN, CULTURA, XUVENTUDE E VOLUNTARIADO
8º.- DACIÓN DE CONTA DE ESCRITO DO DIRECTOR DO CEIP DE
ESPIÑEIRA-ALDÁN S/COMUNICACIÓN DE RENUNCIA DE VIVENDA DE
MESTRES DO REFERIDO CENTRO

Dáse conta de escrito do día 27.11.14 do director do CEIP de Espiñeira-Aldán,
referente a vivenda de mestres, que di o seguinte:

"Alfonso Marcos Fandiño, director do CEIP de Espiñeira-Aldán
INFORMA da renuncia de Xurxo Boubeta García á vivenda 4-8 do CEIP de
Espiñeira-Aldán, adxudicada mediante escrito do xefe territorial o pasado 30 de
setembro de 2014."
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 16.6.11, queda informada do
escrito de referencia.
SEGURIDADE, TRÁFICO, POLICÍA LOCAL E PROTECCIÓN CIVIL
9º.- SOLICITUDES DE SINALIZACIÓN VARIAS
9.A.1) APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE PASAXE PERMANENTE
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes,
acorda, por delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 16.6.11, de
conformidade cos informes emitidos pola concelleira de Tráfico e pola Policía
Local, outorgar, previo pagamento das taxas que correspondan, autorización
para o uso privativo en precario da vía pública mediante a instalación de sinais
de pasaxe permanente de 3 metros, ós seguintes solicitantes:
NOME E NIF

ENDEREZO

LUGAR INSTALACIÓN

COMUNIDADES MORRAZO
Cunchido, nº 2-Estrada de Cunchido, nº 2-Estrada de
(administrador da C.P. CAMPO Aldán.
Aldán.
AMARELO
O
presente
acordo
de
autorización
carecerá
de
NIF: H-36.592.145)
validez sen a obtención previa
da
licenza
de
primeira
ocupación,
cédula
de
habitabiliade ou informe do
departamento de Urbanismo,
relativo a se conta con licenza
municipal
de
obras
a
edificación onde se pretende
instalar o referido sinal.

9.A.2) RENOVACIÓN DE SINAIS DE PASAXE PERMANENTE POR ROUBO
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 16.6.11, de conformidade cos
informes emitidos pola Policía Local, acorda autorizar a renovación do sinal de

pasaxe permanente instalado, por roubo, coas condicións indicadas ós
seguintes solicitantes:
NOME E NIF
JOSÉ MENDUÍÑA PIÑEIRO
NIF Nº 35.935.580-N

ENDEREZO

LUGAR INSTALACIÓN

Camiño Novo a Devesa, nº 18- Entrada de predio fronte á
Gandón-Aldán.
Praia de Menduíña.
Autorizouse en XGL do día
4.3.13, a renovación do
pasaxe permanente nº 585,
concedido en X.G.L. de data
1.6.06 ao Sr. Menduíña
Piñeiro.

9.A.3) SOLICITUDES DE BAIXA DE SINAIS DE PASAXE PERMANENTE
Examinada a solicitude presentada o día 25.11.14 por JUCONS GALAICA, S.L.U.,
NIF nº B-36.474.344, con enderezo na Portela, nº 108-baixo 10-A MadalenaDarbo, na que comunica que por cambio de domicilio social, solicita a baixa do
sinal de pasaxe permanente nº 824 instalado na Avda. José Mª Castroviejo.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 16.6.11, acorda:
PRIMEIRO.- Que polos servizos económicos do Concello de Cangas e polo
ORAL, se comprobe se o/a interesado/a está ó corrente nos pagos da taxa que
xerou a autorización da instalación de sinal de pasaxe permanente
referenciada, desde que foi concedida, requisito sen o cal non se procederá a
dar a baixa pertinente.
SEGUNDO.- Que por parte do/a interesado/a se proceda á devolución da placa
de referencia no Departamento de Tesourería.
TERCEIRO,- Conceder a baixa solicitada, se se cumpren os requisitos expostos
no presente acordo, advertíndolle que de conformidade cos artigos 3.1 e 3.2 da
“Ordenanza fiscal nº 21. Taxas pola utilización privativa ou o aproveitamento
especial do solo, vo e subsolo da vía pública", se continuará pasando ó cobro a
taxa correspondente.
9.A.4) SOLICITUDE DE CAMBIO DE TITULARIDADE E RENOVACIÓN DE SINAL
DE PASAXE PERMANENTE
Vista a solicitude presentada o día 10.11.14 por JESICA CRISTINA SILVA
IGLESIAS, DNI nº 39.456.117-P, con enderezo en Estrada de Viso a Vilanova,
nº 92-O Hío, na que demanda o cambio de titularidade e renovación do sinal de
pasaxe permanente nº 605, por falecemento da titular, Susana Iglesias
González.

Visto, así mesmo, o informe emitido pola Policía Local o día 16.11.14, no que se
indica o seguinte:

"N° Rex.2207/14
ASUNTO: TROCO DE TITULARIDADE DE CONCESIÓN DE SINAL DE VADO N°
605 E RENOVACIÓN DESTE POR DETERIORO
Os policías locais de Cangas, con NIP 052006 e 052023 , por medio do
presente, informan:
Que a instancia de JESICA CRISTINA SILVA IGLESIAS, veciña de Cangas, con
enderezo en Estrada do Viso a Vilanova, n° 92-O Hío, con DNI, 39456117-P, na
tarde do día 16 de novembro de 2014, achegáronse ata o enderezo
anteriormente citado, para comprobar se como indica na súa solicitude, a placa
de vado permanente n° 605, da que era titular a súa finada nai, SUSANA
IGLESIAS GONZÁLEZ, precisaba se trocada ao atoparse deteriorada pola acción
do sol.
Achegados ata o lugar indicado, compraban como efectivamente a placa de
vado co n° 605 está moi deteriorada e precisa ser trocada.
Achégase reportaxe fotográfico ao respecto.
No que respecta ao troco de titularidade deste, non se observa inconveniente a
proceder a este, tendo en conta a partida de defunción que achega á solicitude,
xa que a súa nai que era a titular da concesión finou o 25 de novembro de
2012."
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 16.6.11, de conformidade co
informe emitido pola Policía Local, acorda autorizar a renovación do sinal núm.
605 de pasaxe permanente, así como o cambio de titularidade deste.
9.B) SOLICITUDES DE SINALIZACIÓN HORIZONTAL
Vista a solicitude presentada por Santiago Arroyo García, con enderezo na
Avda. de Marín, nº 23-1ºI-Cangas, administrador da C.P. "Paraíso", NIF nº H36.128.122, sita na Rúa Enseñanza, nº 54-56-Darbo, na que demanda o
pintado de liñas amarelas na beirarrúa e na calzada (2 metros aprox.), para
facilitar as manobras de entrada e saída de vehículos.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 16.6.11, de conformidade co
informe emitido pola Policía Local, acorda aprobar a solicitude sinalización
horizontal referida.

9.C) ESCRITO DE MARTA ANTEPAZO ESPAÑOL S/FALTA DE VISIBILIDADE
PARA INCORPORACIÓN DE VEHÍCULOS
Visto o escrito presentado o día 19.11.14 por MARTA ANTEPAZO ESPAÑOL, con
enderezo na Avda. Concepción Arenal, núm. 11-Coiro, na que demanda retirada
de arbustos e setos por falta de visibilidade para a incorporaciçon de vehículos
á vía pública.
Visto, así mesmo, o informe emitido o día 28.11.14 pola Policía Local, no que se
indica o seguinte:

"N° REX: 2275/14
ASUNTO: OBSTACULIZACIÓN DA SAÍDA DE CONCEPCIÓN ARENAL A AVDA. DE
OURENSE.
A Policía Local de Cangas con relación o escrito presentado por Marta Antepazo
Español, no que denuncia arbustos que impiden a visibilidade, comproba que é
certo. Que deberían pasar os xardiñeiros para recortar a vexetación da zona
verde na saída da rúa Concepción Arenal á Avda. de Ourense."
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 o informe emitido pola Policía Local transcrito anteriormente.
ADMINISTRACIÓN LOCAL E FACENDA
10º.- INFORMES DE TESOURERÍA S/DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS
10.A) APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS
Examinados os informes emitidos pola Tesourería Municipal, referente a
diversas solicitudes de devolución de garantías por realización de obras.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 16.6.11, e de conformidade
cos informes favorables da Tesourería Municipal, acorda aprobar as solicitudes
de devolución de garantías ós seguintes solicitantes:
SOLICITANTE

GARANTÍA

JUAN MANUEL IGLESIAS FIANZA
PORTELA
NIF 36.142.863-L
Avda. Gran Vía, 22-7AVigo
SANDRA
LANZÓS FIANZA
RODRÍGUEZ
NIF 78.736.558-Z
Fontaíña, 18-C-Aldán

IMPORTE
1.091,05 €

499,86 €

OBXECTO
EXPTE.
24.810

OBRAS

NÚM.

EXPTE. OBRAS NÚM.
22.283
LICENZA NÚM. 21.529

URXENCIAS
ASUNTOS FÓRA DA ORDE DO DÍA
Trala declaración da urxencia, por unanimidade dos/as Sres./as concelleiros/as
asistentes, (art. 83 R.d. 2568/1986, do 28 de novembro), adoptáronse os
seguintes acordos:
A) APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE
SEGUROS
Dáse conta de proposta da Alcaldía do día 9.12.14, referente á aprobación de
expediente de contratación de póliza de seguros para o Concello de Cangas,
que di o seguinte:

"PROPOSTA DE ALCALDÍA
Dada a necesidade deste concello de contratar unha póliza de seguros que
cubra os riscos derivados da actividade municipal deste concello, así coma, da
flota de automóbiles de propiedade municipal.
Establécese como orzamento máximo do contrato, a cantidade de CORENTA E
OITO MIL NOVECENTOS OITENTA E SEIS EUROS (48.986,00 €), para un prazo
de execución de un ano e unha posible prórroga, susceptible de mellora á
baixa. O dito importe desglósase para cada un dos lotes conforme se detalla a
continuación, aos que se lle asigna o seguinte importe máximo:

Lote nº 1: póliza RC

1ª Anualidade
2015
14.778,00 €

2ª Anualidade
2016
14.778,00 €

Lote nº 2: póliza vehículos

8.290,00 €

8.290,00 €

Lote nº 3: póliza accidentes

1.425,00€

1.425,00 €

SUBTOTAL

24.493 €

24.490,65 €

TOTAL

48.986,00 €

Visto que dada a característica da contratación considérase como o
procedemento mais adecuado é o procedemento negociado sen publicidade,
oferta economicamente mais vantaxosa e varios criterios de adxudicación.
Visto que o día 25 de novembro, por Resolución de Alcaldía aprobouse iniciar o
expediente para a contratación referenciada motivando a necesidade e
idoneidade da contratación proposta.

Visto que o día 9 de decembro emitiuse informe por Secretaría sobre a
lexislación aplicable, o procedemento a seguir e o órgano competente para
aprobar e adxudicar o contrato.
Visto que foi redactado e incorporado ao expediente o prego de cláusulas
administrativas particulares que han de rexer a adxudicación do contrato.
Visto que o día 9 de decembro, realizouse pola interventora a retención de
crédito oportuna e emitiuse informe de fiscalización do expediente.
Examinada a documentación que a achega, e de conformidade co establecido
no artigo 110 e na disposición adicional segunda do Texto refundido da Lei de
contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do
14 de novembro,
PROPOÑO á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
PRIMERO.- Aprobar o expediente de contratación, mediante procedemento
negociado sen publicidade e tramitación ordinaria, de diversas pólizas de
seguro para a cobertura dos riscos descritos a continuación e cuxas
especificacións técnicas se recollen no prego de prescricións técnicas. O
contrato divídese en tres lotes:
*Lote nº 1: póliza de seguro de responsabilidade civil/patrimonial.
*Lote nº 2: póliza de seguro da flota de vehículos municipais.
*Lote nº3: póliza de seguro de accidentes.
SEGUNDO.- Aprobar os pregos de cláusulas administrativas particulares e de
prescricións técnicas que rexerán os contratos de diversas pólizas de seguro
para o Concello de Cangas, por procedemento negociado con publicidade.
TERCEIRO.- Autorizar, en contía de CORENTA E OITO MIL NOVECENTOS
OITENTA E SEIS EUROS (48.986,00 €), o gasto que para este concello
representa a contratación do servizo por procedemento negociado con
publicidade, con cargo á partida correspondente do estado de gastos do
orzamento municipal deste concello para o exercicio 2014.
CUARTO.- Solicitar ofertas, polo menos, a tres empresas capacitadas para a
realización do obxecto do contrato, sempre que iso sexa posible."
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 á
aprobación de expediente de contratación de póliza de seguros para o Concello
de Cangas.

B) INFORME DA COORDINADORA DE SEGURIDADE E SAÚDE S/PLAN
DE SEGURIDADE E SAÚDE DA OBRA "MELLORA DE SERVIZOS E
PAVIMENTACIÓN NA RÚA PABLO IGLESIAS"
Examinado o informe do día 5.12.14, emitido por Mª Isabel Medraño Fariña,
coordinadora de seguridade e saúde da obra "MELLORA DE SERVIZOS E
PAVIMENTACIÓN NA RÚA PABLO IGLESIAS", referente ao plan de seguridade e
saúde da mencionada obra, que é como segue:

"INFORME DO PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE
OBRA: MELLORA DE SERVIZOS E PAVIMENTACIÓN NA RÚA PABLO IGLESIAS
ADXUDICATARIO: EXTRACO, S.A.
ASUNTO: informe plan de seguridade e saúde.
Mª Isabel Medraño Fariña, como coordinadora de seguridade e saúde durante a
execución das obras do epígrafe.
INFORMA:
1)
a empresa: EXTRACO, S.A., adxudicataria das obras do epígrafe,
presenta o plan de seguridade e saúde, en cumprimento do establecido no
artigo 7 do R.d. 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen
disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construción
(B.O.E. 25-10-1997).
2)
o mencionado plan axustase ao estipulado na lexislación vixente, e polo
tanto o técnico que subscribe, o informa favorablemente e propón a súa
aprobación."
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 o informe do plan de seguridade e saúde da obra "MELLORA DE
SERVIZOS E PAVIMENTACIÓN NA RÚA PABLO IGLESIAS", emitido pola
coordinadora de seguridade e saúde da mencionada obra.
C) INFORME DA COORDINADORA DE SEGURIDADE E SAÚDE S/PLAN
DE SEGURIDADE E SAÚDE DA OBRA "RENOVACIÓN URBANA DA RÚA
ANTONIO GARELLY-SERVIZOS E PAVIMENTACIÓN"
Examinado o informe do día 5.12.14, emitido por Mª Isabel Medraño Fariña,
coordinadora de seguridade e saúde da obra "RENOVACIÓN URBANA DA RÚA
ANTONIO GARELLY-SERVIZOS E PAVIMENTACIÓN", referente ao plan de
seguridade e saúde da mencionada obra, que é como segue:

"INFORME DO PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE

OBRA: RENOVACIÓN URBANA DA RÚA ANTONIO GARELLY-SERVIZOS E
PAVIMENTACIÓN

ADXUDICATARIO: EXTRACO, S.A.
ASUNTO: informe plan de seguridade e saúde.
Mª Isabel Medraño Fariña, como coordinadora de seguridade e saúde durante a
execución das obras do epígrafe.
INFORMA:
1)
a empresa: EXTRACO, S.A., adxudicataria das obras do epígrafe,
presenta o plan de seguridade e saúde, en cumprimento do establecido no
artigo 7 do R.d. 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen
disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construción
(B.O.E. 25-10-1997).
2)
o mencionado plan axústase ao estipulado na lexislación vixente, e polo
tanto o técnico que subscribe, o informa favorablemente e propón a súa
aprobación."
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 o informe do plan de seguridade e saúde da obra "RENOVACIÓN
URBANA DA RÚA ANTONIO GARELLY-SERVIZOS E PAVIMENTACIÓN", emitido
pola coordinadora de seguridade e saúde da mencionada obra.
ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formularon.

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

Visto e prace
o presidente

