
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
REALIZADA O DÍA 19 DE OUTUBRO DE 2015 
=========================================== 
 
LUGAR: Sala de Xuntas do Concello de Cangas 
DÍA: 19 de outubro de 2015 
HORA DE COMEZO: 20:35 h. 
HORA DE REMATE: 21:00 h. 
 
ASISTENTES: D. Xosé Manuel Pazos Varela (alcalde-presidente), D. Mariano 
Abalo Costa, D. Andrés García Bastón, Dª Mercedes Giráldez Santos, D. Xoán 
Carlos Chillón Iglesias, Dª Ángela Vizoso Marcos e D. Tomás Hermelo Álvarez.            
 
AUSENTES: D. Héitor Mera Herbello. 
 
SUPLENTES: Dª Lourdes Rial Pardo. 
 
Baixo a presidencia do Sr. alcalde, asistidos por min a secretaria Acctal., Dª 
María Rodríguez Gómez 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 5 DE OUTUBRO DE 2015  
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, 
acordou,  aprobar o borrador da acta da sesión anterior da Xunta de Goberno 
Local, realizada o día 5 de outubro de 2015. 
 
URBANISMO E PATRIMONIO 
 
2º.- INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DO DÍA 15 DE OUTUBRO 
DE 2015, DA XEFA DE URBANISMO S/OUTORGAMENTO DE LICENZAS 
DE OBRAS E DE APERTURAS DE ESTABLECEMENTOS 
 
2.A) APROBACIÓN DOS SEGUINTES EXPEDIENTES DE OBRAS: 
 
2.A.1) LICENZA DE OBRAS MAIORES.- Examinados os expedientes de obras tramitados a instancia 
de parte, e tralos informes técnicos e xurídicos a eles incorporados, a Xunta de Goberno Local 
acordou o seguinte: outorgar as seguintes licenzas urbanísticas, deixando a salvo o dereito de 
propiedade e os de terceiros. O acto de edificación ou uso do solo realizarase de conformidade coa 
documentación presentada, coas condicións particulares e coas seguintes condicións xerais: 
 



1ª.- Os efectos das licenzas que se conceden, son puramente urbanísticos, a reserva e con absoluta 
independencia da obriga inescusable que recae nos seus titulares de obter, de ser o caso, as precep-
tivas autorizacións dos outros organismos con competencias concorrentes nesta cuestión (Xefatura 
Provincial de Estradas, Deputación Provincial, Autoridade Portuaria de Vigo, Xefatura de Costas de 
Pontevedra, Comisión Provincial de Patrimonio Histórico-Artístico, etc.). 
 
2ª.- Advírteselle ó/á interesado/a que esta licenza carece  de validez en tanto o/a técnico/a 
aparellador/a municipal non efectúe a operación de "tira de cordas", polo que o/a interesado/a 
deberá solicitar que esta se leve a cabo antes de comezar as obras. 
 
3ª.- Deberá presentar no concello tres informes por escrito do estado das obras e da súa adecuación 
ó proxecto e á licenza municipal na que se abeiran, nas seguintes fases da obra: 
 
a) Cando as fábricas, tanto interiores como exteriores, estean iniciadas sobre o rasado da 
cimentación. 
 
b) Cando estea rematada a estrutura do teito correspondente á altura total da edificación. 
 
c) Cando estea finalizada a obra. 
 
4ª.- Antes do inicio das obras deberá colocarse un valado de protección, que non poderá impedir o 
tránsito público para o que deberá obter, previamente, licenza municipal. O valado deberá 
acomodarse ás prescricións de seguridade do persoal empregado nas obras e para as persoas que 
transiten pola vía pública. 
 
5ª.- Deberá colocarse un cartel de dimensións mínimas de 1,70 x 0,84 metros, onde figure o número 
e data da licenza, número de andares e nomes do promotor, arquitecto, aparellador e construtor. O 
titular da licenza adoptará toda as medidas de seguridade previstas na normativa vixente. 
 
6ª.- Deberá ter, na obra, a licenza e o proxecto selado polo concello a disposición dos funcionarios 
municipais. 
 
7ª.- De conformidade co disposto no artigo 35 do R.d.l. 1/92, do 26 de xuño, os prazos de iniciación, 
interrupción máxima e remate das obras, fíxanse en: 
 
a) Iniciación: dentro dos doce meses seguintes ó outorgamento da licenza. 
 
b) Interrupción máxima: seis meses, debendo comunicárselle ó concello. Indícase que, con carácter 
excepcional e por só unha vez, outorgarase prórroga cando se xustifique que a interrupción 
obedeceu a motivos de forza maior. 
 
c) Remate das obras: dentro dos trinta e seis meses seguintes ó outorgamento da licenza. 
 
8ª.- A edificación non poderá ser ocupada en ningún dos seus andares ata que as obras estean 
completamente rematadas, nese momento solicitaráselle ó concello a preceptiva licenza de primeira 
ocupación, achegando certificado de final de obra asinado polos directores desta e visado polos 
colexios correspondentes. En dito certificado especificarase que as obras se axustan ás condicións da 
licenza municipal e, así mesmo, achegarase documento acreditativo de que a obra foi dada de alta 
para os efectos do imposto sobre bens inmobles e escritura de división horizontal ou de declaración 
de obra nova, segundo os casos. 
 
9ª.- O comezo da obra e a efectividade da licenza estará condicionada, en todo caso, á presentación 
no concello de un exemplar do proxecto de execución. 
10ª.- Cando nas proximidades das obras que se autorizan existan instalacións de redes de servizos 
públicos que poidan resultar afectadas pola realización das obras, o titular da licenza daralle conta 
diso ó concello e estará obrigado a repoñer, ó seu estado anterior, os danos que puidesen 
ocasionarse, ou sufragar os gastos. Suspenderase a efectividade da licenza concedida mentres non 
se cumpra a obriga citada. 
 
11ª.- Toda variación que se produza no proxecto presentado, así como, na dirección técnica ou 
empresa construtora, deberáselle comunicar ó concello para a súa conformidade. 



  
12ª.- Antes de comezar a construción a que fai referencia esta licenza, o/a promotor/a das 
obras deberá instalar no límite da parcela contiguo ó cami½o ó que dá fronte, un foxo de 
formigón protexido cunha reixa co único fin de limpar as rodas dos vehículos que se empreguen 
na obra, especialmente en épocas de choiva, co obxecto de evitar a perda de area nos viais de 
comunicación co conseguinte risco para a circulación rodada. 
 
* Calquera dos incumprimentos do condicionado suporá a SUSPENSIÓN INMEDIATA das obras, 
de conformidade co indicado no art. 209.1 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación 
urbanística e protección do medio rural de Galicia. 
 
EXPEDIENTE N° 24.234.- LICENZA MUNICIPAL N° 23.231.- A Amador 
González Alonso, modifícaselle a referida licenza no sentido en que as obras se 
axustarán igualmente aos planos definitivos do arquitecto, J. L. D.González, 
visados o día 1 de setembro de 2015, dos que se desprende a ampliación en 
31,61 m2., de semisoto. Tamén se corrixe a licenza primitiva no sentido en que 
os 101,23 m2., eran de semisoto. 
 
EXPEDIENTE N° 25.4 65.- A "PROMOCIONES PLAYA LANZADA 2012, S.L.", 
para na Avda. Xosé Graña, nº 2-Aldán, en solo urbano, regulado pola 
Ordenanza 5, construír un edificio para seis vivendas de 170,09 m2., de planta 
baixa, 160,72 m2., de primeiro andar, outros tantos de segundo andar e 213,62 
m2., de aproveitamento baixo cuberta e solarium, de conformidade co proxecto 
básico reformado de xuño de 2015, do arquitecto, J. A. F. N. O., a que antes do 
comezo das obras presente o correspondente proxecto de execución, oficios de 
enderezo, estudo de seguridade, a empregar os materiais para os núcleos de 
poboación, segundo a LOUGA e a formalizar perante o Catastro a modificación 
que presenta esta licenza. 
 
Acéptaselle a cesión gratuíta de terreo para o vieiro efectuada o día 8 de 
outubro de 2015. 
 
Simultaneamente á edificación deberá complementar a urbanización das frontes 
de parcela aceptándoselle o aval en garantía desta por importe de TRES MIL 
TRESCENTOS OITENTA E OITO EUROS CON SETENTA E TRES CÉNTIMOS 
(3.388,73 €). 
 
Tamén se condiciona a presente licenza a que faga efectivo o pago do ICIO, 
nos prazos que indica a resolución da Alcaldía do día 7 de maio de 2015. 
2.A.2) DENEGACIÓN DOS SEGUINTES EXPEDIENTES DE OBRAS: 
 
EXPEDIENTE N° 25.677.- O tramitado a instancia de UNION FENOSA 
DISTRIBUCIÓN, S.A., para rede de baixa tensión en Vilanova-O Hío, denégase 
por non axustarse ás determinacións urbanísticas establecidas ao respecto nas 
Normas Subsidiarias de Planeamento do Concello de Cangas, ordenanza de 
aplicación SNUN-EN, porque as parcelas sinaladas na documentación non 
contan con superficie mínima de cultivo. 
 



2.A.3) PARCELACIÓNS URBANÍSTICAS DOS SEGUINTES EXPEDIENTES DE 
OBRAS: 
 
EXPEDIENTE N° 25.640.- Visto o expediente de solicitude de licenza de 
parcelación urbanística que promove Herdeiros de J. G. F., e que consiste 
nunha división en tres parcelas netas: n° 1 de 1.022,01 m2.; n° 2 de 765,16 
m2.; n° 3 de 655,68 m2.; e dúas parcelas de cesión ao vieiro: n° 4 de 59,85 
m2.; e n° 5 de 9,60 m2.; procedentes dun predio matriz de 2.512,30 m2., sito 
nas Barreiras-Darbo. 
 
Vistos os informes técnicos emitidos, a Xunta de Goberno Local, por 
unanimidade dos seus membros presentes, acorda: 
 
Primeiro.- Outorgar licenza municipal de parcelación no predio indicado, de 
conformidade co proxecto presentado, de agosto de 2015 e reformado do 6 de 
outubro do mesmo ano, redactado polo aparellador, S. G. F.. 
 
Segundo.- Como consecuencia das aliñacións a que debe axustarse a 
parcelación, teñen que incorporarse á vía pública as parcelas n° 4 e nº 5. 
 
Terceiro.- Declarar a indivisibilidade das parcelas netas de resultado. 
 
2.B) LICENZA DE OBRAS MENORES 
 
Examinados os expedientes de obras tramitados a instancia de parte, e vistos, así mesmo, os 
informes técnicos e administrativos incorporados, a Alcaldía acordou, outorgar as seguintes 
licenzas de obras, deixando a salvo o dereito da propiedade, os de terceiros e os do común, de 
conformidade coa documentación presentada, sempre que esta se adapte ó condicionado que 
se establece en cada autorización e ás seguintes condicións xerais: 
 
1ª.- Os efectos das licenzas que se conceden, son puramente urbanísticos, a reserva e con 
absoluta independencia da obriga inescusable que recae nos seus titulares, de obter, no seu 
caso, as preceptivas autorizacións por parte dos outros organismos estatais, con competencias 
concorrentes nesta cuestión (Xefatura Provincial de Estradas, Deputación Provincial, Obras do 
Porto de Vigo, Pontevedra, A Coruña, etc.). 
 
2ª.- Advírtese ó interesado ou interesada que esta licenza carece de validez en tanto non se 
efectúe a operación de "tira de cordas" pola comisión de obras e técnico/a aparellador/a 
municipal, efecto para o cal deberá solicitar o/a interesado/a que se leve a cabo esta antes de 
comezar as obras. 
 
3ª.- Deberá ter na obra a licenza e o deseño selado polo concello a disposición dos/as 
funcionarios/as municipais. 
 
4ª.- De conformidade co disposto no artigo 197.1 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de 
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, os prazos de iniciación, 
interrupción máxima e remate das obras, fíxanse en: 
 
a) Iniciación dentro dos doce meses seguintes ó outorgamento da licenza. 
 
b) Interrupción máxima de seis meses, debendo comunicar ó concello e advertíndose con 
carácter excepcional e por unha soa vez, outorgarase prórroga cando se xustifique que a 
interrupción obedeceu a motivos de forza maior. 



 
c) Remate das obras dentro dos trinta e seis meses seguintes ó outorgamento da licenza. 
 
5ª.- As características construtivas 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° 25.152.- A "GAS GALICIA S.D.G., S.A.", para en Telleiro, nº 
49-Coiro, executar unha canalización de 7,00 metros, 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. 
 
Nin durante o período das festas de Nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin 
durante as de Semana Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras. 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 computarse no aval global depositado o importe de TRESCENTOS EUROS 
(300,00 €)  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 gabia. 
 
Para a conexión coas vivendas, advírteselle da obrigatoriedade imposta polo 
art. 194.3 da Lei 9/2002, do Solo de Galicia e 43.1 da Lei 8/2012, de Vivenda 
de Galicia, da esixencia aos propietarios, da correspondente licenza de primeira 
ocupación para poder contratar o servizo.  
 
EXPEDIENTE N° 25.153.- A "GAS GALICIA S.D.G., S.A.", para en Rúa 
Enseñanza, nº 7-Darbo, executar unha canalización de 2,00 metros, 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. 
 
Nin durante o período das festas de Nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin 
durante as de Semana Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras. 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 computarse no aval global depositado o importe de TRESCENTOS EUROS 
(300,00 €)  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 gabia. 
 
Para a conexión coas vivendas, advírteselle da obrigatoriedade imposta polo 
art. 194.3 da Lei 9/2002, do Solo de Galicia e 43.1 da Lei 8/2012, de Vivenda 
de Galicia, da esixencia aos propietarios, da correspondente licenza de primeira 
ocupación para poder contratar o servizo.  
 
EXPEDIENTE N° 25.183.- A "GAS GALICIA S.D.G., S.A.", para na Avda. de 
Ourense, nº 62-Cangas, executar unha canalización de 4,00 metros, 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. 
 
Nin durante o período das festas de Nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin 
durante as de Semana Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras. 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 computarse no aval global depositado o importe de TRESCENTOS EUROS 
(300,00 €)  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 gabia. 
 
Para a conexión coas vivendas, advírteselle da obrigatoriedade imposta polo 
art. 194.3 da Lei 9/2002, do Solo de Galicia e 43.1 da Lei 8/2012, de Vivenda 
de Galicia, da esixencia aos propietarios, da correspondente licenza de primeira 
ocupación para poder contratar o servizo.  
 
EXPEDIENTE N° 25.228.- A "GAS GALICIA S.D.G., S.A.", para en Rúa María 
Soliño, nº 11-Cangas, executar unha canalización de 2,00 metros, 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. 
 
Nin durante o período das festas de Nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin 
durante as de Semana Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras. 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 computarse no aval global depositado o importe de TRESCENTOS EUROS 
(300,00 €)  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 gabia. 
 
Para a conexión coas vivendas, advírteselle da obrigatoriedade imposta polo 
art. 194.3 da Lei 9/2002, do Solo de Galicia e 43.1 da Lei 8/2012, de Vivenda 
de Galicia, da esixencia aos propietarios, da correspondente licenza de primeira 
ocupación para poder contratar o servizo.  
 
EXPEDIENTE N° 25.235.- A "GAS GALICIA S.D.G., S.A.", para no Espírito 
Santo, nº 93-Coiro, executar unha canalización de 47,06 metros, 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. 
 
Nin durante o período das festas de Nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin 
durante as de Semana Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras. 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 computarse no aval global depositado o importe de MIL TRESCENTOS 
SETENTA E UN EUROS CON VINTE E TRES CÉNTIMOS (1.371,23 €)  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 gabia. 
 



Para a conexión coas vivendas, advírteselle da obrigatoriedade imposta polo 
art. 194.3 da Lei 9/2002, do Solo de Galicia e 43.1 da Lei 8/2012, de Vivenda 
de Galicia, da esixencia aos propietarios, da correspondente licenza de primeira 
ocupación para poder contratar o servizo.  
 
EXPEDIENTE N° 25.249.- A "GAS GALICIA S.D.G., S.A.", para en Rúa Carlos 
Casares, nº 6-Coiro, executar unha canalización de 1,00 metros, 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. 
 
Nin durante o período das festas de Nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin 
durante as de Semana Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras. 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 computarse no aval global depositado o importe de TRESCENTOS EUROS 
(300,00 €)  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 gabia. 
 
Para a conexión coas vivendas, advírteselle da obrigatoriedade imposta polo 
art. 194.3 da Lei 9/2002, do Solo de Galicia e 43.1 da Lei 8/2012, de Vivenda 
de Galicia, da esixencia aos propietarios, da correspondente licenza de primeira 
ocupación para poder contratar o servizo.  
 
EXPEDIENTE N° 25.687.- A "GAS GALICIA S.D.G., S.A.", para na Retirosa, 
nº 85-Coiro, executar unha canalización de 2,00 metros, 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. 
 
Nin durante o período das festas de Nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin 
durante as de Semana Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras. 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 computarse no aval global depositado o importe de TRES MIL 
CATROCENTOS CINCUENTA E CATRO EUROS CON CINCUENTA E NOVE 
CÉNTIMOS (3.454,59 €), 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 gabia. 
 
Para a conexión coas vivendas, advírteselle da obrigatoriedade imposta polo 
art. 194.3 da Lei 9/2002, do Solo de Galicia e 43.1 da Lei 8/2012, de Vivenda 
de Galicia, da esixencia aos propietarios, da correspondente licenza de primeira 
ocupación para poder contratar o servizo.  
 
EXPEDIENTE N° 25.688.- A "GAS GALICIA S.D.G., S.A.", para nas 
Gruncheiras, nº 37-Coiro, executar unha canalización de 96,89 metros, 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. 
 
Nin durante o período das festas de Nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin 
durante as de Semana Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras. 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 computarse no aval global depositado o importe de OITO MIL 
DOUSCENTOS CINCO EUROS CON DEZAOITO CÉNTIMOS (8.205,18 €), 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 gabia. 
 
Para a conexión coas vivendas, advírteselle da obrigatoriedade imposta polo 
art. 194.3 da Lei 9/2002, do Solo de Galicia e 43.1 da Lei 8/2012, de Vivenda 
de Galicia, da esixencia aos propietarios, da correspondente licenza de primeira 
ocupación para poder contratar o servizo.  
 
EXPEDIENTE N° 25.701.- A "GAS GALICIA S.D.G., S.A.", para en Rapadouro, 
nº 6- Coiro, executar unha canalización de 4,00 metros, 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. 
 
Nin durante o período das festas de Nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin 
durante as de Semana Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras. 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 computarse no aval global depositado o importe de TRESCENTOS EUROS 
(300,00 €)  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 gabia. 
 
Para a conexión coas vivendas, advírteselle da obrigatoriedade imposta polo 
art. 194.3 da Lei 9/2002, do Solo de Galicia e 43.1 da Lei 8/2012, de Vivenda 
de Galicia, da esixencia aos propietarios, da correspondente licenza de primeira 
ocupación para poder contratar o servizo.  
 
EXPEDIENTE N° 25.702.- A "GAS GALICIA S.D.G., S.A.", para en Rúa 
Baiona, nº 22-Cangas, executar unha canalización de 10,67 metros, 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. 
 
Nin durante o período das festas de Nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin 
durante as de Semana Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras. 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 computarse no aval global depositado o importe de TRESCENTOS EUROS 
(300,00 €)  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 gabia. 
 



Para a conexión coas vivendas, advírteselle da obrigatoriedade imposta polo 
art. 194.3 da Lei 9/2002, do Solo de Galicia e 43.1 da Lei 8/2012, de Vivenda 
de Galicia, da esixencia aos propietarios, da correspondente licenza de primeira 
ocupación para poder contratar o servizo.  
 
3º.- DACIÓN DE CONTA DAS DECLARACIÓNS PREVIAS DE OBRAS E 
ACTIVIDADES 
 
A Xunta de Goberno Local, queda informada das seguintes comunicacións 
previas de obras e actividades: 
 
OBRAS 
 
EXPEDIENTE N° 25.660.- R. B. P., reparación fachada en Romarigo, nº 
19-Coiro. 
 
EXPEDIENTE N° 25.683.- "BANCO PASTOR S.A.U.", reforma e 
acondicionamento local na Avda. Montero Ríos, nº 19-baixo-Cangas.  
 
EXPEDIENTE N° 25.684.- COMUNIDADE PROPIETARIOS ANDALUCÍA, 2-4, 
reparación fachada en Andalucía, 2-4-Cangas. 
 
EXPEIENTE N° 25.690.- S. P. B., legalización e remate cerramento en 
Ourelo-Darbo. 
 
EXPEDIENTE N° 25.691.- "BITGALI ENXEÑERÍA, S.L.L.", cambio de porta e 
fiestra en Rúa Arrecife, nº 10-Cangas. 
 
EXPEDIENTE N° 25.694.- R. B. R., reparación fachada lateral en Rúa 
Gondomar, nº 11-Cangas. 
 
EXPEDIENTE N° 25.696.- PROMOCIONES GARCOCA, S.L., colocación de 
pavimento en planta baixa na Avda. Félix Ozámiz, nº 13-Cangas. 
 
ACTIVIDADES 
 
EXPEDIENTE N° 1.750.- A. M. F. G., cafetería-despacho panadaría e bolería na 
Avda. de Bueu, nº 4-baixo-Cangas.  
 
EXPEDIENTE N° 1.752.- "MADALENA, S.C.", comercio de venda de xeados na 
Avda. de Ourense, nº 80-baixo-Cangas. 
 
EXPEDIENTE N° 1.867.- M. A. M. B., comercio para venda polo miúdo de téxtil 
en Rúa do Hío, nº 14-baixo-Cangas.  
 
EXPEDIENTE N° 1.869.- D. R. B., venda de produtos de alimentación en Eirado 
do Costal, nº 13-Cangas.  
 



EXPEDIENTE N° 1.877.- "CERRAJEROS MORRAZO, S.L.", cerraxería en Rúa San 
José, nº 17-Cangas. 
 
4º .- EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA 
 
4.A) PROPOSTA DA ALCALDÍA  S/EXPEDIENTE DE INFRACIÓN URBANÍSTICA 
Nº 6/2015-S 
 
Dase conta de proposta da Alcaldía do día 1.10.15, referente ao expediente de 
infración urbanística nº 6/2015-S, que é como segue: 
 
"EXPEDIENTE Nº 6/2015 
 
PROPOSTA DA ALCALDÍA PARA A XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
 
Resultando que no lugar de Gandón-Aldán, polos responsables que se indican 
nesta resolución iniciouse a execución de obras sen a preceptiva licenza 
municipal consistentes en: realizar unha edificación de aproximadamente 70 
m2., de planta baixa. 
 
Resultando que o día 6 de xullo de 2015 a Xunta de Goberno Local, concede CP 
n° 24342 para legalizar as referidas obras. 
 
Resultando que segundo consta no expediente, son persoas presuntamente 
responsables dos feitos sinalados, J. H. H., promotora. 
 
Considerando que os feitos anteriormente expostos poden ser constitutivos 
dunha infracción urbanística, segundo o determina o artigo 216 da Lei 9/02, do 
30 de decembro de ordenación urbanística e protección do medio rural de 
Galicia, en relación co artigo 1 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, polo que 
se aproba o Regulamento de disciplina urbanística, que pode tipificarse en 
principio como leve segundo sinala o artigo 217.4 da mesma norma. 
 
Considerando que inicialmente non se pode apreciar a tenor do indicado no 
artigo 220.2 da Lei 9/02 e artigos 96 e 97 do Decreto 28/1999, do 21 de 
xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística, 
circunstancias agravantes. 
 
Considerando sen prexuízo do resultado definitivo da 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, 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 2 de xullo de 2015 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 Mariano Abalo Costa 
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 2 de xullo de 2015. 
 
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 ao instrutor e secretario con traslado das 
actuacións que existan ó respecto, debendo notificar aos interesados/as, 
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, e os efectos previstos nos artigos 18 e 19 do R.d. 1398/93. 
 
OITAVO.- Advertir aos interesados/as que a incoación do presente expediente é 
inscribible no Rexistro da Propiedade. 



 
NOVENO.- Notifíquese o acordo aos interesados/as, 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 2.7.15, acorda aprobar 
integramente a proposta da Alcaldía transcrita anteriormente, referente ao 
expediente sancionador por infracción urbanística nº 6/2015-S. 
 
5º.- PROPOSTA DA ALCALDÍA S/ADXUDICACIÓN DE 
"SUBMINSTRACIÓN ENERXÍA ELÉCTRICA DO CONCELLO DE CANGAS" 
 
Dáse conta de proposta da Alcaldía do día 16.10.15, referente a adxudicación 
da obra de "SUBMINISTRACIÓN ELÉCTRICA DO CONCELLO DE CANGAS", que é 
como segue: 
 
PROPOSTA DA ALCALDÍA RELATIVA Á ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE 
SUBMINISTRACIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA PARA O CONCELLO DE CANGAS 
 
Visto o expediente de contratación tramitado para a adxudicación do contrato 
administrativo de subministración de enerxía eléctrica para o Concello de 
Cangas.  
 
Visto que iniciada a licitación e previa convocatoria, a mesa de contratación, 
como órgano competente para a valoración das ofertas, realizou proposta de 
adxudicación do lote n° 2 a favor da mercantil 'AURA ENERGÍA, S.L.', con CIF 
n° B65552432. 
 
Visto que esta empresa achegou en tempo e forma a documentación que se lle 
requiriu (entrada n° 11944 do día 16.09.2015) relativa á xustificación de estar 
ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social e que, así mesmo, constituíu garantía definitiva por importe de SEIS MIL 
CINCOCENTOS DEZAOITO EUROS CON CORENTA E TRES CÉNTIMOS (6.518,43 
€) en forma aval bancario. 
 
Por todo o que antecede, en uso das atribucións que a lexislación vixente me 
confire, propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte, ACORDO: 
 
Primeiro.- Adxudicar á empresa 'AURA ENERGÍA, S.L.', con CIF n° B65552432, 
o lote n° 2 do contrato de subministración de enerxía eléctrica por importe 
estimado de CENTO TRINTA MIL TRESCENTOS SESENTA E OITO EUROS CON 
TRINTA E OITO CÉNTIMOS (130.368,38 €), segundo os prezos expresados na 
súa oferta económica e coas melloras indicadas nesta. O valor real do contrato 
dependerá da enerxía eléctrica efectivamente subministrada segundo as 
especificacións da súa oferta. 



Segundo.- Notificar a 'AURA ENERGÍA, S.L.', a adxudicación do contrato e citar 
ao seu representante para a sinatura deste. 
 
Terceiro.- Nomear ao empregado municipal, A. S. M., como responsable deste 
contrato para os efectos de supervisar o cumprimento deste. 
 
Cuarto.- Comunicar os datos básicos do contrato ao Rexistro de contratos do 
sector público, de conformidade co disposto no artigo 333.3 do Texto refundido 
da LCSP, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro. 
 
Quinto.- Dar traslado deste acordo aos departamentos municipais de 
Intervención e Apoio 
Xurídico, así como, ao responsable do contrato, A. S. M." 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por 
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15,  acorda aprobar 
integramente a proposta transcrita anteriormente da Alcaldía, referente á 
adxudicación da obra de "SUBMINISTRACIÓN ELÉCTRICA DO CONCELLO DE 
CANGAS". 
 
6º.- PROPOSTA DA ALCALDÍA S/ADXUDICACIÓN DE CONTRATO DE 
SERVIZOS DOCENTES E TÉCNICOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
DA PISCINA CUBERTA DO CONCELLO DE CANGAS 
 
Dáse conta de proposta da Alcaldía do día 15.10.15, referente á adxudicación 
de contrato de servizos docentes e técnicos e as actividades deportivas da 
piscina cuberta do Concello de Cangas, que di o seguinte: 
 
"PROPOSTA DE ALCALDÍA 
 
Visto o expediente de contratación tramitado para a adxudicación do contrato 
de 'SERVIZOS DOCENTES E TÉCNICOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DA 
PISCINA CUBERTA DO CONCELLO DE CANGAS' 
 
Visto que iniciada a licitación e previa convocatoria, a mesa de contratación, 
como órgano competente para a valoración das ofertas, realizou proposta de 
adxudicación a favor das empresas 'SOOM MANAGEMENT,S.L.', con CIF n° 
B70350111 e 'ESPROADE, S.L.', con CIF n° B15664816, por resultar esta a 
oferta economicamente mais vantaxosa, empresas que se comprometen a 
constituírse en UTE no momento en que se lles adxudique o contrato. 
 
Visto que os licitadores achegaron en tempo e forma a documentación que se 
lle requiriu relativa ao cumprimento dos requisitos relacionados na claúsula 18.1 
do prego de cláusulas administrativas particulares e á xustificación de estar ao 
corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social e 
que, así mesmo, e que constituíron garantía definitiva por importe de CINCO 
MIL DOUSCENTROS TRINTA E DOUS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
(5.232,50€), en forma aval bancario prestado pola entidade financeira BANCO 



PASTOR (n° de rexistro especial de avais 8195-01307), depositado na 
tesourería municipal o día 15.10.2015 por 'SOOM MANANGEMENT, S.L.', e por 
importe de DOUS MIL DOUSCENTOS CORENTA E DOUS EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS (2.242,50€) en forma aval bancario prestado pola 
entidade financeira 'AFIGAL' (n° 47.333), depositado na tesourería municipal o 
día 15.10.2015 por 'ESPROADE, S.L.' (rexistro de entrada nº 13.277 do día 
15.10.2015, 'ESPROADE, S.L.', e rexistro entrada nº 13.278 do día 15.10.2015, 
'SOOM MANAGEMENT, S.L.'). 
 
Por todo o que antecede, en uso das atribucións que a lexislación vixente me 
confire, RESOLVO: 
 
Primeiro.- Adxudicar á empresa 'SOOM MANAGEMENT,S.L.', con CIF n° 
B70350111, e á empresa 'ESPROADE, S.L.', con CIF n° B15664816, o contrato 
de 'SERVIZOS DOCENTES E TÉCNICOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DA 
PISCINA CUBERTA DO CONCELLO DE CANGAS', por importe de CENTO 
OITENTA MIL OITOCENTOS NOVENTA E CINCO EUROS (180.895,00 €) (21% 
de IVE incluído) por unha duración de dez meses susceptible dunha prórroga 
por idéntico período de tempo, de acordo coa oferta presentada coas seguintes 
melloras: 
 
a) melloras ofertas sen custo adicional; material para actividades dirixidas en 
sala por valor de DOUS MIL CINCOCENTOS EUROS (2.500,00 €), material 
didáctico e de ensino en vaso por valor de MIL EUROS (1.000,00 €), material de 
adestramento vaso piscina por valor de MIL EUROS (1.000,00 €), equipamento 
musical sala e vaso (equipo de música de sala e vaso e altavoces), 
equipamento de spinning; material por valor de DEZ MIL EUROS (10.000,00 €). 
 
b) ampliación da póliza do seguro de responsabilidade civil en CINCOCENTOS 
MIL EUROS (500.000,00 €). 
 
Esta empresas deberán presentar no rexistro do Concello a escritura de 
constitución da UTE para os efectos de poder formalizar o contrato. 
 
Segundo.- Notificar ás empresas a adxudicación do contrato, debendo aportar a 
escritura de constitución da UTE para os efectos de poder formalizar o contrato 
e citar ao seu representante para a sinatura deste. 
 
Notificar igualmente este acordo a todos os licitadores e publicalo no perfil do 
contratante. 
 
Terceiro.- Nomear ao empregado municipal, J. R. R. A., como responsable 
deste contrato para os efectos de supervisar o cumprimento deste. 
 
Cuarto.- Comunicar os datos básicos do contrato ao Rexistro de contratos do 
sector público, de conformidade co disposto no artigo 333.3 do Texto refundido 
da LCSP, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro. 
 



Quinto.- Dar traslado deste acordo aos departamentos municipais de 
Intervención e Apoio Xurídico." 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por 
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, acorda aprobar 
integramente a proposta transcrita anteriormente da Alcaldía, referente á 
adxudicación de contrato de servizos docentes e técnicos e as actividades 
deportivas da piscina cuberta do Concello de Cangas. 
 
SERVIZOS SOCIAIS, IGUALDADE E SANIDADE 
 
7º.- PROPOSTA DO XEFE DE SERVIZO DO CENTRO MUNICIPAL DE 
BENESTAR SOCIAL S/RESOLUCIÓN DE ALTAS E BAIXAS DO SERVIZO 
MUNICIPAL DE AXUDA NO FOGAR 
 
Examinada a proposta do xefe de servizo do Centro Municipal de Benestar 
Social, do día 13.10.15 , relativa ás altas e baixas do Servizo Municipal de 
Axuda no Fogar, que di: 
 
"PROPOSTA DE RESOLUCIÓN 
 
Vista a solicitude e documentación presentada pola persoa solicitante e tralo 
informe social e proxecto de intervención elaborados pola traballadora social 
dos servizos sociais comunitarios, desde a xefatura de servizo do Centro 
Municipal Social, propónselle á Alcaldía a seguinte resolución: 
 
* CONCEDERLLE a M. B. B., co expediente nº: 33008/02/000719, o Servizo de 
Axuda a Domicilio a través da quenda de libre concorrencia e de acordo cos 
seguintes detalles: 
 
Prestacións: 
 
- Atencións de carácter persoal. 
 
- Atencións de carácter doméstico e da vivenda. 
 
- Custo do servizo: DOUSCENTOS CINCUENTA E NOVE EUROS CON TRINTA E 
OITO CÉNTIMOS (259,38 €). 
 
- Achega económica da persoa usuaria: 0 €/mes. 
 
- Número de horas: 20 horas. 
 
- Data prevista de alta no SAF: outubro de 2015." 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, 
acorda, por delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, aprobar 
integramente a proposta transcrita. 



 
PERSOAL 
 
8º.- COMUNICACIÓN DE XUBILACIÓN REGULAMENTARIA DE 
PERSOAL MUNICIPAL 
 
Dáse conta do escrito presentado o día 9.10.15 por C. C. X., no que comunica 
que é funcionario do Concello de Cangas, e por dar por finalizada o día 3 de 
xaneiro de 2016 a súa vida laboral, solicita se lle tramite a xubilación 
regulamentaria. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por 
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 16.6.11, acorda conceder a C. 
C. X., por xubilación regulamentaria, o cesamento definitivo como funcionario 
do Concello de Cangas, a partir do día 3.1.16 e, así mesmo, trasladarlle o 
agradecemento da corporación municipal polos servizos prestados. 
 
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) DACIÓN DE CONTA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA S/SUSPENSIÓN DO 
MERCADIÑO MUNICIPAL POR MEDIDAS DE SEGURIDADE 
 
Dáse conta de resolución da Alcaldía do día 16.10.15, referente a suspensión do 
mercadiño municipal do día 16.10.15, que é como segue: 
 
"RESOLUCIÓN 
 
Vistos as dilixencias da Garda Civil do día de hoxe 16/10/2015 e da Policía Local 
n° 1717/15, que aconsellan, por motivos de manter a orde pública e como 
medida preventiva de seguridade, a suspensión e levantamento do mercado 
ambulante do día de hoxe 16/10/2015 e a cancelación do do vindeiro venres 
día 23/10/2015. 
 
Esta Alcaldía en uso das facultades que ten conferidas pola vixente lexislación: 
RESOLVE: 
 
Primeiro.- A suspensión e o levantamento do mercado ambulante de Cangas do 
día de hoxe 16-10-2015, a partir da recepción da presente notificación. 
 
Segundo.- A cancelación do mercado do vindeiro venres día 23-10-2015, sen 
prexuízo de que esta cancelación poida ser levantada posteriormente de 
permitilo as condicións de seguridade durante os vindeiros días. 



 
Terceiro.- Adoptar as medidas precisas para compensar aos vendedores pola 
suspensión e cancelación adoptadas. 
 
Cuarto.- Dar traslado da presente resolución xunto cos recursos procedentes 
aos vendedores, conserxes e policía." 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por 
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 16.6.11, acorda tomar 
coñecemento da resolución da Alcaldía transcrita anteriormente. 
 
B) INFORME DA POLICÍA LOCAL S/SINALIZACIÓN 
 
Visto o informe emitido o día 15.10.15 pola Policía Local, no que se indica a 
necesidade de colocación dun espello, segundo o informe que se transcribe de 
seguido: 
 
"N° REX: 1709/2015 
 
ASUNTO: COLOCACIÓN DE UN ESPELLO NO CRUCE DE FRANCÓN-MENDUÍÑA 
 
A Xefatura da Policía Local por medio do presente informe fai constar: 
 
Que no cruce de Francón coa baixada a Menduíña se precisa de un espello para 
facilitar a manobra dos vehículos que se incorporan á vía de Menduíña ao 
tratarse dunha subida moi pronunciada tendo que meter o coche para poder 
saír, e evitar na medida do posible que ocorra algún sinistro." 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por 
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, acorda aprobar 
integramente o informe emitido pola Policía Local transcrito anteriormente. 
 
C) SOLICITUDE DE J. S. G. S/TRANSMISIÓN DE POSTO DE VENDA NA 
PRAZA DE ABASTOS MUNICIPAL 
 
Visto o escrito presentado o día 8.10.15 por J. S. G., no que demanda a 
transmisión do posto nº 7 de venda de peixe na Praza de Abastos Municipal, e 
que é como segue: 
 
"Que tendo presentado o día 13.09.15 (R.E. 10659) solicitude de transmisión do 
posto n° 7 de venda de peixe na Praza de Abastos do que son concesionaria 
para M. D. R. C., con D.N.I. n° 78 735 152-B. 
 
Tendo en conta que o posto está sen utilizar desde setembro do ano pasado 
por atoparme de baixa de enfermidade ata o día de hoxe que me atopo en 
situación de pensionsita por invalidez, e do que din conta a este concello. 
 



Visto que a día de hoxe non tiven resolución da referida solicitude por parte do 
Concello e que se me están a pasar os recibos de pago do referido posto 
(setembro, outubro). 
 
E polo que, 
 
S O L I C I TO: 
 
1º. - Se resolva canto antes a solicitude de transmisión presentada polo grave 
dano que me supón o pagamento de recibos mensuais que se están a emitir ao 
meu nome, sen ter utilizado o posto despois de un ano. 
 
2º.- Que se me exima do pagamento dos recibos emitidos a partir do mes de 
agosto data na que presentei a solicitude de transmisión do posto, por ser a 
situación allea á miña persoa, e por ser responsabilidade do concello a 
tramitación da solicitude presentada." 
 
Visto que, segundo o informe emitido polo conserxe da praza de abastos 
municipal, o posto núm. 7 de venda de peixe non está en bo estado de 
conservación, presentando danos, o cal supón o incumprimento da obriga 
establecida no artigo 36.5 do Regulamento do mercado municipal de abastos 
de Cangas (BOP núm. 156 de data 16.08.2005). 
 
Visto así mesmo que non consta acreditado no expediente que a relación de Mª 
Dolores Rial Chapela coa transmitente do posto estea dentro dos supostos que 
permite o artigo 31.3 do Regulamento do mercado municipal de abastos de 
Cangas (BOP núm. 156 de data 16.08.2005). 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por 
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15,  acorda: 
 
PRIMEIRO.- Requirir a J. S. G. para que acredite que se dan algunha das 
circunstancias indicadas no artigo 31.3 do Regulamento do mercado municipal 
de abastos de Cangas que xustifican a transmisión intervivos do posto nº 7 de 
venda de peixe na Praza de Abastos Municipal, a favor de M. D. R. C. 
 
SEGUNDO.- Requirir a J. S. G. para que proceda á subsanación dos danos 
existentes no posto nº 7 de venda de peixe na Praza de Abastos Municipal. 
 
TERCEIRO.- Advertir á interesada J. S. G. de que, en tanto en canto non se 
cumpran os requirimentos indicados nos apartados primeiro e segundo, non se 
poderá autorizar a transmisión do posto nº 7 de venda de peixe na Praza de 
Abastos Municipal solicitada. 
 
CUARTO.- Dar traslado do presente acordo ás interesadas, conserxes do 
Mercado Municipal e oficina de Tesourería. 
 



D) PROPOSTA DA ALCALDÍA S/APROBACIÓN DE CONTA 
XUSTIFICATIVA DE AXUDA CONCEDIDA PARA A CONTRATACIÓN DE 
AUXILIARES DA POLICÍA LOCAL DURANTE A TEMPADA DE VERÁN-
2015 
 
Dáse conta de proposta da Alcaldía do día 15.10.15, referente a aprobación de 
conta xustificativa da axuda concedida para a contratación de auxiliares da 
Policía Local durante a tempada de verán-2015, que é como segue: 
  
"PROPOSTA 
 
Que en relación co convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e a 
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de 
Cangas, asinado o día 3 de agosto de 2015, para a contratación de auxiliares 
de policía local durante a tempada de verán, no que se fai constar que a 
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administración Públicas e Xustiza, 
cooperará na realización das actuacións a que se refire a cláusula primeira de 
dito convenio, mediante a achega máxima de SETE MIL EUROS (7.000,00 €) e 
de conformidade coa documentación que consta no expediente. 
 
Vista a documentación que consta no expediente, propoño á Xunta de Goberno 
Local: 
 
* Aprobar a conta xustificativa da axuda concedida, polo importe de SETE MIL 
EUROS (7.000,00 €), ao abeiro do convenio de colaboración entre a 
Vicepresidencia e a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 
Xustiza e o Concello de Cangas, asinado o día 3 de agosto de 2015, para a 
contratación de auxiliares de policía local durante a tempada de verán, polo 
importe total de CATORCE MIL TRESCENTOS SETENTA E TRES EUROS 
(14.373,00 €), de conformidade co seguinte: 
 
• Que os gastos totais soportados por esta entidade imputable á actuación 
subvencionada é de CATORCE MIL TRESCENTOS SETENTA E TRES EUROS 
(14.373,00 €), segundo o seguinte desagregación: 
 
- Salarios: 10.233,90 euros.  
- S. Sociales: 4.143,00 euros. 
- IRPF: 204,70 euros. 
________________________________________________________________
_________ 
Apelidos E Nome  
Data inicio e remate   DNI XULLO S.B +S,S IRPF AGOSTO S.B +S.S IRPF SUMA 
_____________________________________________________________________________
__________ 
J. P. C.  78738159M 1.023,39 414,30 20,47 1.023,39 414,30 20,47 2.046,00 828,60 
_____________________________________________________________________________
__________ 
J. M. P.  39452269R 1.023,39 414,30 20,47 1.023,39 414,30 20,47 2.046,00 828,60 
_____________________________________________________________________________
__________ 



D. B. R. 36165306Z 1.023,39 414,30 20,47 1.023,39 414,40 20,47 2.046,00 828,60 
_____________________________________________________________________________
__________ 
M. J. B. D. 77012835° 1.023,39 414,30 20,47 1.023,39 414,30 20,47 2.046,00 828,60 
_____________________________________________________________________________
__________ 
 
A. M. M. 78739088Z 1.023,39 414,30 20,47 1.023,39 414,30 20,47 2.046,00 828,60 
_____________________________________________________________________________
__________ 
DATA RECONECEMENTO NOMINA  28/07/2015  24/08/2015 
PAGO DA NÓMINA   28/07/2015  24/08/2015  
_____________________________________________________________________________
__________ 
DATA RECOÑECEMENTO SEG.SOC. 24/08/2015  25/09/2015  
     31/08/2015  30/09/2015 
_____________________________________________________________________________
__________ 
DATA RECONECEMENTO E PAGO IRPF 06/08/2015  14/09/2015  
_____________________________________________________________________________
__________ 
TOTAL POR MESES SALARIO  
TOTAIS POR MES S.SOCIAL  
TOTAL POR MES IRPF      -------------- 
_____________________________________________________________________________
__________  
SUMA SALARIOS      10.230,00 
SUMA SEGURIDADE SOCIAL       4.143,00 
SUMA TOTAL       14.373,00 
________________________________________________________________
_________ 
• Que se tomou razón na contabilidade dos gastos que se xustifican e os fondos  
se aplicaron para tal efecto, de conformidade coa documentación que consta no 
expediente e os salarios brutos con cargo ás partidas 2015/130-2014/131, e a 
Seguridade Social con cargo ás partidas 2015/130-2014/16000, e dándose 
cumprimento á finalidade para a cal foi concedida a axuda." 
  
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por 
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15,  acorda aprobar 
integramente a proposta da Alcaldía transcrita anteriormente, referente a 
aprobación de conta xustificativa da axuda concedida para a contratación de 
auxiliares da Policía Local durante a tempada de verán-2015. 
 
E) PROPOSTA DO CONCELLEIRO DE FACENDA S/SITUACIÓN DE 
CONTAS DE AQUALIA NO REXISTRO MERCANTIL 
 
Dáse conta de proposta do día 21.8.15 do concelleiro de Fanceda, referente a 
situación de contas de AQUALIA no Rexistro Mercantil, que é como segue: 
 
"PROPOSTA Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
 
ASUNTO: SOLICITUDE DE SITUACIÓN DE CONTAS DE AQUALIA NO REXISTRO 
MERCANTIL 



 
Co fin de poder verifica o máximo posible as contas de AQUALIA que afectan o 
custo do servizo de auga a Cangas, ante a situación creada diante da subida da 
taxa, faise necesario coñecer en profundidade a situación económica da UTE 
que realiza o servizo no noso municipio, para ver que visos de solución ten o 
conflito creado. 
 
Por ¡so, desde esta concellería propóñense as seguintes medidas, previo 
informe da existencia de fondos para o gasto correspondente, que se estima 
nunha cantidade de SETENTA EUROS (70,00 €). 
 
1.- Solicitar do Rexistro Mercantil, a partires do mes de setembro, para que 
dea tempo a que rexistren as contas do exercicio 2014, os anos 2012, 2013 e 
2014. 
 
2.- Solicitar da xestora do servizo, os datos actualizados da contabilidade de 
2015, para os efectos procedentes, a data mais actualizada posible 30/06/2015 
ou posterior." 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por 
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15,  acorda aprobar 
integramente a proposta do concelleiro de Facenda, referente a situación de 
contas de AQUALIA no Rexistro Mercantil. 
 
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 


