ACTA

Expediente núm.:

Órgano colexiado:

XGL/2020/15

A Xunta de Goberno Local

DATOS DE DESENVOLVEMENTO DA SESIÓN
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Data

25 de maio de 2020

Duración

Desde as 12:30 ata as 12:45 horas

Lugar

SALA DE PLENOS

Presidida por

XOSE MANUEL PAZOS VARELA

Secretario

ELEUTERIO PENA LAMAS

DNI

Nome e Apelidos

Asiste

***0424**

AURORA PRIETO GAGO

SÍ

***7616**

EUGENIO GONZALEZ FERNANDEZ

NON

***1344**

HUGO FANDIÑO ALBERTE

NON

****0228*

INGRID MIHAELA LOREDANA OPREA

SÍ

***8304**

MARÍA VICTORIA PORTAS MARIÑO

SÍ

***3018**

Mariano Abalo Costa

NON

***4161**

SAGRARIO MARTÍNEZ FERRARI

SÍ

***2819**

XOSE MANUEL PAZOS VARELA

SÍ

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

A) PARTE RESOLUTIVA

Aprobación das actas das sesións anteriores realizadas en datas 13 e 18 de maio de 2020
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar os borradores
das actas da Xunta de Goberno Local realizadas os días 13 e 18 de maio de 2020.

Expediente 7131/2019. Aprobación de anexo ao plan de ocupación con servizos de
temporada nas praias durante a tempada de verán 2020 (I)
Motivo: Ampliar
documentación

Non hai acordo

Este punto retírase da orde do día por non constar a sinatura do propoñente.

Expediente 1706/2020. Aprobación de anexo ao plan de ocupación con servizos de
temporada nas praias durante a tempada de verán 2020 (II)
Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

Favorable

Vista a proposta de data 24.04.2020 do concelleiro de obras e deportes, referente á aprobación
de anexo ao plan de ocupación con servizos de tempada nas praias durante a tempada de verán
2020 (II), que é como segue:

Con rexistro de entrada do 13 de decembro de 2019, recibiuse oficio do xefe do Servizo de Costas de
Pontevedra expresando os criterios de actuación para a elaboración e explotación dos plans de
ocupación con servizos de tempada nas praias durante a tempada estival do ano 2020. Así mesmo, a
xefatura provincial de Costas, insta aos Concellos, como en anos anteriores, a constituírse en xestores
do programa de autorización de explotacións.
O anuncio remitido polo Servizo Provincial de Costas, no cal se instaba a todos os interesados a
presentar solicitudes de autorización para a explotación de servizos de tempada nas praias do noso
municipio, foi exposto no taboleiro de anuncios do Concello.
Con base nas concesións autorizadas polo Servizo Provincial de Costas no ano pasado, xunto coas
solicitudes e propostas dos interesados, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
acordo:
PRIMEIRO.Asunto: solicitude ocupación para a instalación de Escola Municipal de Windsurf na Praia de Liméns
(O Hío)
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"PROPOSTA DE ACORDO DA CONCELLERÍA DE DEPORTES

O Concello de Cangas interesado no aproveitamento dos recursos naturais dun xeito sostible, para ao
exercicio de deportes náuticos, solicita a instalación de 2 contedores (2,50 x 6,00 metros) para a
actividade de Windsurf e Stand Up Paddle (SUP), durante a tempada de verán na praia de Liméns
(segundo os planos de situación que se achegan e proxecto presentado).
Actividade que vai desenvolver a Escola Municipal de Windsurf e e Stand Up Paddle que desenvolve o
Liméns Wind & Sup Club.
Indicar que existe un convenio de colaboración entre o Concello de Cangas e o Liméns Wind & Sup
Club, a través dunha escola municipal deportiva que desenvolve un traballo moi intensivo coa
canteira.
A ocupación temporal será polo tempo máximo autorizado polo Servizo Provincial de Costas de
Pontevedra".
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes acorda aprobar
integramente a proposta transcrita.

Expediente 1458/2020. Licenza urbanística
Tipo
de
Unanimidade/Asentimento

Favorable

votación:

Dase conta do seguinte informe-proposta do departamento de urbanismo que é como segue:
"Expediente núm.: 1458/2020
Procedemento: licenzas urbanísticas
INFORME-PROPOSTA DE URBANISMO

ANTECEDENTES DE FEITO
PRIMEIRO.- Á vista da solicitude presentada por:
COMUNIDADE DE PROPIETARIOS CASA DE
LA FLORES
L.B.R.

Interesado
Representante

H 36132249
***5708**

En relación coa concesión de licenza urbanística para a realización da seguinte actuación urbanística:
Tipo de actuación
Obxecto

Obras, edificacións, instalacións
INSTALACIÓN ASCENSOR

Que levará a cabo no seguinte emprazamento:

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

Cod. Validación: 42W5L5553YNMP37YFCWALER3N | Corrección: https://cangas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 3 a 13

En relación co expediente relativo a licenza urbanística e en cumprimento da Providencia de Alcaldía,
emito o seguinte informe-proposta de resolución, de conformidade co establecido no artigo 175 do
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, con base aos seguintes,

Referencia catastral
Localización

X
Avenida de Marín X

De acordo co seguinte proxecto técnico:
Autor

Colexio oficial

Número

Data

L.B.R.

COAG

3111

_

CSV

SEGUNDO.- Á vista dos seguintes antecedentes:
Documento
Informe técnico
Informes doutras administracións
Informe xurídico

Data/Núm.
18.05.2020

Observacións

19.05.2020

LEXISLACIÓN APLICABLE

— Os artigos 142 a 145 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do chan de Galicia.
— Os artigos 348 a 359 do Regulamento da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do chan de Galicia
aprobado por Decreto 143/2016, de 22 de setembro.

— O artigo 61.1 ou) da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de administración local de Galicia.
— A Lei 6/2007, de 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral
de Galicia.

— A Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións
Visto canto antecede, considérase que o expediente seguiu a tramitación establecida na lexislación
aplicable e que a licenza pretendida é conforme coa ordenación urbanística, procedendo a súa
resolución pola Xunta de Goberno Local, logo da delegación efectuada pola Alcaldía deste Concello,
en data 17 de xullo de 2019, de conformidade co previsto no artigo 61.1 ou) da Lei 5/1997, de 22 de
xullo, de administración local de Galicia.
Por iso, de conformidade co establecido no artigo 175 do Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
novembro, o que subscribe eleva a seguinte proposta de resolución,
INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓN
PRIMEIRO.- Conceder, agás o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros, a COMUNIDADE DE
PROPIETARIOS EDIFICIO CASA DE LAS FLORES, titular do CIF nº H36.132.249, con enderezo a
efectos de notificacións en X, licenza de obra á comunidade de propietarios Casa de la Flores para
construción de ascensor na avenida de Marín, nº X (referencia catastral X), de conformidade co
proxecto básico e de execución elaborado pola arquitecta L.B.R. visado 09.03.2020. O presuposto de
execución material das obras ascende a cincuenta e oito mil catrocentos corenta e cinco euros con tres
céntimos (58.445,03 €).
SEGUNDO.- A eficacia da licenza concedida quedará supeditada ao cumprimento das seguinte
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públicas.

condicións:
Adoito obxecto da actuación

Clasificación
SOLO URBANO
Cualificación
URME
MELLORA ACCESIBILIDADE
RESIDENCIAL
Altura
Volumes

Finalidade da actuación
Uso ao que se destinará a actuación
Límites permitidos

Ocupación
Orzamento de execución material
Situación e emprazamento das obras

Nome ou razón social da persoa promotora

58.445,03 €
[Identificación
Avenida de Marin X
catastral/Coordenadas
UTM]
[No seu caso] Número
de leira rexistral
COMUNIDADE PROPIETARIOS CASA DE LAS
FLORES
L.B.R.
L.B.R.

[No seu caso] Técnico autor do proxecto
[No seu caso] Dirección facultativa das obras
[No seu caso] Técnico coordinador de seguridade e
saúde
Prazos
Iniciación
Execución
Prórrogas

6 MESES
36 MESES

Durante a execución das obras

Cumprirá co sinalado pola Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do chan de Galicia no referente aos materiais
a empregar nos núcleos de poboación e tamén en canto a obriga de conexión cos servizos existentes no
núcleo.
Outras
Formalizarase perante Catastro Inmobiliario a declaración conducente a incorporación no mesmo da
modificación do inmoble derivada da actuación para a que se outorga a presente licenza.
TERCEIRO.- A licenza caducará por mor da demora na iniciación e finalización das obras, así como
por mor da súa interrupción; sendo o prazo máximo de iniciación de SEIS MESES e o de terminación
de TRES ANOS, desde a data do seu outorgamento e non poderá interromperse por un período superior
a SEIS MESES.
CUARTO.- Notificar a presente resolución ao interesado para os efectos oportunos".
A Xunta de Goberno Local acorda aprobar integramente a proposta transcrita.
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Será requisito indispensable en todas as obras dispor, xunto á obra, de copia autorizada da licenza
municipal e nas obras maiores a colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e
apelidos das persoas técnicas e directoras e do contratista, ordenanza que se aplica, usos aos que se
vai a destinar a construción, data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número
de plantas autorizadas e o número de expediente.

Expediente 3790/2019. Licenza urbanística
Favorable

Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

Dase conta do seguinte informe-proposta do departamento de urbanismo que é como segue:
"Expediente núm.: 3790/2019
Procedemento: licenzas urbanísticas
INFORME-PROPOSTA DE URBANISMO

En relación co expediente relativo a licenza urbanística, en cumprimento da providencia de Alcaldía,
emito o seguinte informe-proposta de resolución, de conformidade co establecido no artigo 175 do
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, aprobado por
Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro, con base aos seguintes,
ANTECEDENTES DE FEITO
PRIMEIRO.- Á vista da solicitude presentada por:
Interesado

M.G.P.

***3021**

En relación coa concesión de licenza urbanística para a realización da seguinte actuación urbanística:
Tipo de actuación

CONSTRUCIÓN PISCINA

Que levará a cabo no seguinte emprazamento:
Referencia catastral
Localización

X
LAJES DO PICO, X CANGAS

Autor
R.B.R.

Colexio oficial
COAATPO

Número
VR130

Data

CSV

_
SEGUNDO.- Á vista dos seguintes antecedentes:
Documento
Informe técnico
Informes doutras administracións

Informe xurídico

Data/Núm.
16.09.2019
04.05.2020
07.05.2020

Observacións
AUGAS DE GALICIA
CONSELLERÍA
(COSTAS)

18.05.2020

LEXISLACIÓN APLICABLE
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De acordo co seguinte proxecto técnico:

— Os artigos 142 a 145 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia.
— Os artigos 348 a 359 do Regulamento da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia aprobado
por Decreto 143/2016, de 22 de setembro.

— O artigo 61.1 ou) da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de administración local de Galicia.
— A Lei 6/2007, de 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral
de Galicia.

— A Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento administrativo común das administracións
públicas.
Visto canto antecede, considérase que o expediente seguiu a tramitación establecida na lexislación
aplicable e que a licenza pretendida é conforme coa ordenación urbanística, procedendo a súa
resolución pola xunta de goberno local, logo da delegación efectuada pola
Alcaldía deste Concello, en data 17 de xullo de 2019, de conformidade co previsto no artigo 61.1 ou)
da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de administración local de Galicia.
Por iso, de conformidade co establecido no artigo 175 do Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, aprobado por Real decreto 2568/1986, de 28 de
novembro, o que subscribe eleva a seguinte proposta de resolución,
INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓN
PRIMEIRO.- Conceder, agás o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros, licenza provisional de
obra a, M.G.P., titular do DNI nº ***3021**, con enderezo a efectos de notificación en Lajes do Pico,
nº X, Darbo para construción de piscina en parcela sita no referido lugar (referencia catastral X), de
conformidade co proxecto técnico elaborado polo arquitecto técnico R.B.R. de data xuño de 2019, ás
condicións impostas nas autorizacións sectoriais obrantes no expediente e o disposto no artigo da
artigo 89.2 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia. O presuposto de execución material
das obras ascende a catro mil sesenta e seis euros con oito céntimos (4.066,08 €).

Adoito obxecto da actuación

Clasificación
SOLO URBANO
Cualificación
UA-27, VP.
CONSTRUCIÓN PISCINA

Finalidade da actuación
Uso ao que se destinará a actuación
Límites permitidos

Altura
Volumes
Ocupación

Orzamento de execución material
Situación e emprazamento das obras

Nome ou razón social da persoa promotora

4.066,08 €
[Identificación
catastral/Coordenadas
UTM]
[No seu caso] Número POLIGONO 50
PARCELA 507
de leira rexistral
M.G.P.

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

Cod. Validación: 42W5L5553YNMP37YFCWALER3N | Corrección: https://cangas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 7 a 13

SEGUNDO.- A eficacia da licenza concedida quedará supeditada ao cumprimento das seguintes
condicións:

[No seu caso] Técnico autor do proxecto
R.B.R.
[No seu caso] Dirección facultativa das obras
[No seu caso] Técnico coordinador de seguridade
e saúde
Prazos
Iniciación
Execución
Prórrogas

6 MESES
36 MESES

Condicións impostas na licenza:
Deberá inscribir no rexistro a condición imposta no artigo 89.2 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do
solo de Galicia: 'Los usos y obras provisionales deberán cesar y derribarse cuando lo hubiera
acordado el ayuntamiento, sin derecho a indemnización. La autorización aceptada por el propietario se
hará constar bajo las indicadas condiciones en el registro de la propiedad'.
TERCEIRO.- A licenza caducará por mor da demora na iniciación e finalización das obras, así como
por mor da súa interrupción; sendo o prazo máximo de iniciación de SEIS MESES e o de terminación
de TRES ANOS, desde a data do seu outorgamento e non poderá interromperse por un período superior
a SEIS MESES.
CUARTO.- Formalizarase perante o Catastro Inmobiliario a declaración conducente a incorporación
neste da modificación do inmoble derivada da actuación para a que se outorga a presente licenza.
QUINTO.- Notificar a presente resolución ao interesado para os efectos oportunos'.
A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a proposta transcrita.

Expediente 1282/2020. Licenza urbanística
Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

Favorable

"Expediente núm.: 1282/2020
Procedemento: licenzas urbanísticas
INFORME-PROPOSTA DE URBANISMO
En relación co expediente relativo á licenza urbanística e en cumprimento da providencia de Alcaldía,
emito o seguinte informe-proposta de resolución, de conformidade co establecido no artigo 175 do
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, con base aos seguintes,
ANTECEDENTES DE FEITO
PRIMEIRO.- Á vista da solicitude presentada por:
Interesado
Representante

C.N.H.
J.R.L.

***1461**
***3310**
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Dase conta do seguinte informe-proposta do departamento de urbanismo que é como segue:

En relación coa concesión de licenza urbanística para a realización da seguinte actuación urbanística:
Tipo de actuación
Obxecto

Obras, edificacións, Instalacións
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LINDE POSTERIOR DE
PARCELA

Que levará a cabo no seguinte emprazamento:
Referencia Catastral
Localización

X
CAMIÑO DA PEDREIRA X, A PEDREIRA, COIRO

De acordo co seguinte proxecto técnico:
Autor
J.R.L.

Colexio oficial
Número
ARQUITECTOS DE 2232
GALICIA

Data
CSV
28/02/2020

SEGUNDO.- Á vista dos seguintes antecedentes:
Documento
Informe técnico
Informes doutras administracións

Data/Núm.
30.03.2020
16.05.2020

Informe xurídico

19.05.2020

Observacións
XEFATURA
TERRITORIAL
CONSELLERIA DE CULTURA
E TURISMO

LEXISLACIÓN APLICABLE

— Os artigos 142 a 145 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do chan de Galicia.
— Os artigos 348 a 359 do Regulamento da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do chan de Galicia
— O artigo 61.1 ou) da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de administración local de Galicia.
— A Lei 6/2007, de 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral
de Galicia.

— A Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas.
Visto canto antecede, considérase que o expediente seguiu a tramitación establecida na lexislación
aplicable e que a licenza pretendida é conforme coa ordenación urbanística, procedendo a súa
resolución pola Xunta de goberno Local, logo da delegación efectuada pola Alcaldía deste Concello, en
data 17 de xullo de 2019, de conformidade co previsto no artigo 61.1 ou) da Lei 5/1997, de 22 de xullo,
de Administración Local de Galicia.
Por iso, de conformidade co establecido no artigo 175 do Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
novembro, o que subscribe eleva a seguinte proposta de resolución,
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aprobado por Decreto 143/2016, de 22 de setembro.

INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓN
PRIMEIRO.- Conceder a C.N.H., titular do DNI nº ***1461** con enderezo a efectos de notificacións
no lugar da Pedreira NºX Coiro, agás o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros, licenza de
obra para construción de muro de contención de terras en rúa da Graña, A Pedreira, de conformidade
co proxecto elaborado polo arquitecto J.R.L. de data xaneiro de 2020. O presuposto de execución
material ascende a oito mil corenta e sete euros con oitenta e dous céntimos (8.047,82 €).
SEGUNDO.- A eficacia da licenza concedida quedará supeditada ao cumprimento das seguinte
condicións:
Adoito obxecto da actuación

Clasificación
SOLO DE NÚCLEO RURAL
Cualificación
SNUN
CONSTRUCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

Finalidade da actuación
Uso ao que se destinará a actuación
Límites permitidos

Altura
Volumes
Ocupación

Nome ou razón social da persoa promotora
Técnico autor do proxecto
[Dirección facultativa das obras
[No seu caso] Técnico coordinador de
seguridade e saúde
Prazos

5.589,15 €
X
[Identificación
catastral/Coordenadas
UTM]
[No seu caso] Número
de leira rexistral
C.N.H.
J.R.L.

Iniciación
Execución
Prórrogas

6 MESES
36 MESES

Durante a execución das obras
Será requisito indispensable en todas as obras dispor, xunto á obra, de copia autorizada da licenza
municipal e nas obras maiores a colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e
apelidos das persoas técnicas e directoras e do contratista, ordenanza que se aplica, usos aos que se
vai a destinar a construción, data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número
de plantas autorizadas e o número de expediente.
Cumprirá co sinalado pola Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do chan de Galicia no referente aos materiais
a empregar nos núcleos de poboación e tamén en canto a obriga de conexión cos servizos existentes no
núcleo.
Outras
Formalizarase perante Catastro Inmobiliario a declaración conducente a incorporación neste da
modificación do inmoble derivada da actuación para a que se outorga a presente licenza.
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Orzamento de execución material
Situación e emprazamento das obras

TERCEIRO.- A licenza caducará por mor da demora na iniciación e finalización das obras, así como
por mor da súa interrupción; sendo o prazo máximo de iniciación de SEIS MESES e o de terminación
de TRES ANOS, desde a data do seu outorgamento e non poderá interromperse por un período superior
a SEIS MESES.
CUARTO.- Notificar a presente resolución ao interesado para os efectos oportunos".
A Xunta de Goberno Local acorda aprobar integramente a proposta transcrita.

Expediente 5002/2019. Informe-proposta da concelleira de servizos sociais, igualdade,
feminismo e sanidade, participación veciñal e transparencia s/devolución de aval
Tipo
de
votación:
Unanimidade/Asentimento

Favorable

Visto o informe-proposta de data 24.04.2020 da concelleira de servizos sociais, igualdade, feminismo,
sanidade, participación veciñal e transparencia, referente á solicitude de devolución de aval da empresa
"Multiserga SL", que é como segue:
"EXPEDIENTE: 5002/2019
ASUNTO: Solicitude devolución de aval MULTISERGA SL
Victoria Portas Mariño, como concelleira de servizos sociais, igualdade, feminismos e sanidade,
participación veciñal e transparencia,
INFORMA
PRIMEIRO.- En data 11 de febreiro de 2020, ten entrada polo rexistro municipal, solicitude de
devolución de aval bancario asinado pola empresa 'MULTISERGA SL', polo contrato de servizo de
limpeza do Centro Social do Concello de Cangas.

Según contrato asinado o 9 de xuño do 2015 entre a empresa 'Multiserga SL' e o Concello de Cangas,
segundo anexo III debería o centro social ter unha limpadora 35 horas semanais en horario de 15:00 a
22:00 horas de luns a venres.
Unha vez tomada posesión no meu cargo e tras visitar varias veces o centro social en horario de tarde
e falar con todas as asociacións e persoas que fan uso de dito espazo, podo confirmar que a limpadora
asistía ao centro social en horario de 17:30 a 21:00 horas, facendo así 3 horas e media diarias de luns
a venres.
Tras falar co xefe da empresa, devólvense as facturas desde o mes de xullo ata novembro, alegando en
cada unha destas que non estando de acordo coa contía, xa que non coincide co servizo prestado e que
se nos emita unha factura polas horas realmente realizadas. A dia de hoxe a empresa non remitíu ditas
facturas rectificadas.
TERCEIRO.- Sendo coñecedora que o descrito no punto segundo non é motivo para non levar a cabo a
devolución do aval, xa que superou o prazo de garantía establecido no contrato e non ter establecido
no expediente penalidades impostas á empresa por incumprimento deste, dito aval debe ser devolto.
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SEGUNDO.- Ante a inexistencia de ´responsable do contrato´ como concelleira de área emito o
seguinte informe deixando constancia do seguinte:

Por todo iso, expoño, que se someta a consideración da Xunta de Goberno que se proceda á devolución
do aval constituído pola empresa 'MULTISERGA SL', por valor de mil setecentos euros (1.700,00 €)".
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes acorda aprobar integramente
a proposta transcrita.

B) ACTIVIDADE DE CONTROL

Dación de conta de resolucións da alcaldía de comunicacións previas de obras e
actividades
A Xunta de Goberno Local queda informada do decreto da alcaldía número 2020-0794 de data
19.05.2020, referente ás comunicacións previas de obras e actividades, que é como segue:
"RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
A directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa
aos servizos no mercado interior, ten por obxecto facer efectivo un espazo interior sen fronteiras no que
afecta os servizos, procedendo a eliminar aquelas barreiras que obstaculicen o desenvolvemento de
tales actividades de servizos entre os estados membros. A directiva establece que tales actividades só
poderán quedar supeditadas á obtención dunha autorización por parte das autoridades competentes no
caso de que devandito acto cumpra cos criterios de non discriminación, necesidade e
proporcionalidade. Así calquera restrición ao acceso ou á prestación de servizos no ámbito municipal
ha de ser considerada como unha excepción á liberdade de acceso e prestación e, por conseguinte, ha
de abeirarse nos principios anteriores que han de ser aplicados para os efectos de regular o réxime de
intervención municipal.

A nivel competencial local, o Decreto de 17 de xullo de 2019, delegou na Xunta de Goberno Local o
exercicio das seguintes atribucións da Alcaldía: ´A concesión ou denegación das licenzas urbanísticas
e as súas modificacións, reservándose a Alcaldía o requirimento para a subsanación de deficiencias,
ordes de execución e as resolución de caducidade ou arquivo por calquera causa´.
Resultando que dentro da citada resolución non se contempla o réxime das comunicación previas
introducidas pola lei do solo de Galicia 2/2016, de 10 de febreiro de 2016, como título habilitante de
natureza urbanística regulándose o réxime de intervención municipal destas nos artigo 360 e seguintes
do Regulamento da Lei do solo 143/2016, de 22 de setembro.
Considerando a toma de coñecemento pola Xunta de Goberno Local como un trámite informativo para
os membros da corporación municipal abeirado polo disposto no punto 7 da resolución de Alcaldía
citada.
Considerando a non constitución da Xunta de Goberno Local e ata a constitución desta,
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Neste contexto normativo, debemos engadir que, no noso ámbito autonómico, a Lei 2/2016 de 10 de
febreiro, do Solo de Galicia e o Decreto 143/2016 de 22 de setembro de 2016 polo que se aproba o
Regulamento de desarrollo establece un réxime urbanístico, no cal existen determinadas actuacións
con relevancia territorial que están suxeitas como mínimo a comunicación previa, disposicións de
obrigado respecto para as entidades locais desta Comunidade Autónoma.

RESOLVO:
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento das comunicacións previas de obras presentadas nos seguintes
expedientes

EXPEDIENTE
2065/2020

TITULAR
S.R.R

C.P
Reparación vivenda Tobal X

1948/2020

H.G.G.

Repar. Viv. Avda. Unión X

2044/2020
6324/2017
2162/2020
2175/2020

J.S.M.
AQUÍ TE ESPERO E.S.P.J.
A.P.O.
M.D.P.

Pintado fachadas estrada Bueu X
Cambio titularidade Montero Ríos X, café
Substit. Carpintería estrada PB viv. Bueu X
Repar. material cuberta edificación Av.
Coruña X

SEGUNDO.- De conformidade co disposto na Disposición adicional terceira do Real decreto 463/2020,
de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria
ocasionada polo COVID-19 e desde o 14 de marzo de 2020, todos os procedementos administrativos
desta entidade local quedan suspendidos, agás os prazos dos procedementos tributarios.
O cómputo dos prazos renovarase no momento en que perda vixencia o Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria
ocasionada polo COVID-19 ou, no seu caso, as prórrogas deste.

TERCEIRO.- Dar conta da presente resolución á Xunta de Goberno Local do Concello para os efectos

C) ROLDA DE INTERVENCIÓNS LIBRES

Non hai asuntos
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de que quede informado do seu contido".

