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ACTA DA XUNTA DE GOBERNO 
 
ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE 
GOBERNO LOCAL O DIA TRINTA E UN DE XANEIRO DE DOUS MIL TRECE  
 
 
ASISTENTES: 
D/Dª MELCHOR ROEL RIVAS 
D/Dª MARIA LOUREIRO GARCIA 
D/Dª JESUS ANTONIO FERNANDEZ CAL 
D/Dª MARIA ISABEL RODRIGUEZ LOPEZ 
D/Dª CARLOS ALBERTO GUEIMUNDE CABALEIRO 
D/Dª COVADONGA VIAMONTE AGUIAR  
 
AUSENCIAS: 
INTERVENTOR ACCTAL. 
D/Dª SERGIO AGUADO DELICADO  
 
SECRETARIA: 
D/Dª MARÍA LUZ BALSA RÁBADE  
 
 
Na Casa do Excmo. Concello de VIVEIRO, sendo as 19:30 horas do día 31 de 
xaneiro de 2013, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas, e coa 
asistencia dos Sres. Concelleiros relacionados anteriormente, asi como a da 
Secretaria Xeral, Dª. María Luz Balsa Rábade, ten lugar a sesión extraordinaria da 
Xunta de Goberno Local, en primeira convocatoria. 
 
Á hora sinalada para este acto polo Sr. Alcalde, declárase aberto o mesmo. 
 
 
 

Asunto 

Acta de la sesión AYT/XGL/4/2013  

27066DXUNXI036@ 
²27066DXUNXI036@q» 
²27066DXUNXI036@q» 
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1.- AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN DE PROXECTO DE OBRA. 
 
A.-  URB/95/2007.- 38447185V FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MIGUEL 
 
Visto que por parte da Xunta de Goberno Local de data 7 de maio de 2008, se 
concedeu licenza municipal para a rehabilitación e o acondicionamento dunha 
edificación existente no lugar de Ventoselle Nº 1, en Covas, Viveiro, suxeita ás 
condicións de presentación do proxecto de execución e ó cumprimento das 
condicións impostas na autorización autonómica de obras en solo rústico, ditada por 
Resolución do 1 de abril de 2008 do Director Xeral de Urbanismo. 
 
Visto que en data 5 de novembro de 2008 se presentou polo interesado o proxecto 
de execución, emitíndose informe técnico desfavorable ó mesmo, en data 24 de 
novembro de 2008, no que se puxeron de manifesto diversas irregularidades e 
variacións substanciais entre o proxecto básico e o de execución. En data 4 de 
decembro de 2008 emitiuse informe xurídico polo Departamento de Urbanismo e 
proposta de resolución de suspensión inmediata dos actos de edificación, adopción 
de medidas cautelares e traslado de actuacións á PLU para que se incoase 
expediente de reposición da legalidade urbanística, por non axustarse as obras ás 
condicións da autorización autonómica. En data 16 de abril de 2009 incoouse o 
expediente URB/106/2009 e procedeuse á suspensión dos subministros de auga e 
electricidade e ó precintado das obras. 
 
Visto que en data 6 de abril de 2009, o interesado solicitou nova tramitación de 
autorización autonómica para obras en solo rústico, polas modificacións introducidas 
na rehabilitación da vivenda. O procedemento rematou mediante resolución do 
secretario xeral técnico da CMATI, de 25 de outubro de 2012, pola que se estima o 
recurso de alzada interposto polo interesado contra a resolución do 3 de decembro 
de 2010, da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo da CMATI e 
se lle concede autorización autonómica previa á concesión de licenza, segundo o 
modificado do proxecto básico, redactado pola arquitecta, Dª. Aurora María López 
Barros e condicionada ó cumprimento dos requisitos técnico xurídicos expostos no 
fundamento xurídico oitavo da citada resolución. 
 
Visto o informe emitido polo arquitecto municipal, en data 25 de xaneiro de 2013 
favorable ás actuacións propostas, segundo o cal o orzamento de execución 
material tras as modificacións introducidas ascende a 162.198,25 euros, sendo o 
orzamento que serviu de base para a autoliquidación provisional 160.500,00 euros, 
polo que correspondería a práctica de liquidación complementaria. 
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Visto o informe emitido pola técnico xurídico do Departamento de Urbanismo no que 
se recollen os feitos descritos, indicando que as obras para a rehabiltiación e o 
acondicionamento dunha edificación existente no lugar de Ventoselle Nº 1, en 
Covas, Viveiro tiveron licenza municipal na Xunta de Goberno Local, de data 7 de 
maio de 2008, indicando que as modificacións sobre o proxecto que serviu de base 
para o outorgamento de dita licenza consisten na recuperación da solaina tradicional 
de madeira, a transformación de ocos e carpintería e a supresión da escaleira 
exterior, aspectos reflectidos no plano A01 asinado polos arquitectos, D. Raúl 
Cebrián Aroca e D. David Delgado Baudet, visado polo COAG o 18 de xaneiro de 
2013, co nº 1211793. Sinálase así mesmo que en función da Ordenanza Municipal 
de tramitación de licenzas urbanísticas, e o disposto no artigo 89 da LRXPAC, 
deberán adoptarse as seguintes resolucións: 
Autorizar o inicio da execución das obras 
Levantar as medidas cautelares de suspensións dos servizos de auga e 
electricidade e de precintado das obras, ordenando o arquivo do expediente de 
restauración da legalidade urbanística URB/106/2009, formulando proposta de 
resolución neste sentido. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 
 
Primeiro.- Autorizar a D. Miguel Fernández Rodríguez as modificacións a introducir 
na licenza outorgada pola Xunta de Goberno Local o 7 de maio de 2008 (expte. 
URB/95/2007), consistentes na recuperación da solaina tradicional de madeira, a 
transformación de ocos e carpintería e a supresión da escaleira exterior, de 
conformidade co modificado de proxecto básico redactado pola arquitecta, Dª. 
Aurora María López Barros e coa resolución do secretario xeral técnico da CMATI de 
25 de outubro de 2012, pola que se estima o recurso de alzada interposto por D. 
Miguel Fernández Rodríguez, contra a resolución do 3 de decembro de 2010 da 
Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo da CMATI, coas 
correccións de erros contidas no documento rexistrado de entrada neste Concello en 
data 22 de novembro de 2012, co nº 9457. 
 
Segundo.- Autorizar ó interesado o inicio da execución das obras pendentes, 
ordenando o levantamento das medidas cautelares de suspensión dos servizos de 
auga e electricidade e de precintado de obras, acto do que se dará conta inmediata 
ás empresas subministradoras para que repoñan os subministros interrompidos e á 
Xefatura da Policía Local para que proceda ó desprecintado da obra; procedendo ó 
arquivo do expediente de restauración da legalidade urbanística URB/106/2009. 
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Terceiro.- Dar traslado do expediente á Tesourería municipal para que practique a 
liquidación complementaria ó maior importe do orzamento. 
 
Cuarto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento de Urbanismo ós efectos 
da súa notificación ós interesados e ós entes descritos no punto segundo referentes 
ó levantamento das medidas cautelares.  
 
 
2.- LICENZAS DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS. 
 
A.- 13.01.31/LAE.1.- EXPTE.- 89/2010.- RAMONA PENA MORALEZ 
 
Vista a solicitude  presentada por Dª. Ramona Pena Moralez, de licenza de apertura 
de establecemento destinado a cafetería dunha cunca, a desenvolver no local sito 
na Avda. Juan García Navia Castrillón, 5, baixo, en Viveiro, acompañada do 
documento técnico “Proxecto de actividade de local comercial destinado a cafetería”, 
redactado pola arquitecta técnica, Dª. María del Carmen Fanego Rioboo, visado polo 
COAAT de Lugo o día 6 de xullo de 2010, co nº 108. 
 
Visto que segundo o informe técnico emitido pola aparelladora municipal, en data 2 
de marzo de 2011, na documentación gráfica do proxecto técnico aparece grafiada 
unha sala de ordenadores e 4 cabinas, requeríndolle á interesada para que achegue 
xustificadante de alta no epígrafe do IAE correspondente a esta actividade. En data 
29 de agosto de 2012 presenta escrito comunicando a renuncia ó exercicio da 
actividade ciber-café, quedando a solicitude de licenza reducida á actividade de 
cafetería. 
 
Visto que o expediente se someteu ó trámite de información pública por tratarse 
dunha actividade incluída no Catálogo de espectáculos públicos e actividades 
recreativas, por prazo de dez días, mediante anuncio publicado no BOP de Lugo Nº 
036, de 14 de febreiro de 2011 e no taboleiro de anuncios do Concello, dando 
igualmente o trámite de audiencia ós usuarios e veciños inmediatos, non 
presentándose alegacións en dito prazo. 
 
Vistos os informes emitidos pola arquitecta técnica, en data 2 de marzo de 2011 e 21 
de xaneiro de 2013, nos que consta que o uso hostaleiro é compatible co uso 
residencial, indicando a necesariedade de presentación de certificación expedida por 
empresa ou entidade homologada onde se xustifique o cumprimento da normativa 



 

 

 

 

Dependencia 

XUN.- XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
38.- RFR  
 

Fecha 

06-02-13 09:04  
 

Documento 

XUNXI036  
 

 

Concello de Viveiro, Praza Maior nº1, 27850 Viveiro (LUGO) * Tlf: 982 56 01 28 * e-mail: viveiro@fegamp.es  

�5�5 

Concello de Viveiro 

sobre contaminación acústica, e apuntando a non necesariedade de sometemento ó 
Decreto 133/2008, de avaliación de incidencia ambiental. No informe de 21 de 
xaneiro de 2013 constata que no local non se desenvolve a actividade de ciber-café 
e que as instalacións coinciden coas descritas no proxecto redactado pola arquitecta 
técnica, Dª. Carmen Fanego Rioboo, así como que as únicas fontes de ruído 
derivadas da actividade son o aforo e unha televisión, tal e como indica o certificado 
de illamento acústico de ISANOR ACÚSTICA, que acredita o cumprimento da 
normativa aplicable en materia de ruídos e vibracións e do que se desprende que as 
únicas fontes de ruídos serán o aforo de xente e o uso dun televisor. 
 
Visto o informe emitido pola técnico xurídico do Departamento de Urbanismo, no que 
se indica que segundo consta no punto 5 do proxecto técnico, relativo á xustificación 
do cumprimento do DB-SI, o aforo máximo do local é de 38 persoas. Sinálase así 
mesmo que a actividade a desenvolver se denomina tanto na solicitude de licenza 
como na documentación técnica como cafetería, agás no informe acústico que a 
denomina café bar. Indícase que, de conformidade coa nomenclatura contida no 
anexo do Decreto 160/2005, de 2 de xuño, tal denominación correspóndese coa do 
epígrafe ou código de actividade 2.7.3 cafetería, que son os establecemetnos así 
definidos pola normativa de turismo. A normativa de turismo, establecida pola Lei 
7/20011, de 27 de outubro, do turismo de Galicia, clasifica estas empresas en tres 
grupos, sinalando o grupo II as cafeterías. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta de resolución 
emitida pola técnico xurídico de Urbanismo, acorda: 
 
Primeiro.- Conceder a Dª. Ramona Pena Moralez licenza de actividade e apertura de 
establecemento para o desenvolvemento da actividade de CAFETERÍA DUNHA 
CUNCA (epígrafe 6732 do IAE), no local sito na Avda. Juan García Navia Castrillón, 
Nº 5, baixo, en Viveiro, consonte á seguinte documentación técnica: proxecto de 
actividade de local comercial destinado a cafetería redactado pola arquitecta técnica, 
Dª. María del Carmen FAnego Rioboo, visado polo COAAT de Lugo o día 6 de xullo 
de 2010, co nº 108. 
 
A actividade autorizada correspóndese coa do epígrafe ou código de actividade 
2.7.3, cafetería, do Anexo do Decreto 160/2005, de 2 de xuño, polo que se modifica 
o Decreto 292/2004, de 18 de novembro, que aproba o Catálogo de espectáculos 
públicos e actividades recreativas de Galicia, e definida no artigo 80 da lei 7/2011, 
de 27 de outubro, do Turismo de Galicia. 
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Segundo.- No local non se poderán exercer outras actividades distintas daquelas 
para as que expresamente se obtenía a licenza municipal, nin superar o aforo 
máximo permitido de 38 persoas. Prohíbese expresamente a instalación de equipos 
de música ou similares e o exercicio da actividade de ciber-café. 
 
Terceiro.-  A incorporación ó local de isntalacións complementarias ou a súa 
adaptación para a realización de actividades ou prestación de servizos novos, non 
previstos na licenza de apertura e funcionamento, requerirá a solicitude, tramitación 
e concesión dunha licenza adicional. 
 
Cuarto.- O incumprimento dos termos nos que se concede a licenza solicitada 
determinará, sen prexuízo das responsabilidades de orde penal e administrativo en 
que poida incorrer, a revogación da licenza concedida. 
 
Quinto.- Igualmente poderá revogarse a licenza se varían substancialmente as 
carácterísticas, condicións, servizos ou instalacións do local, de xeito tal que se 
poñan en perigo a hixiene e seguridade pública ou das persoas que accedan ou 
presten os seus servizos nel. A tales efectos, os servizos técnicos municipais 
poderán realizar cantos recoñecementos e visitas de inspección consideren 
necesarios para comprobar as condicións de seguridade e hixiene e o 
funcionamento de instalacións e servizos. 
 
Sexto.- Entenderase que a licenza de apertura e funcionamento queda sen efecto no 
caso de que o local permaneza pechado durante seis meses contados dende o seu 
outorgamento ou dende o inicio da actividade. 
 
Sétimo.- A licenza terá vixencia indefinida, sen prexuízo do indicado no parágrafo 
anterior. 
 
Oitavo.- O titular da licenza deberá observar no exercicio da actividade autorizada 
todas as disposicións de carácter xeral que resulte de aplicación, incluídas as 
ordenanzas municipais.  
 
Noveno.- Dar traslado do presente acordo ó Servizo de Urbanismo ós efectos da 
notificación ós interesados. 
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3.- TRANSMISIÓN DE LICENZAS DE APERTURAS DE ESTABLECEMENTOS. 
 
A.- 13.01.31/LAE.2.- EXTE. 57/2012.- FRANCISCO LUIS GARCÍA LÓPEZ 
 
Visto o escrito de D. Francisco Luis García López (Expte. 57/2012), presentado no 
Concello en data 26 de outubro de 2012 (Nº rexistro: 8795), para poñer en 
coñecemento o cambio de titularidade de dúas licenzas de apertura de 
establecementos, outorgadas pola Xunta de Goberno en data 27 de outubro de 
2003, a Establecimientos Hoteleros Grafer S.L. para o exercicio das actividades 
café-bar especial cantante, a exercer no local sito na Avda. J. García Navia 
Castrillón, Nº 19, en Viveiro. 
 
Visto que segundo se indica no informe emitido pola técnico xurídico de Urbanismo, 
consta no expediente a seguinte documentación: 
 

• Orixinais de ambas licenzas de apertura de establecementos outorgadas a 
Establecimientos Hosteleros Grafer S.L. 

• Documento de cesión da licenza asinado polo administrador da mercantil 
anterior, titular a favor do novo solicitante, asinado o 10 de outubro de 2012. 

• Copia do contrato de aluguer. 
• Copia do documento de identidade do solicitante. 
• Declaracións censais simplificadas de alta e de modificación de datos no 

censo de empresarios (modelo 036) para as actividades de outros cafés e 
bares, epígrafe 6732 do IAE, e de bares categoría especial (epígrafe 6731 do 
IAE), respectivamente, no local sito na Avda. J. García Navia Castrillón, nº 19, 
baixo, en Viveiro. 

• Xustificante do aboamento das taxas, en data 22 de xaneiro de 2013. 
 
Visto que segundo o establecido no artigo 13 do RSCL, esta licenza sería 
transmisible, debendo comunicarse polo antigo e novo empresario, por escrito, ó 
Concello, comunicación sen a cal quedarían ambos suxeitos ás responsabilidades 
que se derivaren polo titular.  
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta de resolución 
emitida pola técnico xurídico de Urbanismo, acorda: 
 
Primeiro.- Darse por enterada do cambio de titularidade das licenzas de apertura de 
establecementos outorgadas pola Xunta de Goberno na sesión do 27 de outubro de 
2003 a Establecimientos Hosteleros Grafer S.L., para café-bar e café-bar especial 
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cantante, a exercer no local sito na Avda. J. García Navia Castrillón, nº 19, en 
Viveiro, pasando a ser o novo titular das anteditas licenzas, D. Francisco Luis García 
López. 
 
Este acto de toma de razón da comunicación de cambio de titularidade da 
mencionada licenza non autoriza ningún tipo de variación na estrutura, configuración 
ou decoración interior do local, nin nas actividades desenvolvidas no mesmo. 
 
Segundo.- Dar traslado deste acordo ó Servizo de Urbanismo, ós efectos de 
proceder á súa notificación ós interesados. 
 
 
4.- PROPOSTA DE SUBIDA DO I.P.C. DO PREZO PÚBLICO DOS POSTOS NA 
PRAZA DE ABASTOS. 
 
13.01.31/PRZ.AB.- SUBIDA DO PREZO PÚBLICO DOS POSTOS DA PRAZA DE 
ABASTOS. 
 
Vista a proposta do Concelleiro de Comercio en orde a aprobar a subida do Índice 
de Prezos de Consumo (IPC), dun 2,9% nos contratos que regulan os postos sitos 
na Praza de Abastos, en cumprimento do establecido en cada unha das concesións, 
nas que se indica que a renda será actualizada con efectos de un de xaneiro de 
cada ano, aplicando á renda correspondente á anualidade anterior a variación 
procentual experimentada polo IPC. 
 
Visto o informe emitido pola encargada da Oficina de Recadación no que se indica 
que a subida do IPC de variación anual do ano 2012, segundo a Oficina de 
Estatística é do 2,9%, sinalando que nos contratos que regulan cada concesión se 
prevé a actualización da renda, aplicando á do ano anterior a variación porcentual 
experimentada polo IPC, relacionando os recibos que sofren variación, do seguinte 
xeito: 
 

 
RAZÓN SOCIAL 

 
DNI 

 
POSTO 

IMPORTE 
Base Impoñible 

I.P.C. 
+ 2,9 

TOTAL IMPORTE 
Base Impoñible 

IVE 
21% 

TOTAL 
RECIBO 

Álvarez Rodríguez, Patricia 33994728-S C-4 186,69 5,41 192,10 40,34 232,44 
Arnejo Canto, Mónica 33994809-G P-2 332,54 9,64 342,18 71,86 414,04 
As Monxas, C.B. E-27319987 P-4 99,61 2,89 102,50 21,53 124,03 
Chavinesa, S.L.- B-27102110 P-1/P-3 232,28 6,74 239,02 50,19 289,21 
Fernández Hevia, Ana María 10.835449-B F-1 110,49 3,20 113,69 23,87 137,56 
Méndez Pardo, Felicitas 33.676985-V C-1 114,93 3,33 118,26 24,83 143,09 
Pérez Fernández, Manuela 13761760-D P-5 99,61 2,89 102,50 21,53 124,03 
Pérez Fernández, Manuela 13761760-D P-7 272,24 7,89 280,13 58,83 338,96 
Seijo Formoso, Domingo Man 33797966-H C-2 106,92 3,10 110,02 23,10 133,12 
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Seijo Formoso, Domingo Man 33797966-H C-3 135,17 3,92 139,09 29,21 168,30 
Penabad Díaz, José Luis 33860080-D F-2 166,53 4,83 171,36 35,99 207,35 
   Total ................. 53,84   2.312,13 

 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 
 
Primeiro.- Aprobar a subida do IPC dun 2,9% na base impoñible da taxa dos postos 
sitos na Praza de Abastos, tal e como se recolle en cada un dos contratos. 
 
Segundo.- Notificar este acordo ós interesados. 
 
Terceiro.- Dar traslado do presente acordo á oficina de Recadación, Tesourería e 
Intervención. 
 
 
5.- ESCRITOS E COMUNICACIÓNS. 
 
A.-  XUN/12/2013.- CAMPAL FERNANDEZ, JOSE MANUEL 
AUTORIZACION PARA SOLICITAR SUBVENCION  PARA O SERVIZO DE 
ORIENTACION MUNICIPAL COMO CENTRO COLABORADOR DO SERVIZO 
PUBLICO DE EMPREGO DE GALIZA  
 
Visto o escrito de D. José Manuel Campal Fernández, con DNI 33992352P, como 
responsable do Servizo de Orientación Laboral do Concello de Viveiro, no que indica 
que por parte da Xefa de Servizo de Orientación Laboral, da Dirección Xeral de 
Emprego e Formación, se comunicou as novidades e retraso da publicación da orde 
que establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de 
subvencións para a realización de actividades de información, orientación e busca 
de emprego, indicando que está en fase de tramitación e suxeita a posibles cambios, 
que non afectará a que seguirá mantendo efectos de 1 de febreiro. En base a isto 
solicita autorización para solicitar a subvención cando saia a orde en marzo, e 
comunicar á Consellería de Traballo a continuidade do Servizo de Orientación 
municipal como Centro Colaborador do Servizo Público de Emprego de Galicia, 
dende o 1 de febreiro. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 
 
Primeiro.- Desestimar a solicitude do interesado en base a que a autorización para 
pedir unha subvención deberá concederse unha vez que estea publicada a Orde na 
que se indiquen as características da subvención  e os seus condicionantes e se 
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atope aberto o prazo de solicitude, a parte de non estar neste momento garantido 
que a futura convocatoria de subvención teña efectos dende o 1 de febreiro, xa que 
na comunicación da Xefa do Servizo de Orientación Laboral se indica que “poderá 
ter efectos dende o 1 de febreiro”. 
 
Segundo.- Dar traslado deste acordo ó interesado. 
 
B.-  XUN/13/2013.- 33993337G IGLESIAS FERNANDEZ, RAMON 
ACHEGANDO DOCUMENTACION REQUIRIDA PARA A BAIXA DUN CAN DE 
RAZA PERIGOSA 
 
Vista a solicitude de D. Ramón Iglesias Fernández, de data 11 de xaneiro de 2013, 
de dar de baixa a inscrición dun can de raza perigosa polo falecemento do mesmo. 
 
Visto que na Xunta de Goberno Local de data 15 de xaneiro de 2013 se lle requeriu 
ó interesado a presentación de certificado, expedido por veterinario ou autoridade 
competente, acreditativo da morte do animal inscrito. 
 
Visto que en data 30 de xaneiro de 2013 se presentou polo interesado dito 
certificado. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda. 
 
Primeiro.- Dar de baixa no rexistro municipal de cans de raza perigosa o animal que 
figuraba inscrito, co microchip nº 941000011357724, propiedade de D. Ramón 
Iglesias Fernández, por acreditarse o seu falecemento. 
 
Segundo.- Dar traslado do presente acordo ó interesado. 
 
C.-  XUN/16/2013.- 33852313Q GRADAILLE MARTINEZ, FRANCISCO JOSÉ 
SOLICITANDO A ASIGNACION DE NUMERACION DE VIVENDA  
 
Visto o escrito de D. Francisco José Gradaille Martínez, con DNI 33852313Q, e 
domicilio no lugar de Rubeira Nº 7, Chavín, Viveiro, no que solicita a asignación de 
número para a vivenda sita na parcela 223, do polígono 16, do lugar de Magazos, A 
Capela, Viveiro, para a que obtivo licenza de primeira ocupación en data 3 de 
outubro de 2012. 
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Visto o informe do Negociado de Estatística, no que se indica que o número 
correlativo que lle correspondería a esta vivenda é o nº 43. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 
 
Primeiro.- Conceder a D. Francisco José Gradaille Martínez, para a vivenda sita na 
parcela 223, polígono 16, en Magazos- A Capela, o nº 43. 
 
Segundo.- Notificar o presente acordo ó interesado. 
 
Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ó Negociado de Estatística ós efectos 
oportunos. 
 
D.- XUN/14/2013.- MODIFICACION DE INFORME DO SERVIZO DO 
DEPARTAMENTO DE PERSONAL EN EXPEDIENTE DE SOLICITUDE DE 
REINGRESO Ó SERVICIO ACTIVO. 
 
Visto o informe da encargada do Departamento de Persoal, en relación coa 
xubilación parcial de D. Francisco Prieto Sierra, no que se sinala que en data 19 de 
novembro de 2012 o interesado solicitaba proceder á xubilación parcial, 
acompañando informe favorable do INSS, que en data 11 de decembro de 2012 se 
autorizou dita xubilación parcial pola Xunta de Goberno Local, previo informe 
favorable da encargada do Departamento de Persoal. Indícase que en data 14 de 
decembro de 2012 se desestimou o expediente por parte da Seguridade Social, 
considerando acreditado un período na empresa inferior ó establecido no artigo 
166.2 b) da LXSS, así como que tras a reclamación previa do interesado, en data 31 
de decembro de 2012 se desestimou a mesma, propoñendo a encargada do 
Departamento de Persoal, en virtude dos antecedentes que sinala, a modificación do 
contrato do xubilado parcial e do relevista (D. Miguel Soto Moreno). 
 
Visto que non se atopa firme a resolución de desestimación do INSS, e non consta 
se por parte do interesado hai intención de recorrer a mesma ou de incorporarse de 
inmediato ó seu posto de traballo. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 
 
Primeiro.- Deixar este asunto sobre a mesa a expensas de que a resolución do INSS 
acade firmeza ou se coñeza a vontade do interesado de non recorrer a mesma. 
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Segundo.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento de Persoal. 
 
 
6.- CORRESPONDENCIA OFICIAL. 
 
A.-  XUN/15/2013.- DELEGACIÓN PROVINCIAL CENSO ELECTORAL 
RECONTO DE ELECTORES A DATA 01-11-2012 
 

Vista a comunicación da Delegación Provincial do Censo Electoral na que se indica 
que, efectuado un reconto de electores por seccións, con peche a 1 de novembro de 
2012, resulta que no Distrito 02, Sección 002, se conta con 507 electores, 6 
menores, e un total de 513, sinalando que, conforme ó artigo 23 da LOREG, cada 
sección inclúe un máximo de 2.000 electores e un mínimo de 500, polo que ó 
atoparse esta sección moi próxima ós límties legais, e en previsión da súa futura 
evolución, dase traslado para que por este Concello se efectúe unha proposta de 
modificación do seccionado. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 
 
Primeiro.- Manifestar a intención de seguir mantendo a mencionada sección, por 
atoparse ata este momento dentro dos límites legais de electores. 
 
Segundo.- Dar traslado do presente acordo ó Negociado de Estatística para o seu 
traslado á Delegación Provincial do Censo Electoral. 
 
 
7.- APROBACIÓN DA FACTURACIÓN POLOS SERVIZOS DE ABASTECEMENTO 
DE AUGA, SUMIDOIROS, DEPURACIÓN E RECOLLIDA DO LIXO. 4º 
TRIMESTRE DE 2012. 
 
13.01.31/AG.LIX.- FACTURACIÓN DO 4º TRIMESTRE POLOS SERVIZOS DE 
ABASTECEMENTO DE AUGA, SUMIDOIROS, DEPURACIÓN E RECOLLIDA DO 
LIXO. 
 
Visto o padrón de aboados e resumo de facturación do mesmo, presentado por 
Aquagest S.A., correspondente ó 4º trimestre do ano 2012, dos servizos de 
abastecemento de auga, sumidoiros, depuración e recollida de lixo. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 
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Primeiro.- Proceder á aprobación do padrón e resumo de facturación do mesmo, 
presentado por Aquagest S.A., correspondente ó 4º trimestre do ano 2012, dos 
servizos de abastecemento de auga, sumidoiros, depuración e recollida de lixo. 
 
Segundo.- Dar traslado do presente acordo á empresa Aquagest S.A. e ós 
Departamentos de Tesourería e Intervención ós efectos oportunos. 
 
 
8.- CORRECCIÓN DE ERROS. 
 
13.01.31/ERR.1.- CORRECCIÓN DE ERRO CORRESPONDENTE   Ó EXPTE. 
13.01.15/LAG.1. EXPTE. 17/12.- D. JAVIER CANOSA PENABA 
 
Visto que en data 15 de xaneiro de 2013 se adoptou acordo da Xunta de Goberno 
Local de concesión de autorización de entroncamento de auga a D. Javier Canosa 
Penaba para a finca sita en Suasbarras, Covas, 2, Garaxe Nº1. Nesta Xunta de 
Goberno Local indicábase que o interesado solicitaba autorización para subministrar 
auga da rede de distribución e indicábase que debía aboar as taxas municipais 
correspondentes, por un importe de 141,92 euros, segundo o artigo 9.1 da 
Ordenanza e depositar unha fianza para responder da resposición do firme afectado, 
por un importe de 180 euros. 
 
Advertido erro, obsérvase que a solicitude non se refería á conexión á rede de 
distribución de auga, senón que se solicitaba conexión de alcantarillado á rede de 
distribución, polo que se debe modificar o acordo nese sentido. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 
 
Primeiro.- Modificar o acordo adoptado en data 15 de xaneiro de 2013 por contar 
cun erro de feito, quedando dito acordo do seguinte xeito: 
 
Visto o expediente de entroncamento á rede de sumidoiros, 17/12, tramitado a 
instancia de D. Javier Canosa Penaba, DNI 00626833Z, veciño de Viveiro e con 
domicilio na Rúa Damián, 31, 8º Dta, C.P. 28036 Madrid, no que solicita autorización 
para a conexión de alcantarillado á rede de distribución, á finca sita en Suasbarras, 
Covas, 2, Garaxe Nº1. 
 
Resultando que no expediente consta dita solicitude, da que se da traslado ó 
Concello por parte de AQUAGEST PTFA S.A., en data 3 de xaneiro de 2013. 
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Resultando que no expediente consta informe emitido pola empresa, “Aquagest, 
S.A.”, en data 3 de xaneiro de 2013, no que se fai constar os seguintes datos: 
 

Rede xeral do posible entroncamento Hormigón ∅ 300 
Diámetro da acometida 160 
Lonxitude da acometida  
Terreo Asfalto 
Observacións Ten que romper 2 m. lineais de asfalto 

 
Resultando que no expediente consta informe emitido polo vixiante urbanístico, de 
data 9 de xaneiro de 2013, no que indica que ten que romper dous metros de firme 
de asfalto, valorando a obra de reposición do firme afectado en 180 euros. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 
 
Primeiro.- Autorizar a conexión de alcantarillado á rede de distribución solicitado por 
D. Javier Canosa Penaba, debendo aboar as taxas municipais correspondentes, por 
un importe de 14,68 euros, segundo o art. 5.1 da Ordenanza, e depositar unha 
fianza para responder da reposición do firme afectado, por un importe de 180 euros. 
  
Segundo.- Notificar este acordo ó interesado e á empresa  Aquagest, S.A. 
 
  
E non habendo máis asuntos que tratar, por parte do Sr. Alcalde levántase a sesión, 
sendo as 19:50 horas do día 31 de xaneiro de 2013, extendéndose de todo o tratado 
a presente acta, da que eu Secretaria dou fe. 
 

 


