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ACTA DA XUNTA DE GOBERNO 
 
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO 
LOCAL O DIA TRES DE MAIO DE DOUS MIL DEZASEIS  
 
ASISTENTES: 
Dª MARIA ISABEL RODRIGUEZ LOPEZ 
Dª. MARIA LOUREIRO GARCIA 
D. JESUS FERNANDEZ FERNANDEZ 
Dª. LARA FERNANDEZ FERNANDEZ NORIEGA 
D. EMILIO VILLARMEA MENDEZ  
 
AUSENCIAS: 
D. JESUS ANTONIO FERNANDEZ CAL 
INTERVENTORA: 
Dª. MARIA ROSA ABELLEIRA FERNANDEZ  
 
SECRETARIA ACCIDENTAL: 
Dª. FÁTIMA MOAR RIVERA 
 
 
Na Casa do Excmo. Concello de VIVEIRO, sendo as 17:00 do dia 03 de maio de 
2016, baixo a Presidencia da Sra. Alcaldesa, Dª. María Loureiro García, e coa 
asistenza dos Sres. Concelleiros relacionados anteriormente, asi como a da 
Secretaria Accidental, Dª. Fátima Moar Rivera, ten lugar a sesión ordinaria da Xunta 
de Goberno Local, en primeira convocatoria. 
 
Á hora sinalada para este acto polo Sra. Alcaldesa, declárase aberto o mesmo. 
 
 
 
 

Asunto 

Extracto de la sesión AYT/XGL/13/2016  
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1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS CELEBRADAS 
OS DÍAS ANTERIORES. 
 
A.-16.05.03/ACT.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS 
CELEBRADAS OS DÍAS 30-03-16,05-04-16 E19-04-16. 
 
Non existindo ningunha obxección ó respecto, procédese á aprobación das actas 
das sesións celebradas os días 30 de marzo de 2016, 5 de abril de 2016 e 19 de 
abril de 2016. 
 
 
2.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA DICTADAS POR 
AVOCACIÓN DE COMPETENCIAS. 
 
A.-16.05.03/RES.- RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA. 
 
Por parte da Sra. Alcaldesa, Dª. María Loureiro García, dáse conta das Resolucións 
feitas pola Alcaldía mediante a avocación de competencias delegadas na Xunta de 
Goberno Local. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 
 
Darse por informada dos Decretos ditados pola Alcaldía por avocación de 
competencias, entendendo que en tódolos casos existía motivación suficiente da 
urxencia para a súa realización.  
 
 
3.- LICENZA DE  SEGREGACION. 
 
A.-16.05.03/LSE.- DISUSAS, S.L. 
 
Vista a solicitude de Dona Jesusa Dolores Diaz Fernández, en representación da 
mercantil Disusas,S.L., con NIFB27143742,  domicilio a efectos de notificación en 
Xunqueira,nº 57.-1º-A 27850-Viveiro, de data 1 de febreiro de 2016 de licenza de 
segregación dun local situado en Xunqueira nº 27, baixo de referencia catastral 
3147703PJ1334N0005DA e revisada a documentación achegada polos servizos 
técnicos municipais e pola interesada,de planos a escala acoutado e superficie dos 
locais. 
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Visto o Informe do arquitecto municipal que dí: 
 
“Referencia catastral: 
3147703PJ1334N0005DA.-Avda.Xunqueira, 27 Es: 1 Pl:00 Pt,05.-Superficie: 265,00 m2. 
Descrición da segregación pretendida.-O obxecto do presente expediente é a segregación 
dun entrechán con respecro a unha plantabaixa SEN USO ESPECIFICO en 2 locais 
independentes SEN USO ESPECIFICO. 
 
 
Locais RESULTANTES:                      Local A (planta baixa):    125,00 m2 
            
                             Local B (entrechán) :       140,00 m2. 
 
Os locais unha vez segregados contan con accesos independentes: 
Local A: acceso dende a rúa. 
Local B; acceso dende o vestíbulo da escaleira común do edifico. 
 
Tendo en conta todo o dito anteriormente e atendendo á normativa aplicable emítese 
INFORME FAVORABLE. 
Viveiro, 28 de marzo de 2016.- Asdo: Marcos Hermida Trastoy.- arquitecto municipal” 
 

Visto o Informe  da Técnico de Urbanismo,que copiado literalmente di: 
 

“Emítese o presente informe para dar cumprimento ao disposto nos artigos 172 do  Real 
Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de 
organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais (R.O.F.)   
 
ANTECEDENTES 
 
1.- Dona Jesusa Dolores Díaz Fernandez, en nome e representación de DISUSAS, S.L. 
solicitou en fecha 1 de febreiro de 2016 licenza de segregación do local de referencia 
catastral 3147703PJ1334N0005DA sito en Xunqueira, nº 27, que consta de 125 m² en planta 
baixa e 140 m² en entreplanta, para posterior venta da parte segregada ubicada na 
entreplanta, que conta con acceso independente polo portal do edificio e dispón de servizos 
e suministros necesarios 
 
2.- O 1 de marzo de 2016, en resposta ao previo requirimento de subsanación de 
documentación, a mercantil interesada achega a seguinte documentación: Documento 
técnico asinado polo arquitecto técnico Tomas Rodríguez Rapa integrado por plano de 
situación e emprazamento, estado actual da distribución en ambas plantas, e do estado tras 
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a segregación no que se grafían os accesos aos locais unha vez divididos e fotografías do 
estado actual, tanto de interiores como de fachada 
 
3.- O arquitecto municipal emitíu informe favorable á segregación pretendida o 28 de marzo 
de 2016. 
 
CONSIDERACIÓNS LEGAIS 
 
O artigo 26 do Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba en 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana  dispón que na autorización de 
escrituras de segregación ou división de fincas (definidas como a unidade de solo ou 
edificación atribuida exclusiva e excluintemente a un propietario ou a varios en proindiviso) 
os notarios exixirán a acreditación documental da conformidade, aprobación ou autorización 
administrativa a que estea suxeita, de ser o caso, a división ou segregación conforme á 
lexislación que lle resulte aplicable 
 
Tratándose dun local que forma parte dunha comunidade de propietarios, resultalle de 
aplicación o establecido no artigo 10.3 letra b) da Lei 49/1960, de 21 de xullo, da Propiedade 
Horizontal que exixe, en todo caso, autorización administrativa, para (entre outros) os actos 
de división material dos pisos ou locais e dos seus anexos, para formar outros mais 
reducidos e independentes; o aumento da súa superficie por agregación doutros colindantes 
do mesmo edificio ou a súa diminución por segregación de algunha parte ( ...) 
 
Aplicando as normas mencionadas á solicitude de dona Jesusa Dolores Díaz Fernandez, 
cabe concluir que: 

- A actuación solicitada  consiste na división material dun local sen uso específico, 
ubicado en planta baixa e entreplanta, que forma parte dunha comunidade de 
propietarios e que constitúe unha unidade catastral de referencia 
3147703PJ1334N0005DA 

- Como tal, a división solicitada atópase suxeita a licenza municipal 
- A división proposta cumpre coa normativa de aplicación, tal e como informa o 

arquitecto municipal 
 
Polo exposto, este Servizo informa favorablemente a división solicitada por dona Jesusa 
Dolores Diaz Fernandez, administradora solidaria da mercantil DISUSAS, S.L. e actuando 
no seu nome e representación, nos termos descritos na solicitude 
 
A licenza municipal para a división do local non implica autorización para ningún uso 
específico polo que os locais de resultando, para os efectos urbanísticos, terán a 
consideración de locais sen uso específico 
Viveiro, 28 de abril de 2016; A técnico de urbanismo ; Asdo: Maria Isabel Parapar Ben” 
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A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, ACORDA: AUTORIZAR A DIVISIÓN 
SOLICITADA por Dona Jesusa Dolores Díaz Fernández, administradora solidaria da 
mercantil  DISUSAS,SL e actuando no seu nome e representación, nos termos 
descritos na solicitude, e según os informes e condicións  emitidos polo Arquitecto 
municipal e pola Técnico de urbanismo deste Concello que se refliten anteriormente. 
 
 
4.- ESCRITOS E COMUNICACIÓNS. 
 
A.-16.05.03/V.1.- Dª. MARÍA LUZ COBO PORTO, SOLICITANDO A PRESTACIÓN 
DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR. 
 
Vista a solicitude de servizo de axuda no fogar presentada por Dª. María Luz Cobo 
Porto, con DNI 33.667.805-Z, e domicilio en Lodeiron 30-1ºC, en Viveiro. 
 
Visto o informe da traballadora social no que se propón conceder o servizo de axuda 
no fogar solicitado coas seguintes características: 
 
Contidos prestacionais: Atencións de carácter persoal.  

Capacidade económica da persoa usuaria:  > 150% < 200%   IPREM 

Aportación económica: 20% 

Custo directo do servizo que satisfará o 

Concello: 

80% 

Duración do servicio: 6 horas semanais 

Revisión do mesmo: Pendente concesión PIA dependencia. 

Disponibilidade de alta efectiva oou paso a 

lista de agarda: 

Alta efectiva. 

 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 
 
Primeiro.- Conceder o servizo de axuda no fogar a Dª. María Luz Cobo Porto, coas 
características especificadas no informe da traballadora social, con alta efectiva, 
sinalando que non debe sobrepasarse o importe establecido no orzamento para dito 
servizo. 
 
Segundo.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento de Servizos Sociais 
para o seu coñecemento e notificación á interesada. 
 
 
5.- RECOÑOCEMENTO E LIQUIDACIÓN DE OBRIGAS. 



 

 

 

 

Dependencia 

XUN.- XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
62.- MOC  
 

Fecha 

06-05-16 13:41  
 

Documento 

XUN10I07P  
 

 

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

�6�6 

Concello de Viveiro 

 
A.-16.05.03/FAC.- APROBACIÓN DE FACTURAS. 
 
Vista a proposta do Concelleiro de Facenda, D. Jesús Fernández Fernández, coa 
conformidade da Intervención, que recolle facturas e obrigas, co seguinte listado: 
 
LISTADO DE ELISA 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 
 
Primeiro.- Aprobar a relación de facturas e certificacións de obra que antecede, 
recoñecendo as obrigas que derivan das mesmas.  
 
Segundo.- Dar conta do referido acordo ós Departamentos de Intervención, 
Tesourería e Servizos Económicos. 
 
 
6.- AUTORIZACIÓN E DISPOSICIÓN DE GASTOS. 
 
A.-16.05.03/AUT.- APROBACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE GASTOS. 
 
Vista a relación de gastos presentada polos Concelleiros, coa fiscalización previa de 
conformidade pola Intervención, certificando a existencia de crédito, co seguinte 
listado: 
 
 LISTADO ELISA 
 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 
 
Primeiro.- Aprobar a autorización de gastos recollida no listado que antecede. 
 
Segundo.- Dar conta do presente acordo ao Departamento de Intervención. 
 
 
7.- ROGOS E PREGUNTAS. 
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E non habendo máis asuntos que tratar, por parte da Sra. Alcaldesa levántase a 
sesión, sendo as ... horas do día 03 de maio de 2016, extendéndose de todo o 
tratado a presente acta, da que eu Secretaria dou fe. 
 

 


