
 
ACTA DA XUNTA DE GOBERNO 

SESION EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, 
CORRESPONDENTE AO DÍA  TRES DE  XUÑO  DE 2016  
 
 
ASISTENTES: 
Dª. MARIA LOUREIRO GARCIA 
D. JESUS FERNANDEZ FERNANDEZ 
Dª. LARA FERNANDEZ FERNÁNDEZ-NORIEGA 
D. EMILIO VILLARMEA MENDEZ 
 
INTERVENTOR POR DELEGACIÓN : 
D. SERGIO AGUADO DELICADO  
 
AUSENCIAS: 
D. JESUS ANTONIO FERNANDEZ CAL 
Dª. MARIA ISABEL RODRIGUEZ LOPEZ 
 
SECRETARIA ACCIDENTAL: 
Dª. FÁTIMA MOAR RIVERA 

 
 

Na Casa do Excmo. Concello de VIVEIRO, sendo as 14:00 do dia 3 de xuño 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 extraordinaria 
da Xunta de Goberno Local, en primeira convocatoria. 
 
Á hora sinalada para este acto polo Sra. Alcaldesa, declárase aberto o mesmo. 
 

 
 

1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN CELEBRADA O 
DÍA ANTERIOR. 

 
Non existindo ningunha obxección ó respecto procédese á aprobación da acta 
da sesión celebrada o día 13 de maio de 2016. 
 

 
2.- EXPTE. 110/2016 .- APROBACIÓN DO PROXECTO “MEJORA DE 
CAMINOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A EXPLOTACIONES 
AGRARIAS EN EL AYUNTAMIENTO DE VIVEIRO- LUGO”. 
 
Visto o Proxecto da obra “MEJORA DE CAMINOS DE TITULARIDAD 
MUNICIPAL DE ACCESO A EXPLOTACIONES AGRARIAS EN EL 
AYUNTAMIENTO DE VIVEIRO- LUGO”, redactado polo arquitecto de obras 
municipal en febreiro de 2016, cun orzamento de 98.861,84 euros. 
 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 



 
Primeiro.- Expoñer ó público durante 20 días, mediante anuncio no Boletín 
Oficial da Provincia, o Proxecto da obra “MEJORA DE CAMINOS DE 
TITULARIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A EXPLOTACIONES AGRARIAS EN 
EL AYUNTAMIENTO DE VIVEIRO- LUGO”. 
 
Segundo.- Dar traslado do presente acordo ó Servizo de Contratación para o 
seu coñecemento e efectos. 
  
3.-  EXPTE. 113/2016.-  RECOÑECEMENTO E LIQUIDACIÓN DE OBRIGAS.- 
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: 
 
 



  
  
    
 220160006127  ADO 03/06/2016 2016       3420 22602 290,40 B27235555 / FUTURES INFOGRAFIA, S.L. 
 22016001208 61/D16 Publicidad y propaganda.Instalacións 290,40 FRA. 61/D16 - 1000 TRIPTICOS A4 PLEGADOS A5 IMPRESOS EN 
 Deportivas PAPEL ESTUCADO BRILLO PISCINA VIVEIRO-TEMPADA 15/16 

 

 220160006128  ADO 03/06/2016 2016       4300 22602 3.346,86 B36556249 / ARLIT ARTES GRAFICAS, S.L. 
 22016000996 0071 Publicidade e propaganda. Turismo. 3.346,86 FRA. 0071 - DESEÑO E IMPRESION FOLLETO TURISTICO 36 
 PAXINAS+PORTADAS, INCLUE DESEÑO, IMPRESION E 
 FOTOGRAFICA 

 

 220160006129  ADO 03/06/2016 2016       3340 22799 1.452,00 B15928377 / PRODUCCIONS TEATRAIS EXCENTRICAS S.L. 
 22016000377 Emit- 61 Otros trab realizados otras emp e prof. 1.452,00 FRA. 61-REPRESENTACIÓN DE BOBAS E GALEGAS NO TEATRO 
 Promoción cultural PASTOR DÍAZ O  02.04.2016 DENTRO DA REDE GALEGA DE 
 TEATRO 1-SEM.2016 

 

 220160006130  ADO 03/06/2016 2016       3340 22799 500,00 B70058235 / KETARSIS, EDUCACION Y TEATRO, S.L. 
 22016000377 11/2016 Otros trab realizados otras emp e prof. 500,00 FRA. 11/2016 - FUNCION DE PACAMA NO TEATRO PASTOR DIAZ 
 Promoción cultural O DIA 09/04/16 AS 18 H. PROGRAMA REDE GALEGA 1º 
 SEMESTRE,16 

 

 220160006131  ADO 03/06/2016 2016       3420 213 66,55 33830064P / RIAL FERNANDEZ, JULIO 
 22016001209 060 Maq., instalacións técn. y utillaje. Insta. 66,55 FRA. 060 - FACER PEZA PARA MAQUINA PES DE PERNA E 
 Deportivas. FACER ARANDELAS ACERO INOX. PARA TAQUILLAS PISCINA 
 MUNICIPAL 

 

 220160006132  ADO 03/06/2016 2016       3420 623 2016 4 DEPO 1 1 3.588,94 B53448304 / ALFOMBRAS NELO, S.L.U. 
 22016000969 066 Maq., instalacións técnicas e ADQUISICION MAQUINARIA, 3.588,94 FRA. 066 - 1 TAPIZ XIMNASIA LORENA BEIG, 2 ROLLOS CINTA 
 utillaje.Inst. Deportivas. INSTALACIONS E UTILLAXE. MARCAXE E PORTES PARA PAVILLON MCPAL. 
 INSTALACION DEPORTIVAS 

 

 220160006133  ADO 03/06/2016 2016       3420 623 2016 4 DEPOR 1 100 1.151,92 B36612562 / DARLIM, S.L. 
 22016000123 00352771 Maq., instalacións técnicas e MAQUINARIA 1.151,92 FRA. 00352771 - 2 BARREDORAS DULEVO 700 M Nº SERIE 
 utillaje.Inst. Deportivas. 13063/13065 PARA O PAVILLON DE CELEIRO E VIVEIRO 

 

 220160006142  ADO 03/06/2016 2016       1320 22000 1.339,43 B27036805 / PUBLILAR,S.L. 
 22016001195 20160189 Ordinario no inventariable. Pol. Local 1.339,43 FRA. 20160189 - 3 SELLOS CAUCHOS, 5300 EXEMPLARES 
 CUADRUPLICADOS (TALONARIOS GRAPADOS) PARA POLICIA 
 LOCAL 

 

 220160006143  ADO 03/06/2016 2016       1320 22000 1.432,64 B27036805 / PUBLILAR,S.L. 
 22016001207 20160251 Ordinario no inventariable. Pol. Local 1.432,64 FRA. 20160251 - 200 EXEMPLARES TRANSPORTES ESPECIAIS, 
 5000 TALONARIOS, 300 DEPOSITO VEHICULOS, TC. POLICIA 
 LOCAL 

 



 

 220160006144  ADO 03/06/2016 2016       3400 22799 2.625,00 B27380021 / ROQ SPORT VIVEIRO SL 
 22016001203 01/2016 Outros trab. realizados outras emp. e 2.625,00 FRA. 01/2016 - XANEIRO-FEBREIRO/2016 ORGANIZACION E 
 prof. Deportes. XESTION DAS ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS DO 
 CONCELLO 

 

 
 220160006154   O 4200821891 03/06/2016 2016       1650 22100 629,93 B39702436 / VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. 
 22016000057 323934002 Enerxía eléctrica.Alumeado Público 629,93 FRA. 323934002-REF. 4200821891 ENERXIA ELECTRICA AP 
 3-TANTO ALZADO GALDO (29/02-29/03/16) 

 

 220160006155   O 4200031285 03/06/2016 2016       1650 22100 2.384,24 B39702436 / VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. 
 22016000057 323854831 Enerxía eléctrica.Alumeado Público 2.384,24 FRA. 323854831-REF. 4200031285 ENERXIA ELECTRICA AP 
 1-TANTO ALZADO COVAS (20/01-20/02/16) 

 

 220160006156   O 4200031285 03/06/2016 2016       1650 22100 2.025,98 B39702436 / VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. 
 22016000057 323932086 Enerxía eléctrica.Alumeado Público 2.025,98 FRA. 323932086-REF. 4200031285 ENERXIA ELECTRICA AP 
 1-TANTO ALZADO COVAS (20/02-20/03/16) 

 

 220160006157   O 4200570948 03/06/2016 2016       1650 22100 629,76 B39702436 / VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. 
 22016000057 323901634 Enerxía eléctrica.Alumeado Público 629,76 FRA. 323901634-REF. 4200570948 ENERXIA ELECTRICA AP 
 5-TANTO ALZADO MAGAZOS (20/02-20/03/16) 

 

 220160006158   O 4200570970 03/06/2016 2016       1650 22100 1.036,40 B39702436 / VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. 
 22016000057 323902476 Enerxía eléctrica.Alumeado Público 1.036,40 FRA. 323902476-REF. 4200570970 ENERXIA ELECTRICA AP 
 0-TANTO ALZADO VIVEIRO (20/02-20/03/16) 

 

 220160006159   O 4200577046 03/06/2016 2016       1650 22100 659,44 B39702436 / VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. 
 22016000057 323902475 Enerxía eléctrica.Alumeado Público 659,44 FRA. 323902475-REF. 4200577046 ENERXIA ELECTRICA AP 
 4-TANTO ALZADO CHAVIN (20/02-20/03/16) 

 

 220160006160   O 4200704483 03/06/2016 2016       1650 22100 1.250,86 B39702436 / VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. 
 22016000057 323902477 Enerxía eléctrica.Alumeado Público 1.250,86 FRA. 323902477-REF. 4200704483 ENERXIA ELECTRICA AP 
 8-TANTO ALZADO VIEIRO (20/01-20/03/16) 

 

 220160006161   O 4200704848 03/06/2016 2016       1650 22100 1.657,25 B39702436 / VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. 
 22016000057 323902478 Enerxía eléctrica.Alumeado Público 1.657,25 FRA. 323902478-REF. 4200704848 ENERXIA ELECTRICA AP 
 2-TANTO ALZADO CELEIRO (20/01-20/03/16) 

 

 220160006162   O 4200704884 03/06/2016 2016       1650 22100 1.458,26 B39702436 / VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. 
 22016000057 323902479 Enerxía eléctrica.Alumeado Público 1.458,26 FRA. 323902479-REF. 4200704884 ENERXIA ELECTRICA AP 
 11-TANTO ALZADO FARO (20/01-20/03/16) 

 



 

 220160006163   O 4200704956 03/06/2016 2016       1650 22100 1.600,07 B39702436 / VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. 
 22016000057 323902480 Enerxía eléctrica.Alumeado Público 1.600,07 FRA. 323902480-REF. 4200704956 ENERXIA ELECTRICA AP 
 9-TANTO ALZADO SAN PEDRO (20/01-20/03/16) 

 

 220160006164   O 4201029589 03/06/2016 2016       3300 22100 1.501,49 B39540760 / VIESGO ENERGIA SL 
 22016000063 211467584 Enerxía eléctrica.Cultura 1.501,49 FRA. 211467584-REF. 4201029589 ENERXIA ELECTRICA CL. 
 CONSTANZA CASTRO, 19-TEATRO PASTOR DIAZ (29/02-31/03/16) 

 

 220160006165   O 4201051649 03/06/2016 2016       1610 22100 51,34 B39702436 / VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. 
 22016000055 324104725 Enerxía eléctrica. Abast. augua. 51,34 FRA. 324104725-REF. 4201051649 ENERXIA ELECTRICA BOMBA 
 RIEGO TOXEIRAS-PARQ.EMPR. LANDROVE (12/03-12/04/16) 

 

 220160006166   O 4200755037 03/06/2016 2016       1610 22100 34,86 B39702436 / VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. 
 22016000055 324120798 Enerxía eléctrica. Abast. augua. 34,86 FRA. 324120798-REF. 4200755037 ENERXIA ELECTRICA SALA 
 BOMBAS RQUIAN (12/03-12/04/16) 

 

 220160006167   O 03/06/2016 2016       9310 22706 6.479,55 B36468379 / DEPLAT, S.L. 
 22015002092 Emit- 34 Estudios e traballos técnicos.Ser. 6.479,55 FRA. 34-ASISTENCIA TECNICA TRABAJOS ACTUALIZACION 
 Económicos. CATASTRAL URBANA. TOTAL 108 ALTERACIONES 
 RUSTICA-URBANA 

 

 220160006168   O 03/06/2016 2016       9200 22200 3.655,01 A82018474 / TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 
 22016000106 60-D698-108077 Servizos de telecomunicacións. Admon. 3.655,01 FRA. 60-D698-108077- ABRIL 2016 FACTURACION CONCERTADA 
 Xeral. FIXA MODALIDAD: FACTURACIÓN PLANA 

 

 220160006169   O 03/06/2016 2016       1320 22200 186,05 A78923125 / TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A. 
 22016000097 28-E681-224624 Servicios de telecomunicacións.Pol 186,05 FRA. 28-E681-224624 - FACTURACION TELEFONOS MOVILES 27  
 local. LINEAS-PERIODO 18 MARZO- 7 ABRIL/2016 
 2016       1350 22200 77,81 
 22016000098 Servizos de telecomunicacións. P. Civil. 77,81 
 2016       1500 22200 93,40 
 22016000099 Servicios de telecomunicaciones. Obras. 93,40 
 2016       1650 22200 14,56 
 22016000100 Servizos de telecomunicacións.Alum. 14,56 
 Público 
 2016       1710 22200 19,16 
 22016000101 Servicios de 19,16 
 telecomunicaciones.Parques e xardíns. 
 2016       2310 22200 42,52 
 22016000102 Servizos de telecomunicacións. S. 42,52 
 Sociais. 
 2016       2315 22200 10,89 
 22016000103 Servizos de telecomunicacións. 10,89 
 Inmigración 
 2016       2317 22200 9,76 
 22016000104 Servicios de telecomunicaciones. Centro 9,76 



 Sociocultural 
 2016       9120 22200 436,65 
 22016000105 Servizos de telecomunicacións. 436,65 
 Órganos de Goberno. 
 2016       9200 22200 255,47 
 22016000106 Servizos de telecomunicacións. Admon. 255,47 
 Xeral. 
 Total Importe... 1.146,27 
 Total Saldo...... 1.146,27 

 

 220160006170  ADO 03/06/2016 2016       9200 22002 93,00 B27235555 / FUTURES INFOGRAFIA, S.L. 
 22016001213 314/V16 Material informático non inventariable. 93,00 FRA. 314/V16 - 2 TONER COMPATIBLE DBT, 2 CABLE 
 Admon. Xeral. PROLONGADOR USB E 1 I CABLE VGA PARA OFICINAS 
 MUNICIPAIS 

 

 220160006171  ADO 03/06/2016 2016       9200 22002 332,00 B27235555 / FUTURES INFOGRAFIA, S.L. 
 22016001214 318/V16 Material informático non inventariable. 332,00 FRA. 318/V16 - 1 TONER HP LASERJET Y 1 CARTUCHO 
 Admon. Xeral. COMPATIBLE DBT PARA OFICINAS MUNICIPAIS 

 

 220160006172  ADO 03/06/2016 2016       9200 22002 189,00 B27235555 / FUTURES INFOGRAFIA, S.L. 
 22016001215 319/V16 Material informático non inventariable. 189,00 FRA. 319/V16 - 1 FONTE ALIMENTACION PARA FUJITSU ESPRIMO 
 Admon. Xeral. E3521 PARA OFICINAS MUNICIPAIS 

 

 220160006173  ADO 03/06/2016 2016       9200 22002 127,00 B27235555 / FUTURES INFOGRAFIA, S.L. 
 22016001216 321/V16 Material informático non inventariable. 127,00 FRA. 321/V16 - 3 CARTUCHOS COMPATIBLES DBT HP, 1 
 Admon. Xeral. TONER COMPATIBLE DBT BROTHER E 1 TONER COMPATIBLE 
 HP PARA OFICINAS MUNC 

 

 220160006174  ADO 03/06/2016 2016       9200 22002 64,00 B27235555 / FUTURES INFOGRAFIA, S.L. 
 22016001217 322/V16 Material informático non inventariable. 64,00 FRA. 322/V16 - 2 MEMORIAS INTEGRAL DDR 1 GB 400 PARA 
 Admon. Xeral. OFICINAS MUNICIPAIS 

 

 220160006175  ADO 03/06/2016 2016       9200 22602 425,92 B27000637 / EL PROGRESO,S.L. 
 22016001218 11604 679 Publicidade e propaganda. Admon. 425,92 FRA. 679 - PUBLICACION EDICTO " MODIFICACION ORDENANZAS 
 Xeral. FISCAIS" PUBLICADO O DIA 09/04/2016 

 

 220160006176   O 03/06/2016 2016       3262 223 825,58 B82387176 / ARRIVA NOROESTE, S.L. 
 22016000544 172 Transportes. Serv. Complementarios 825,58 FRA. 172 - ABRIL 2016 IMPORTE CORRESPONDENTE A BONOS 
 Educación EXPEDIDOS A ESTUDANTES CON DESTINO A XOVE, 
 SANTIAGO, CORUÑA 

 

 220160006177  ADO 03/06/2016 2016       9200 223 40,45 B82516600 / SEUR GEOPOST, S.L.U. 
 22016001219 27/d-0001412 Transportes. Admon. Gral. 40,45 FRA. 27/D-0001412 - ABRIL 2016 FACTURACION DE SERVIZOS 
 PRESTADOS (SEUR) 

 



 

 220160006178   O 28428189 03/06/2016 2016       2210 16205 1.717,47 A28007748 / ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 
 SA 
 22016000483 AZJD- 223 Seguros do Persoal 1.717,47 FRA. AZJD-223 POLIZ. 28428189 ACCIDENTE COLECTIVO 
 (MEJORA DE CONVENIO) PERIODO 08-04-2016/08-04/2017 

 

 220160006179   O 03/06/2016 2016       9240 223 330,00 B27179969 / AUTOS MORAN, S.L. 
 22016000016 Emit- 108 Transportes. Participación veciñal. 330,00 FRA. 108 - ABRIL 2016 TRANSPORTE DENDE BOIMENTE A 
 VIVEIRO OS XOVES, 1º E 3º DOMINGO DE MES 

 

 
 220160006180   O 03/06/2016 2016       9200 22201 3.254,82 A83052407 / SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA 
 22016000108 4001773748 Postais. Admon. Xeral. 3.254,82 FRA. 4001773748 - ABRIL 2016 FACTURACION SERVIZO DE 
 CORREOS 

 

 220160006181   O 03/06/2016 2016       3232 22799 13.666,67 B15922230 / AURORA, PILAR Y ANA, S.L. 
 22016000107 09-- 004 Outros traballos realizados por outras 13.666,67 FRA. 004 - ABRIL 2016 XESTION DA ESCOLA INFANTIL 
 emp y prof. Gardería MUNICIPAL DE VIVEIRO (74 USUARIOS/AS) 

 

 220160006182  ADO 03/06/2016 2016       3420 22602 519,57 B27000637 / EL PROGRESO,S.L. 
 22016001220 Q7 2933 Publicidad y propaganda.Instalacións 519,57 FRA. 2933 - ENTREGA DE 866 EXEMPLARES EL PROGRESO A 
 Deportivas MARIÑA O 09/04/2016 NA  CAMOVI 2016 

 

 220160006183  ADO 03/06/2016 2016       9120 22601 85,91 B27036805 / PUBLILAR,S.L. 
 22016001221 20160324 Atenciones protocolarias e repres. 85,91 FRA. 20160324 - 30 CARTEIS 85 ANIVERSARIO DA 2ª 
 Órganos de Goberno. REPUBLICA-ESTUCADO BRILLO 170 GR. 37X47 - 4/TINTAS 

 

 220160006184  ADO 03/06/2016 2016       3420 22602 411,40 B27000637 / EL PROGRESO,S.L. 
 22016001222 11604 678 Publicidad y propaganda.Instalacións 411,40 FRA. 678 - INSERCION ANUNCIO PUBLICITARIO " CAMOVI 
 Deportivas CARREIRA VIVEIRO" DO DIA 09/04/2016 

 

 220160006185  ADO 03/06/2016 2016       9120 22601 290,40 B27000637 / EL PROGRESO,S.L. 
 22016001223 11604 680 Atenciones protocolarias e repres. 290,40 FRA. 680 - ANUNCIO PUBLICITARIO "85 ANIVERSARIO DA 2ª 
 Órganos de Goberno. REPUBLICA" O DIA 15/04/2016 

 

 220160006196  ADO 03/06/2016 2016       3420 22102 207,60 A28076420 / REPSOL BUTANO,S.A.  (ENERVI,S.L.) 
 22016001228 272690017496 Gas.Insta. deportivas. 207,60 FRA. 272690017496 - SUMINISTRO DE  4 BOMBONAS DE 
 PROPANO (35 KG) PARA O PAVILLON MUNICIPAL 

 

 220160006197  ADO 03/06/2016 2016       9200 623 2016 4 CASA 1 105 3.199,59 B27443662 / ASA SON SLU 
 22015003575 00027 MAQUINARIA, INST E MAQUINARIA E INSTALACIONES EN 3.199,59 FRA. 00027 - SISTEMA INALAMBRICO DE CONFERENCIAS, 
 FERRAMENTAS.ADMON XERAL CASA CONSISTORIAL CENTRAL DE SISTEMA, RECEPTOR, MICROFONO SALON DE 
 PLENOS 

 



 

 220160006198  ADO 03/06/2016 2016       1350 213 235,95 B36768794 / D.M.R. COMUNICACIONES, S.L. 
 22016001229 0101/2016 Maqu, instala técnicas e ferram. 235,95 FRA. 0101/2016 - 3 BATERIAS MAXON SL55 1800 MA PARA 
 Protección civil PROTECCION CIVIL 

 

 220160006200  ADO 03/06/2016 2016       1350 214 50,82 B27152248 / FORESTAL VIVARIENSE, S.L. 
 22016001231 B16/274 Elementos de transporte.Protección 50,82 FRA. B16/274 - POÑER PILOTO IZQUIERDO E ALIMENTACION 
 civil. INTERMITENTE NO VEHICULO PROTEC. CIVIL LU-0405-T 

 

 220160006201  ADO 03/06/2016 2016       1350 214 358,98 B27152248 / FORESTAL VIVARIENSE, S.L. 
 22016001232 B16/277 Elementos de transporte.Protección 358,98 FRA. B16/277 - SUSTITUCION MOTOR LIMPIA, CAMBIAR FARO 
 civil. MATRICULA, REVISAR FRENOS DO LU-0405-T PROTEC. CIVIL 

 

 
 220160006202  ADO 03/06/2016 2016       3420 22102 203,40 A28076420 / REPSOL BUTANO,S.A.  (ENERVI,S.L.) 
 22016001233 272690017556 Gas.Insta. deportivas. 203,40 FRA. 272690017556 - SUMINISTRO DE 4 BOMBONAS DE 
 PROPANO PARA O PAVILLON MUNICIPAL 

 

 220160006203  ADO 03/06/2016 2016       3420 22000 160,88 B27036805 / PUBLILAR,S.L. 
 22016001234 20160325 Ordinario no inventariable.Instalaciós 160,88 FRA. 20160325 - 1 SELO REDONDO E 150 DIPTICOS TARIFAS 
 Deportivas PISCINA (REEDICION) 

 

 220160006204  ADO 0/QXW41436 03/06/2016 2016       2310 22000 9,09 A27142462 / SISTEMAS DE OFICINA DE LUGO,S.A.  (CANON) 
 22016001235 1602464 Mat. Oficina non inventariable. 9,09 FRA. 1602464- 42 COPIAS A4 (660-702), 137 A3(1337-1474) DE 
 S.Sociais. MAQUINA SERVIZOS SOCIAIS DO PERIODO 31/03-29/04/16 

 

 220160006205   O 03/06/2016 2016       3420 623 1.147,27 B27015882 / ISEMPA, S.L. 
 22016000538 EMITIDA 23 Maq., instalacións técnicas e 1.147,27 FRA. 23 - ABRIL 2016-SUMINISTRO ENERGIA PISCINA MUNICIPAL 
 utillaje.Inst. Deportivas. ( LECTURA INICIAL: 4919 MWH LECTURA FINAL: 5016 MWH ) 
 2016       3420 622 2.148,37 
 22016000539 Edificios e outras construccións.Insta 2.148,37 
 Deportivas 
 2016       3420 356 594,96 
 22016000540 Intereres financiación Piscina 594,96 
 2016       3420 22103 1.503,32 
 22016000541 Combustibles e carburantes.Insta. 1.503,32 
 Deportivas 
 2016       3420 22799 1.374,71 
 22016000542 Outros trab. realizados outras emp e 1.374,71 
 prof.Insta. Deportivas. 
 Total Importe... 6.768,63 
 Total Saldo...... 6.768,63 

 

 220160006206  ADO 03/06/2016 2016       1320 22112 45,00 B27235555 / FUTURES INFOGRAFIA, S.L. 
 22016001236 315/V16 Subministros mat electrónico, eléc.y de 45,00 FRA. 315/V16 - 1 TONER COMPATIBLE DBT OKI PARA A POLICIA 
 telecom. Pol local LOCAL 



 

 220160006207  ADO 03/06/2016 2016       1320 22112 90,00 B27235555 / FUTURES INFOGRAFIA, S.L. 
 22016001237 316/V16 Subministros mat electrónico, eléc.y de 90,00 FRA. 316/V16 - 2 TONER COMPATIBLE DBT OKI PARA A POLICIA 
 telecom. Pol local LOCAL 

 

 220160006208  ADO 03/06/2016 2016       1320 22112 3,00 B27235555 / FUTURES INFOGRAFIA, S.L. 
 22016001238 317/V16 Subministros mat electrónico, eléc.y de 3,00 FRA. 317/V16 - 1 CABLE USB 2.0 TIPO A-B 1.8 M PARA A POLICIA 
 telecom. Pol local LOCAL 

 

 220160006209  ADO 03/06/2016 2016       3420 22002 39,00 B27235555 / FUTURES INFOGRAFIA, S.L. 
 22016001239 323/V16 Material informático no 39,00 FRA. 323/V16 - 1 TONER COMPATIBLE DBT HP CE285A 1.6K. 
 inventariable.Instalacións Deportiva PARA A PISCINA MUNICIPAL 
 
 
 

 

 220160006210  ADO 03/06/2016 2016       3420 22002 85,00 B27235555 / FUTURES INFOGRAFIA, S.L. 
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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. 
 
4.- EXPTE. 118/2016 .- URB/78/2016.- M. REGO CONSTRUCCIONES, S.L. 
 
Vista a solicitude presentada por D. Manuel Rego Bermúdez, en nome e 
representación da mercantil M. REGO CONSTRUCCIONES, S.L., e domicilio a 
efectos de notificación na Avda. Cantarrana, nº8-bis, baixo, en Viveiro, o 11 de 
marzo de 2016, licenza municipal para a rehabilitación estrutural de edificio sito 
na Avda. Misericordia, nº 34, en Viveiro, de referencia catastral 
2959308PJ1325N0002EZ. 
 
O solicitante, en relación coa documentación técnica, remítese á achegada con 
unha anterior solicitude de licenza que foi tramitada baixo o número de 
expediente URB/192/2012. A mencionada documentación técnica soporte da 
presente solicitude consiste nos seguintes documentos: 
- Proxecto básico e de esecución asinado polo arquitecto Jesús 
Fernandez Lopez, visado polo COAG o 26 de xuño de 2012 co número 
1207556,1, que incorpora oficio de dirección facultativa a favor do 
mesmo técnico. 

- Planos e memorias, segundo o detalle que se insire a continuación, 
achegados polo interesado o 13 de decembro de 2013 (mediante 
documento rexistrado co número 8311 no rexistro xeral municipal), 
redactados igualmente polo arquitecto Jesús Fernández López e visados 
polo COAG o 2 de decembro de 2013: 

a) Planos A-5, A-6 e A-7, reformados, correspondentes ao novo estado de 
plantas, de alzados e sección e memoria de carpintería, respectivamente 

b) Novo apartado de memoria (ME 1.3) coas modificacións de deseño e 
superficies derivadas dos reformados contidos nos referidos planos. 

 
Achégase tamén polo interesado a declaración responsable de obras 
presentada ante o Servizo Provincial de Costas en Lugo o 8 de marzo de 2016, 
por atoparse a edificación dentro da zona de DPMT. 
 
Visto o informe técnico favorable, emitido polo arquitecto municipal que entre 
outros di: 
 
“(...) 
 
Afeccións: 
O corredor da edificación atópase dentro da zona do dominio público marítimo 
terrestre, [D.P.M.T.], as obras requirirán expresa autorización da Dirección 
Xeral de Cotas. A utilización do d.p.m.t. efectuarase segundo as 
especificacións recollidas no Título III da lei  22/1988, de 28 de xullo, de 
Costas. Achégase copia da Declaración Responsable presentada ante o 
Servicio Provincial de Costas en Lugo con data 8 de marzo de 2016. 



 
É de aplicación a ordenanza de protección do patrimonio do punto 11 da 
OUP, por atoparse a parcela dentro da área de protección da Capela da 
Misericordia, punto b, “100 metros, cando se trate de elementos de 
arquitectura relixiosa, arquitectura civil e arquitectura militar”, que está incluído 
no inventario de Patrimonio Cultural das Normas Complementarias e 
Subsidiarias de Planeamento Provinciais.  
Conta coa autorización da Comisión Territorial do Patrimonio Histórico 
Galego de Lugo con data 31 de xaneiro de 2014, no que acorda “Informar 
favorablemente este expediente. Coas seguintes obrigas: 
- Non poderán quedar vistos voos ou cornixas de formigón. 
- A cuberta do corredor posterior deberá resolverse en madeira e 

acabamento en lousa”.  
 

2.6.- Cumprimento da normativa técnica aplicábel 
A  arquitecto Jesús Fernández López fai constar que o proxecto cumpre 

coa normativa técnica aplicábel. 
 

2.7.- Orzamento 
  O orzamento de execución material segundo o proxecto 
presentado ascende a cantidade de 40.000,00€. 

Conforme, sen prexuízo das inspeccións que por parte do persoal 
municipal se estimen oportunas con obxecto de comprobar as obras 
realizadas. 

2.8.- Condicionamentos 
De ser necesario a ocupación da vía pública deberase solicitar a 

preceptiva autorización. Extremaranse as medidas de seguridade, sinalización 
e de protección na vía pública. 
2.9.- Fianza 

Establécese unha fianza de 3.000,00 €, en concepto de garantía para 
reparación de posíbeis danos que se podan ocasionar nos bens municipais e 
no espazo público derivados da execución das obras de construción. 
 
3. CONCLUSIÓNS: 
Tendo en conta todo o dito anteriormente e atendendo á normativa aplicábel 
emítese INFORME FAVORÁBEL, nas CONDICIÓNS expresadas nos puntos 
anteriores, no informe previo da Comisión Territorial do Patrimonio 
Histórico Galego de Lugo, e no exposto na preceptiva declaración 
responsábel segundo o disposto na lexislación sectorial. 
 
(...)” 
 
Visto que o 6 de febreiro de 2014 tivo entrada no rexistro xeral deste concello a 
resolución da xefa do servizo de coordinación da area cultural, ditada o 31 de 
xaneiro de 2014, por delegación da directora xeral do Patrimonio Cultural, 
autorizando as obras que se están a informar, toda vez que o inmoble obxecto 
de intervención atópase no entorno de protección da Capela da Misericordia, 
elemento inventariado. 
 



Visto que por parte do técnico xurídico de urbanismo se emitiu informe xurídico, 
para dar cumprimento ao disposto no artigo 143.1 da Lei 2/2016, do 10 de 
febreiro, do solo de Galicia (en diante, LSG), resultando este informe favorable. 
 

Visto que a técnico xurídico sinala no seu informe que, de conformidade  co 
disposto no artigo 142.2 da LSG, en relaión co artigo 2.2, letra b) da Lei 
38/1999, do 5 de novembro, de ordenación da edificación (LOE), as actuacións 
proxectadas constitúen actos de edifcación e uso do solo que, conforme á 
normativa xeral de ordenación da edificación, precisan de proxecto de obras de 
edificación, polo que están suxeitos a licenza municipal, sen prexuízo das 
autorizacións que sexan procedentes de acordo co alexislación sectorial 
aplicable. O procedemento de outorgamento de licenzas urbanísticas é o 
regulado no artigo 143 da LSG. O expediente dispón da documentación 
completa, necesaria para ooutorgamento da licenza e o solicitante conta coas 
autorizacións e/ou informes sectorias necesarios de acordo coa lexislación 
aplicable, e que no presente caso afectan á protección do patrimonio e do 
DPMT 
 
Conforme o disposto no artigo 143.1 da LSG, as licenzas outorgaranse de 
acordo coas previsións da lexislación e planeamento urbanísticos. O punto 
terceiro da disposición transitoria primeira da mencionada lei declara 
expresamente o mantemento da eficacia dos decretos autonómicos de 
suspensión do plan que foron ditados antes da súa entrada en vigor, e ata que 
entre en vigor o plan xeral; na súa virtude, a normativa vixente no municipio de 
Viveiro, aplicable á resolución deste procedemento, é a contida no Decreto 
102/2006, do 22 de xuño, polo que se suspende a vixencia das normas 
subsidiarias de planeamento municipal de Viveiro e se aproba a ordenación 
urbanística provisional ata a entrada en vigor do novo planeamento, coas 
modificacións introducidas polo Decreto 89/2010, do 3 de xuño; de acordo coa 
indicada ordenación provisional, e tendo en conta o informe técnico favorable 
do arquitecto municipal que obra no expediente, as actuacións propostas 
cumpren coas previsións da ordenanza de solo urbano de baixa densidade, 
regulada no punto 1.4 do anexo do Decreto 102/2006. 
 
A Xunta de Goberno Local, en base á proposta de resolución da técnico 
xurídico do Departamento de Urbanismo e do informe favorable que emite o 
arquitecto municipal, por unanimidade, acorda: 
 
Primeiro .-  Outorgar a M. REGO CONSTRUCCIONES, S.L., licenza municipal 
para a rehabilitación estrutural do edificio sito na avda Misericordia, nº 34, en 
Viveiro, de referencia catastral 2959308PJ1325N0002EZ, de acordo coa 
seguinte documentación técnica: proxecto básico e de execución asinado polo 
arquitecto Jesús Fernandez Lopez, visado polo COAG o 26 de xuño de 2012 
co número 1207556,1 e Planos A5-A6 e A7, reformados, correspondentes a 
novo estado de plantas, de alzados e sección e memoria de carpintería, 
respectivamente, Novo apartado de memoria (ME 1.3) coas modificacións de 
deseño e superficies derivadas dos reformados contidos nos referidos planos. 
 
Segundo .-   A licenza municipal suxeitase ao cumprimento das seguintes 
condicións particulares: 



As obras deberán executarse con exacto cumprimento das condicións 
establecidas no informe de Patrimonio e, en tal sentido, non poderán quedar 
vistos voos ou cornisas de formigón, e a cuberta do corredor posterior 
deberase resolver en madeira e acabamento en lousa 
A mercantil promotora deberá constituir na Tesourería Municipal, no prazo dos 
quince días seguintes ao da notificación do acto de concesión da licenza, unha 
fianza en garantía dos posibles danos que se ocasionen no espazo público 
durante a execución das obras, en contía de TRES MIL EUROS (3.000,00) 
De s er necesaria a ocupación da vía pública para a execución das obras, 
colocación de andamiaxe e/ou instalación de guindastres, deberase solicitar e 
obter a previa e preceptiva autorización municipal 
Os entullos que se xeneren durante as obras deberán ser trasladados a 
vertedoiro autorizado. 
 
Terceiro .- As condicións xerais ás que se suxeita a licenza son as seguintes: 
 
1.1 A presente licenza só facultará ó seu titular para realizar a actuación 

solicitada e producirá efectos entre o Concello e o suxeito a cuxa actuación 
se refire pero non alterará a situacións xurídico privadas entre este e as 
demais persoas. 

1.2 As obras executaranse con estrita suxeición ó proxecto aprobado e baixo a 
dirección do técnico que figura no expediente. Toda variación ulterior que 
se pretenda introducir precisará a conformidade previa 

1.3 O promotor queda obrigado ao cumprimento das medidas de seguridade e 
saúde no traballo previstas na lexislación vixente, coa obrigatoriedade de 
levantar un valado de protección que non poderá impedi-lo tránsito público; 
así mesmo, as estadas que se empreguen deberán acomodarse ás 
prescricións de seguridade do persoal da obra e de terceiros que transiten 
pola vía pública. 

1.4 Esta licenza enténdese outorgada deixando a salvo o dereito de 
propiedade e sen prexuízo do de terceiro e non poderá ser invocada para 
excluír ou diminuír a responsabilidade civil ou penal na que tivesen 
incorrido os titulares no exercicio das actuacións autorizadas. 

1.5 A licenza urbanística constitúe un requisito legal para a contratación da 
subministracións dos servizos de enerxía eléctrica, auga, gas, telefonía e 
telecomunicacións, nos casos e termos establecidos na lexislación 
urbanística. 

1.6 Os prazos para o inicio e o remate das obras non poderán exceder de seis 
meses e tres anos, respectivamente, contados dende a data do 
outorgamento da licenza, e non poderán interromperse as obras por tempo 
superior a seis meses. O Concello poderá concer prórroga dos referidos 
prazos, logo da solicitude expresa, sempre que a licenza sexa conforme 
coa ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga. 
Cada prórroga que se solicite non poderá ser por un prazo superior ao 
inicialmente acordado; no caso de que se trade de edificacións iniciadas, a 
concesión da prórroga estará condicionada a que a edificación sexa 
rematada exteriormente. 

1.7 De ser o caso, antes da ocupación da edificación, o promotor haberá de 
solicitar e obter no Concello a licenza de primeira ocupación, para o que 
deberá achegar, sen prexuízo do labor inspector daquel: a) o certificado 



final de obra e acta de recepción, si se tivera outorgado expresamente ou a 
acreditación da recepción tácita; b) documento acreditativo do remate das 
obras de urbanización; c) certificado de illamento acústico expedido por 
empresa ou entidade homologada pola Consellería competente en materia 
de medio ambiente; d)  Boletín de instalación de ICT asinado pola empresa 
instaladora, certificado de fin de obra de ICT visado polo colexio que 
corresponda e selado pola Xefatura Provincial de Inspección de 
Telecomunicacións e protocolo de probas, de se-lo caso. 

1.8 A concesión desta licenza non autoriza para a instalación de actividades 
clasificadas nin para a  apertura ó público dos locais, que haberán de ser 
obxecto das correspondentes autorizacións municipais. 

1.9 Nas obras de nova edificación e reestruturación xeral, o promotor deberá 
dispoñer dun cartel informativo visible dende o exterior, no que consten:  
a) O nome e apelidos dos seguintes técnicos: dos proxectistas, dos 
directores da obra e de execución da obra, do coordinador de 
seguridade e saúde e dos contratistas. 

b) Ordenanza que se aplica e usos aos que se vai destinar a 
edificación. 

c) Data de expedición da licenza e prazo de execución das obras. 
d) Número de plantas autorizadas. 
e) Número de expediente. 
f) Prazo de execución das obras. 

 
Cuarto.- Dar traslado deste acordo ó Servizo de Urbanismo ós efectos de 
proceder á súa notificación ós interesados e ó Servizo de Tesourería.  
 
5.- EXPTE. 125/2016 .- URB/125/2016.- ANTONIO CASAL CORA 

Vista a solicitude de licenza presentada por D. Antonio Casal Cora, con DNI 
76563465-F, e domicilio a efectos de notificación no barrio Nogarido, 22, 
Viveiro, para a reforma e ampliación da cuberta na vivenda unifamiliar existente 
en Nogarido, nº 22, Covas, en Viveiro, de referencia catastral 
1768444PJ1316N0002BA (o inmoble figura identificado co numero 25 na ficha 
catastral) 

Coa solicitude achégase proxecto básico e de execución asinado polo 
arquitecto, D. Francisco Javier Fernández Echeverría, visado polo COAG en 
data 22 de xaneiro de 2016 co número 1600313 e oficio de encomenda da 
dirección de obra a favor do mesmo técnico. 

No expediente resulta acreditado o pagamento dos tributos municipais en 
conceptos de ICIO e taxas de licenza urbanística e expedición de documentos.  

Visto que obra no expediente o preceptivo informe técnico de conformidade das 
actuacións solicitadas coa legalidade urbanística, asinado polo arquitecto 
municipal o 13 de abril de 2016. As concretas actuacións a executar, segundo 
o informe técnico, consisten na regularización dos faldróns de cuberta, 
eliminando as bufardas e unificando as cumieiras, sen variar a altura do 
arrinque da cornisa, da altura da cumieira nin da superficie de ocupación en 
planta, e adecúanse á ordenanza de aplicación (a regulada no punto num. 2 - 



solo urbano non consolidado - do anexo do decreto 102/2006, do 22 de xuño, 
coas modificacións introducidas polo Decreto 89/2010, do 3 de xuño)  
O orzamento declarado (26.478,54 euros) resulta conforme, segundo o técnico 
municipal, sen prexuízo das posibles variacións que se poideran producir 
durante a execución das obras que, de ser o caso, darían lugar ás revisións 
correspondentes. 
 
Visto que por parte do técnico xurídico de urbanismo se emitiu informe xurídico 
para dar cumprimento ao disposto no artigo 143.1 da Lei 2/2016, do 10 de 
febreiro, do solo de Galicia (en diante, LSG).  
 
Visto que a técnico xurídico sinala no seu informe que, de conformidade co 
disposto no artigo 142.2 da LSG, en relación co artigo 2.2, letra b) da Lei 
38/1999, do 5 de novembro, de ordenación da edificación (LOE), as actuacións 
proxectadas constitúen actos de edifcación e uso do solo que, conforme á 
normativa xeral de ordenación da edificación, precisan de proxecto de obras de 
edificación, polo que están suxeitos a licenza municipal, sen prexuízo das 
autorizacións que sexan procedentes de acordo coa lexislación sectorial 
aplicable. O procedemento de outorgamento de licenzas urbanísticas é o 
regulado no artigo 143 da LSG. O expediente dispón da documentación 
completa, necesaria para ooutorgamento da licenza, non precisando de 
autorizacións e/ou informes sectorias segundo se desprende do informe técnico 
ao expediente.  
 

Ademais conforme o disposto no artigo 143.1 da LSG, as licenzas 
outorgaranse de acordo coas previsións da lexislación e planeamento 
urbanísticos. O punto terceiro da disposición transitoria primeira da mencionada 
lei declara expresamente o mantemento da eficacia dos decretos autonómicos 
de suspensión do plan que foron ditados antes da súa entrada en vigor, e ata 
que entre en vigor o plan xeral; na súa virtude, a normativa vixente no 
municipio de Viveiro, aplicable á resolución deste procedemento, é a contida no 
Decreto 102/2006, do 22 de xuño, polo que se suspende a vixencia das normas 
subsidiarias de planeamento municipal de Viveiro e se aproba a ordenación 
urbanística provisional ata a entrada en vigor do novo planeamento, coas 
modificacións introducidas polo Decreto 89/2010, do 3 de xuño; de acordo coa 
indicada ordenación provisional, e tendo en conta o informe técnico favorable 
do arquitecto municipal que obra no expediente, as actuacións propostas 
cumpren coas previsións da ordenanza de solo urbano non consolidado, 
regulada no punto 2 do anexo do Decreto 102/2006.  
 
A Xunta de Goberno Local, en base á proposta de resolución da técnico 
xurídico do Departamento de Urbanismo, por unanimidade, acorda: 

Primeiro.-  Outorgar a D. Antonio Casal Cora, licenza municipal para a reforma 
e ampliación da cuberta na vivenda unifamiliar existente en Nogarido nº 22 (25 
segundo a información catastral), na parroquia de Covas-Viveiro, de referencia 
catastral 1768444PJ1316N0002BA de acordo co proxecto básico e de 
execución asinado polo arquitecto, D. Francisco Javier Fernández Echeverría 
visado polo COAG en data 22 de xaneiro de 2016 co número 1600313 e baixo 
a súa dirección facultativa.  



Segundo.- A licenza municipal suxeitase ao cumprimento das seguintes 
condicións particulares: 

a) O interesado deberá constituir na Tesourería Municipal, no prazo dos quince 
días seguintes ao da notificación do acto de concesión da licenza, unha 
fianza en garantía dos posibles danos que se ocasionen no espazo 
público durante a execución das obras, en contía de MIL 
DOUSCENTOS EUROS (1.200,00) 

b) De ser necesaria a ocupación da vía pública para a execución das obras, 
colocación de andamiaxe e/ou instalación de guindastres, deberase 
solicitar e obter a previa e preceptiva autorización municipal 

c) Os entullos que se xeneren durante as obras deberán ser trasladados a 
vertedoiro autorizado.  

Terceiro .- As condicións xerais ás que se suxeita a licenza son as seguintes:  

1.1 A presente licenza só facultará ó seu titular para realizar a actuación solicitada e 
producirá efectos entre o Concello e o suxeito a cuxa actuación se refire pero 
non alterará a situacións xurídico privadas entre este e as demais persoas. 

1.2 As obras executaranse con estrita suxeición ó proxecto aprobado e baixo a 
dirección do técnico que figura no expediente. Toda variación ulterior que se 
pretenda introducir precisará a conformidade previa. 

1.3 O promotor queda obrigado ao cumprimento das medidas de seguridade e saúde 
no traballo previstas na lexislación vixente, coa obrigatoriedade de levantar un 
valado de protección que non poderá impedi-lo tránsito público; así mesmo, as 
estadas que se empreguen deberán acomodarse ás prescricións de seguridade 
do persoal da obra e de terceiros que transiten pola vía pública. 

1.4 Esta licenza enténdese outorgada deixando a salvo o dereito de propiedade e sen 
prexuízo do de terceiro e non poderá ser invocada para excluír ou diminuír a 
responsabilidade civil ou penal na que tivesen incorrido os titulares no exercicio 
das actuacións autorizadas. 

1.5 A licenza urbanística constitúe un requisito legal para a contratación da 
subministracións dos servizos de enerxía eléctrica, auga, gas, telefonía e 
telecomunicacións, nos casos e termos establecidos na lexislación urbanística. 

1.6 Os prazos para o inicio e o remate das obras non poderán exceder de seis meses 
e tres anos, respectivamente, contados dende a data do outorgamento da 
licenza, e non poderán interromperse as obras por tempo superior a seis 
meses. O Concello poderá concer prórroga dos referidos prazos, logo da 
solicitude expresa, sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación 
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga. Cada prórroga que 
se solicite non poderá ser por un prazo superior ao inicialmente acordado; no 
caso de que se trade de edificacións iniciadas, a concesión da prórroga estará 
condicionada a que a edificación sexa rematada exteriormente. 



1.7 De ser o caso, antes da ocupación da edificación, o promotor haberá de solicitar e 
obter no Concello a licenza de primeira ocupación, para o que deberá achegar, 
sen prexuízo do labor inspector daquel: a) o certificado final de obra e acta de 
recepción, si se tivera outorgado expresamente ou a acreditación da recepción 
tácita; b) documento acreditativo do remate das obras de urbanización; c) 
certificado de illamento acústico expedido por empresa ou entidade 
homologada pola Consellería competente en materia de medio ambiente; d) 
Boletín de instalación de ICT asinado pola empresa instaladora, certificado de 
fin de obra de ICT visado polo colexio que corresponda e selado pola Xefatura 
Provincial de Inspección de Telecomunicacións e protocolo de probas, de se-lo 
caso. 

1.8 A concesión desta licenza non autoriza para a instalación de actividades 
clasificadas nin para a apertura ó público dos locais, que haberán de ser 
obxecto das correspondentes autorizacións municipais. 

1.9 Nas obras de nova edificación e reestruturación xeral, o promotor deberá dispoñer 
dun cartel informativo visible dende o exterior, no que consten:  

a) O nome e apelidos dos seguintes técnicos: dos proxectistas, dos 
directores da obra e de execución da obra, do coordinador de 
seguridade e saúde e dos contratistas. 

b) Ordenanza que se aplica e usos aos que se vai destinar a edificación. 

c) Data de expedición da licenza e prazo de execución das obras. 

d) Número de plantas autorizadas. 

e) Número de expediente. 

f) Prazo de execución das obras.  

 

Cuarto.- Dar traslado deste acordo ó Servizo de Urbanismo ós efectos de 
proceder á súa notificación ós interesados e ó Servizo de Tesourería.  
 
6.- EXPTE. 131/2016 .- URB/49/2016.- GAS GALICIA, SDG S.A. 

Vista a solicitude de licenza presentada por Gas Galicia, SDG, S.A., con NIF A-
15383284, e domicilio a efectos de notificación en Rúa Lisboa, Area Central, 
Local 31-H-I-J, en Santiago de Compostela, para a ampliación da rede de 
distribución de gas natural nas rúas Suasbarras, Rio de Loiba, A Cruz e Sacido, 
na parroquia de Covas, nunha lonxitude de 1.034 metros e 39 mais para 13 
acometidas. Coa solicitude achégase proxecto técnico asinado polo enxeñeiro 
técnico industrial Antonio Javier Sabin Vazquez; estando encomendada a 
dirección de obra das instalacións de gas canalizado durante o ano 2016 no 
termo municipal de Viveiro ao enxeñeiro técnico industrial Fernando Prieto 
García, segundo o oficio visado polo COETI de A Coruña en data 8 de marzo 
de 2016. 



No expediente resulta acreditado o pagamento dos tributos municipais en 
conceptos de ICIO e taxas de licenza urbanística e expedición de documentos  

Visto que constan no expediente as seguintes autorizacións e/ou informes 
sectoriais doutras administracións públicas: 

a) Autorización de 2 de marzo de 2016 da secretaria xeral de ordenación 
do territorio e urbanismo, de autorización de actuacións na zona de 
servidume de protección do DPMT, nas ruas Rio de Loiba e Sacido a 
Gas Galicia SDG, S.A. para a extensión da rede de distribución de gas 
natural, segundo o previsto no artigo 26 da Lei 22/1988, de costas. 

b) Resolución da dirección xeral do Patrimonio Cultural autorizando as xa 
citadas actuacións, de fecha 18 de marzo de 2016, toda vez que a 
intervención afecta ao contorno de protección da Igrexa Parroquial de 
Covas, elemento inventariado, de conformidade co disposto na Lei 
8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio Cultural de Galicia. 

c) Resolución da dirección xeral do Patrimonio Cultural do 5 de abril de 
2016 autorizando a realización dun proxecto de control e seguimento 
arqueolóxico de remoción de terras para as reiteradas obras de 
ampliación da rede de distribución de gas natural nas rúas citadas. 

d) Informe vinculante emitido pola Axencia Galega de Infraestruturas, 
servizo provincial de Lugo, o día 7 de xullo de 2015, conforme ao 
disposto na Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, favorable 
ás actuacións reiteradamente mencionadas. 

e) Resolución do 28 de outubro de 2015, do servizo territorial de Lugo de 
Augas de Galicia, autorizando as obras, de conformidade co disposto no 
texto refundido da Lei de Augas, aprobado por Real decreto lexislativo 
1/2001, do 20 de xullo e no Regulamento do Dominio Publico Hidráulico 
(R.D. 849/1986, do 11 de abril).  

Visto que obra no expediente o preceptivo informe técnico, que entre outros, di:  

“(...) 
Autorizacións previas: 

Patrimonio: 
É de aplicación a ordenanza de protección do patrimonio do punto 11 da OUP, por atoparse as 
obras dentro da área de protección da Igrexa Parroquial de Covas, punto b, “100 metros, cando 
se trate de elementos de arquitectura relixiosa, arquitectura civil e arquitectura militar”, que está 
incluído no inventario de Patrimonio Cultural das Normas Complementarias e Subsidiarias de 
Planeamento Provinciais. Achégase resolución da Comisión Territorial de Patrimonio Histórico 
de Lugo con data 18 de marzo de 2016, na que se acorda: Informar favorablemente este 
expediente. Coa seguinte obriga:  

o Reporanse os pavimentos con outros novos de idénticas características aos orixinais”. 
 
Consta resolución da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, con data 5 de abril de 2016,  polo 
que se autoriza a realización dun proxecto de control e seguimento arqueolóxico por parte do 
arqueólogo Simón Pena Basso.  

 
Informes sectoriais: 



Estradas Xunta de Galicia: 
  Presenta autorización da Axencia Galega de Infraestruturas, [AXI] da Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia con data 7 de xullo de 2015, por 
atoparse as obras dentro do ámbito de influencia da estrada LU-862, p.k. 83+332 – p.k. 83+443, 
titularidade da Xunta de Galicia. 

 
Augas de Galicia:  

As obras atópanse dentro da liña de policía de leitos, calquera tipo de obras ou actuacións 
dentro diste ámbito requirirán da autorización sectorial de Augas de Galicia, Real Decreto 
849/86 de 11 de abril polo que se aproba o regulamento do dominio público hidráulico. 
Presenta autorización de obras de cruces e/ou afeccións de bens de dominio público adscritos a 
Augas de Galicia, con data 28 de outubro de 2015. 

 
Costas: 

A parcela atópase dentro da zona de servidume de protección do dominio público marítimo 
terrestre,  [s.p.D.P.M.T.], todo tipo de obras requirirán expresa autorización da Consellería de 
Medio Ambiente, territorio e Infraestructuras. 

  Presenta solicitude de autorización da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestructuras, Servizo de Costas de Lugo con data de 4 de marzo de 2016, por tratarse de 
obras na zona de servidume de protección do dominio público marítimo terrestre. 

 2.5.- Cumprimento da normativa técnica aplicable 
O  enxeñeiro técnico industrial Antonio Javier Sabín Vázquez fai constar que o proxecto cumpre 
coa normativa técnica aplicábel. 

2.6.- Orzamento 
   O orzamento de execución material segundo o proxecto presentado ascende a cantidade de 

43.397,60€. 
  Conforme, sen prexuízo das inspeccións que por parte do persoal municipal se estimen 

oportunas con obxecto de comprobar as obras realizadas. 
2.7.- Fianza 

Establécese unha fianza de 35.000,00 € para reposición de pavimentos e/ou arranxo de estragos 
que se podan ocasionar coa execución das obras. 

2.8 .- Condicionamentos 
1. Teranse en conta ás indicacións de VIAQUA, empresa adxudicataria do servizo de augas, 

BEGASA, empresa responsábel da rede de distribución de enerxía eléctrica, TELEFÓNICA-
MOVISTAR, R CABLE, da Policía Local e do persoal municipal de obras, relativas á presenza 
dos servizos.  

2. Antes da colocación das distintas instalacións complementarias que se requiran a empresa 
deberá de reunirse cos servizos técnicos municipais e facer un replánteo in-situ para buscar a 
idoneidade da ubicación dos mesmos. 

3. A canalización deberá facerse polos puntos que o Concello determine en cada momento, 
(estrada ou beirarrúa); esto virá condicionado pola existencia de servizos municipais. En todo 
caso estarase a disposición das directrices fixadas polos servizos técnicos municipais, antes do 
comezo da obra. 

4. A tales efectos o arquitecto do servicio de obras do Concello, Santiago Meitín Míguez, 
coordinará coa empresa executora, coas empresas de servizos coa Policía Local e co persoal 
municipal de obras os traballos de canalización da rede de cable. 

5. O remate do pavimento realizarase cos mesmos materiais e espesores existentes na 
actualidade, en caso de afección dos servizos municipais, estes deberán ser reparados á maior 
brevidade posíbel e sempre por conta da empresa solicitante. Segundo directrices dispostas polo 
Concelleiro de Obras do Concello e Viveiro, Jesús Fernández Cal, de xeito xenérico a 
reposición dos pavimentos dos viais de titularidade municipal consistirá na obriga a 
repoñer a totalidade da banda de rodadura nos viais cunha anchura inferior aos 4 metros 
e a totalidade do carril polo que discorra a rede (distancia acoutada dende o eixo do vial 
ao seu borde) nos viais cunha anchura igual ou superior aos 4 metros. Tal disposición 
quedará condicionada aos replanteos realizados in-situ. Excepcionalmente poderanse 



contemplar outras solucións que deberán ser debidamente xustificadas no tocante á súa 
idoneidade e aceptadas pola Concellaría de Obras.  

6. Adoptaranse todas as medidas de seguridade e sinalización das obras, durante a súa execución 
e nos momentos que se atopen paradas. 

7. Tramitarase a correspondente licenza de ocupación da vía pública nos tramos a executar.  
 
3. CONCLUSIÓNS: 
Tendo en conta todo o dito anteriormente e atendendo á normativa aplicábel emítese INFORME 
FAVORÁBEL, nas CONDICIÓNS expresadas nos puntos anteriores, no informe previo da Comisión 
Territorial de Patrimonio Cultural, e nos condicionamentos que se establecen nas preceptivas 
autorizacións sectoriais. 

(...)” 

Visto que por parte do técnico xurídico de urbanismo se emitiu informe xurídico, 
para dar cumprimento ao disposto no artigo 143.1 da Lei 2/2016, do 10 de 
febreiro, do solo de Galicia (en diante, LSG). 
 

Visto o informe favorable, emitido pola técnico xurídico do Departamento de 
Urbanismo, no que se recolle que: Procedemento. A solicitude de licenza é de 
fecha 23 de febreiro de 2016, anterior por tanto á entrada en vigor da actual Lei 
do solo de Galicia cuia entrada en vigor tivo lugar o 19 de marzo de 2016.  

A normativa urbanística vixente na data de presentación da solicitude de 
licenza era a Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia (LOUGA); de acordo co artigo 196.1 desta 
norma, cando os actos de edificación e uso do solo e do subsolo fosen 
realizados en terreos de dominio publico, esixirase tamén licenza municipal..... 

En similares termos se pronuncia o artigo 144.1 da LSG, que dispón que 
“cando os actos de edificación e uso do solo e do subsolo que sexan realizados 
en terreos de dominio publico esixiranse as autorizacións ou concesións 
preceptivas previas por parte do órgano titular do dominio público. A falta 
destas ou a súa denegación impediralle ao órgano competente outorgar a 
licenza e ao particular obter o titulo habilitante”. As actuacións propostas 
consisten na canalización subterránea dunha rede de distribución de gas 
natural nunha lonxitude de 1034 metros, que discorre polas vias publicas 
municipais, polo que o procedemento axeitado é o de outorgamento de 
licenzas regulado no artigo 143 LSG, debendo resolverse de acordo coa 
normativa vixente no momento da súa concesión. 

As actuacións previstas afectan ao subsolo de varios viais municipais, tal e 
como se describe no proxecto técnico. Polo que atinxe á autorización ou 
concesión previa por parte do organo titular do dominio público (o propio 
Concello de Viveiro), indícase que a mercantil Gas Natural Transporte, S.A. é 
titular dunha autorización administrativa outorgada o 7 de marzo de 2013 pola 
Dirección General de Política Energética e Minas, do Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, para a construción do gasoducto de transporte primario de 
gas natural, cuio trazado discorre na súa totalidade na provincia de Lugo, tendo 
igualmente aprobado o proxecto técnico de execución das instalacións e 
recoñecendose a utilidade pública das mesmas. E en data 22 de abril de 2014 
ditouse nova resolución polo antedito organo, nos mesmos termos, para a 



execución das instalacións relativas á Adenda nº 1 ao proxecto de autorización 
de instalacións, de acordo co proxecto denominado “Gasoducto de Transporte 
Básico Mariña Lucense (Ribadeo-Viveiro). A condición terceira da resolución do 
22 de abril de 2014 dí que os cruces especiais e outras afeccións do gasoducto 
a bens de dominio público e a instalacións de servizos realizaranse de 
conformidade aos condicionados sinalados polos organismos e entidades 
competentes, así como por empresas de servizo público ou de servizos de 
interese xeral que resulten afectados pola construción das instalacións relativas 
ao proxecto do gasoducto denominado “Ramal a la Mariña Lucense”. 

 

Visto que a técnico xurídico sinala no seu informe que, de conformidade o 
disposto no artigo 103.2 da Lei 34/1998, do Sector de Hidrocarburos, os 
titulares de concesións, permisos ou autorizacións para o desenvolvemento 
das actividades de fabricación, regasificación, almacenamento, transporte, 
distribución e comercialización de combustibles gaseosos (dentro dos que o 
artigo 54.1, letra a) menciona o gas natural), ou para a construción, 
modificación ou ampliación de instalacións necesarias para as mesmas 
gozarán do beneficio de expropiación forzosa e ocupación temporal de bens e 
dereitos que esixan as instalacións e servizos necesarios, así como a 
servidume de paso e limitacións de dominio nos casos que sexa preciso para 
vías de acceso, líneas de condución e distribución dos hidrocarburos, incluíndo 
as necesarias para atender a vixianza, conservación e reparación das 
instalacións 

En consecuencia, non resulta necesaria a autorización municipal para a 
ocupación do subsolo dos viais públicos, por tratarse dun dereito ou beneficio 
expresamente recoñecido por una norma estatal, que deriva da utilidade 
pública das actuacións  

Conforme establece o artigo 144.3 da LSG, non se poderá conceder licenza 
sen que se acredite o previo outorgamento das autorizacións urbanísticas ou 
sectorias doutras administracións públicas, cando sexan procedentes de 
acordo co disposto nesta lei. 

As actuacións solicitadas resultan afectadas por diversas normas sectoriaIs nas 
que se establece a obriga de solicitar e/ou obter informes favorables ou 
autorizacións previas á solicitude ou concesión da licenza municipal. Segundo 
se indica no informe técnico, resultan necesarios no presente caso o previo 
informe favorable, de carácter vinculante, do organo competente en materia de 
protección do patrimonio en virtude do disposto no punto 11 do Anexo do 
Decreto 102/2006 así como da comunidade autónoma en materia de estradas, 
costas e dominio publico hidráulico. Todos eles constan no expediente, 
segundo se recolle no antecedente numero 2 deste informe. 
 
Respecto á Adecuación ás previsións da lexislación e do planeamento 
urbanísticos. O artigo 143 da LSG establece que as licenzas outorgaranse de 
acordo coas previsións da lexislación e do planeamento urbanísticos. E o artigo 
16.4 do Regulamento de Disciplina Urbanística de Galicia, declarado vixente 
pola disposición transitoria oitava da LSG en tanto non se opoña a dita lei ou 



resulte afectado por ela, dispón que o outorgamento das licenzas farase ao 
amparo da normativa vixente no momento da súa concesión. 

O punto terceiro da disposición transitoria primeira da mencionada LSG declara 
expresamente o mantemento da eficacia dos decretos autonómicos de 
suspensión do plan que foron ditados antes da súa entrada en vigor, e ata que 
entre en vigor o plan xeral; na súa virtude, a normativa vixente no municipio de 
Viveiro, aplicable á resolución deste procedemento, é a contida no Decreto 
102/2006, do 22 de xuño, polo que se suspende a vixencia das normas 
subsidiarias de planeamento municipal de Viveiro e se aproba a ordenación 
urbanística provisional ata a entrada en vigor do novo planeamento, coas 
modificacións introducidas polo Decreto 89/2010, do 3 de xuño; de acordo coa 
indicada ordenación provisional, e tendo en conta o informe técnico favorable 
do arquitecto municipal que obra no expediente, as actuacións propostas 
cumpren coas previsións da ordenanza de sistema viario así como na de 
protección do patrimonio, reguladas nos puntos 5 e 11 do anexo do Decreto 
102/2006.  
 
A Xunta de Goberno Local, en base á proposta de resolución da técnico 
xurídico do Departamento de Urbanismo, por unanimidade, acorda: 

Primeiro.- Outorgar a GAS GALICIA SDG, S.A., licenza municipal de obras 
para a ampliación da rede de distribución de gas natural nas rúas Suasbarras, 
Rio de Loiba, A Cruz e Sacido, na parroquia de Covas, nunha lonxitude de 
1.034 metros e 39 mais para 13 acometidas, de acordo co proxecto técnico 
asinado polo enxeñeiro técnico industrial Antonio Javier Sabin Vazquez; e 
baixo a dirección de obra do enxeñeiro técnico industrial, D. Fernando Prieto 
García.  

Segundo.- Con independencia das condicións xerais ás que se atopan suxeitas 
tódalas licenzas urbanísticas, a presente quedará sometida ao cumprimento 
das CONDICIÓNS PARTICULARES que de seguido se transcriben: 

a) A mercantil interesada deberá constituir na Tesourería municipal, no 
prazo dos quince días seguintes ao da notificación do acto de concesión 
da licenza, unha fianza de 35.000 euros en garantía da reposición de 
pavimentos e/ou arranxo de desperfectos que se poidan ocasionar nos 
viais municipais durante a execución das obras. 

b) Na execución das obras deberanse seguir as indicacións da empresa 
adxudicataria do servizo de abastecemento de auga (VIACQUA, S.A.), 
da empresa responsable da rede de distribución de enerxía eléctrica 
(B.E.G.A.S.A.), de Telefónica-Movistar, R Cable, da Policía Local e do 
persoal municipal de obras, en todo o que afecte á presenza dos 
mencionados servizos e/ou instalacións. 

c) Antes da colocación das distintas instalacións complementarias que se 
precisen, Gas Galicia SDG, S.A. deberá reunirse cos servizos técnicos 
municipais e facer un replanteo in situ para establecer a idoneidade da 
súa ubicación. 



d) A canalización deberá facerse polos puntos que o Concello de Viveiro 
determine en cada momento (estrada ou beirarrúa), que virá 
condicionado pola existencia de servizos municipais. En todo caso 
respetaranse as directrices que fixen os servizos técnicos municipais, 
antes do comezo das obras. 

e) Para os efectos do disposto no apartado anterior, o arquitecto municipal 
do servizo de obras, Santiago Meitín Miguez, coordinará coa empresa 
executora dos traballos, coas empresas de servizos, Policía Local e 
persoal municipal de obras, os traballos de canalización. 

f) O remate do pavimento realizarase cos mesmos materiais e espesores 
que os existentes na actualidade, debendo ser reparados á maior 
brevidade posible calquera dano que poida afectar ao bo funcionamento 
dos servizos, correndo por conta da empresa solicitante os gastos que 
se produzan. Para estes efectos, enténdese que esta obriga comprende 
a reposición da totalidade da banda de rodadura nos viais cunha 
anchura inferior aos 4 metros e a totalidade do carril (distancia acoutada 
dende o eixo do vial ao seu borde) nos viais cunha anchura igual ou 
superior aos 4 metros; esta disposición quedará condicionada aos 
replanteos realizados in situ. Excepcionalmente poderán contemplarse 
outras solucións que deberán ser debidamente xustificadas e aceptadas 
pola concellería de Obras. 

g) Durante a execución das obras, así coma no caso de que aquelas se 
poideran atopar paradas, deberanse adoptar todas as medidas de 
seguridade necesarias, que deben incluir a súa sinalización. 

h) De xenerarse entullos, deberán ser trasladados a vertedoiro autorizado. 

i) Deberanse solicitar as oportunas autorizacións municipais para a 
ocupación de vía pública nos tramos afectados polas obras.  

 
Terceiro.- Dar traslado deste acordo ó Servizo de Urbanismo ós efectos de 
proceder á súa notificación ós interesados e ó Servizo de Tesourería.  
 
7- EXPTE. 150/2016 .- PROPOSTA DE GASTO 
 
Vista a relación de gastos presentada polos Concelleiros, coa fiscalización 
previa de conformidade pola Intervención, certificando a existencia de crédito, 
co seguinte listado: 
 





 220160006221 RC 150/2016 24/05/2016 2016       3300 22111 1.631,64 
 22016001244 PROPOSTA GAS Smtros.de repostos de maquinaria, RETENCION DE CRTO. PARA REPOSTOS DE LAMPARAS, 
 utillaxe e elem. Cultura REPARACION DE MESA DE SON NO TEATRO PASTOR DIAZ 

 

 220160006222 RC 150/2016 24/05/2016 2016       9200 216 1.443,63 
 22016001245 PROPOSTA GAS Equipos para procesos de información. RETENCION CRTO. ANO 2016 PAGO ANUAL CONTRATO DE 
 Admon. Xeral. MANTEMENTO PROGRAMA DE APLICACION INFORMATICA 



 

 

 

 
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. 
 
8- EXPTE. 158/2016 .- URB/278/2015.- GAS GALICIA, SDG S.A. 
 
Vista a solicitude de licenza presentada por Gas Galicia, SDG, S.A., con NIF A-
15383284, e domicilio a efectos de notificación en Rúa Lisboa, Area Central, 
Local 31-H-I-J, en Santiago de Compostela. 

Visto que GAS GALICIA SDG, S.A. formalizou, o 30 de setembro de 2015, 
unha solicitude de licenza municipal para a ampliación da rede de distribución 
de gas natural nun total de 266 metros lineais na rúa Alonso Perez en Viveiro. 
Coa solicitude achégase proxecto técnico asinado pola enxeñeira industrial 
Fátima María Torrente Socastro; estando encomendada a dirección de obra 
das instalacións de gas canalizado durante o ano 2016 no termo municipal de 
Viveiro ao enxeñeiro técnico industrial Fernando Prieto García, segundo o oficio 
visado polo COETI de A Coruña en data 8 de marzo de 2016. 

No expediente resulta acreditado o pagamento dos tributos municipais en 
conceptos de ICIO e taxas de licenza urbanística e expedición de documentos  

Visto que constan no expediente as seguintes autorizacións e/ou informes 
sectoriais doutras administracións públicas: 

a) Resolución da dirección xeral do Patrimonio Cultural autorizando as xa 
citadas actuacións, de fecha 18 de marzo de 2016, toda vez que a 
intervención afecta ao contorno de protección da capela dos Malates e 
ao contorno da Porta da Vila ou do Cristo (elementos inventario e BIC, 
respectivamente), de conformidade co disposto na Lei 8/1995, do 30 de 
outubro, do patrimonio Cultural de Galicia. 

b) Resolución da dirección xeral do Patrimonio Cultural do 8 de marzo de 
2016 autorizando a realización dun proxecto de control e seguimento 
arqueolóxico de remoción de terras para as obras mencionadas.  

Visto que obra no expediente o preceptivo informe técnico que, entre outros, di: 

“(...) 

 
Autorizacións previas: 

Patrimonio: 
É de aplicación a ordenanza de protección do patrimonio do punto 11 da OUP, por atoparse as 
obras dentro da área de protección da Capela do Cristo dos Malates, punto b, “100 metros, 
cando se trate de elementos de arquitectura relixiosa, arquitectura civil e arquitectura militar”, 



que está incluído no inventario de Patrimonio Cultural das Normas Complementarias e 
Subsidiarias de Planeamento Provinciais. Achégase resolución da Comisión Territorial de 
Patrimonio Histórico de Lugo con data 18 de marzo de 2016, na que se acorda: Informar 
favorablemente este expediente. Coa seguinte obriga:  

o Reporanse os pavimentos con outros novos de idénticas características aos orixinais”. 
 
Consta resolución da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, con data 8 de marzo de 2016,  polo 
que se autoriza a realización dun proxecto de control e seguimento arqueolóxico por parte do 
arqueólogo Simón Pena Basso.  

 2.5.- Cumprimento da normativa técnica aplicable 
A  enxeñeira industrial Fátima María Torrente Socastro fai constar que o proxecto cumpre coa 
normativa técnica aplicábel. 

2.6.- Orzamento 
   O orzamento de execución material segundo o proxecto presentado ascende a cantidade de 

10.575,92€. 
  Conforme, sen prexuízo das inspeccións que por parte do persoal municipal se estimen 

oportunas con obxecto de comprobar as obras realizadas. 
2.7.- Fianza 

Establécese unha fianza de 8.500,00 € para reposición de pavimentos e/ou arranxo de estragos 
que se podan ocasionar coa execución das obras. 

2.8 .- Condicionamentos 
1. Teranse en conta ás indicacións de VIAQUA, empresa adxudicataria do servizo de 

augas, BEGASA, empresa responsábel da rede de distribución de enerxía eléctrica, 
TELEFÓNICA-MOVISTAR, R CABLE, da Policía Local e do persoal municipal de obras, 
relativas á presenza dos servizos.  

2. Antes da colocación das distintas instalacións complementarias que se requiran a 
empresa deberá de reunirse cos servizos técnicos municipais e facer un replánteo in-
situ para buscar a idoneidade da ubicación dos mesmos. 

3. A canalización deberá facerse polos puntos que o Concello determine en cada 
momento, (estrada ou beirarrúa); esto virá condicionado pola existencia de servizos 
municipais. En todo caso estarase a disposición das directrices fixadas polos servizos 
técnicos municipais, antes do comezo da obra. 

4. A A tales efectos o arquitecto do servicio de obras do Concello, Santiago Meitín Míguez, 
coordinará coa empresa executora, coas empresas de servizos coa Policía Local e co 
persoal municipal de obras os traballos de canalización da rede de cable. 

5. O remate do pavimento realizarase cos mesmos materiais e espesores existentes na 
actualidade, en caso de afección dos servizos municipais, estes deberán ser reparados 
á maior brevidade posíbel e sempre por conta da empresa solicitante. Segundo 
directrices dispostas polo Concelleiro de Obras do Concello e Viveiro, Jesús Fernández 
Cal, de xeito xenérico a reposición dos pavimentos dos viais de titularidade 
municipal consistirá na obriga a repoñer a totalidade da banda de rodadura nos 
viais cunha anchura inferior aos 4 metros e a totalidade do carril polo que 
discorra a rede (distancia acoutada dende o eixo do vial ao seu borde) nos viais 
cunha anchura igual ou superior aos 4 metros. Tal disposición quedará 
condicionada aos replanteos realizados in-situ. Excepcionalmente poderanse 
contemplar outras solucións que deberán ser debidamente xustificadas no tocante á 
súa idoneidade e aceptadas pola Concellaría de Obras.  

6. Adoptaranse todas as medidas de seguridade e sinalización das obras, durante a súa 
execución e nos momentos que se atopen paradas. 

7. Tramitarase a correspondente licenza de ocupación da vía pública nos tramos a 
executar.  

3. CONCLUSIÓNS: 
Tendo en conta todo o dito anteriormente e atendendo á normativa aplicábel emítese INFORME 
FAVORÁBEL, nas CONDICIÓNS expresadas nos puntos anteriores, no informe previo da Comisión 
Territorial de Patrimonio Cultural.(..)” 



Visto que por parte do técnico xurídico de urbanismo se emitiu informe xurídico, 
para dar cumprimento ao disposto no artigo 143.1 da Lei 2/2016, do 10 de 
febreiro, do solo de Galicia (en diante, LSG).  
 
Visto o informe favorable, emitido pola técnico xurídico do Departamento de 
Urbanismo, no que se recolle que: Procedemento. A solicitude de licenza é de 
fecha 30 de sertembro de 2015, anterior por tanto á entrada en vigor da actual 
Lei do solo de Galicia cuia entrada en vigor tivo lugar o 19 de marzo de 2016.  

A normativa urbanística vixente na data de presentación da solicitude de 
licenza era a Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia (LOUGA); de acordo co artigo 196.1 desta 
norma, cando os actos de edificación e uso do solo e do subsolo fosen 
realizados en terreos de dominio publico, esixirase tamén licenza municipal..... 

En similares termos se pronuncia o artigo 144.1 da LSG, que dispón que 
“cando os actos de edificación e uso do solo e do subsolo que sexan realizados 
en terreos de dominio publico esixiranse as autorizacións ou concesións 
preceptivas previas por parte do órgano titular do dominio público. A falta 
destas ou a súa denegación impediralle ao órgano competente outorgar a 
licenza e ao particular obter o titulo habilitante”. As actuacións propostas 
consisten na canalización subterránea dunha rede de distribución de gas 
natural nunha lonxitude de 266 metros, que discorre poo unha via pública 
municipal (rua Alonso Perez), polo que o procedemento axeitado é o de 
outorgamento de licenzas regulado no artigo 143 LSG, debendo resolverse de 
acordo coa normativa vixente no momento da súa concesión. 

Polo que atinxe á autorización ou concesión previa por parte do organo titular 
do dominio público (o propio Concello de Viveiro), indícase que a mercantil Gas 
Natural Transporte, S.A. é titular dunha autorización administrativa outorgada o 
7 de marzo de 2013 pola Dirección General de Política Energética e Minas, do 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para a construción do gasoducto de 
transporte primario de gas natural, cuio trazado discorre na súa totalidade na 
provincia de Lugo, tendo igualmente aprobado o proxecto técnico de execución 
das instalacións e recoñecendose a utilidade pública das mesmas. E en data 
22 de abril de 2014 ditouse nova resolución polo antedito organo, nos mesmos 
termos, para a execución das instalacións relativas á Adenda nº 1 ao proxecto 
de autorización de instalacións, de acordo co proxecto denominado “Gasoducto 
de Transporte Básico Mariña Lucense (Ribadeo-Viveiro). A condición terceira 
da resolución do 22 de abril de 2014 dí que os cruces especiais e outras 
afeccións do gasoducto a bens de dominio público e a instalacións de servizos 
realizaranse de conformidade aos condicionados sinalados polos organismos e 
entidades competentes, así como por empresas de servizo público ou de 
servizos de interese xeral que resulten afectados pola construción das 
instalacións relativas ao proxecto do gasoducto denominado “Ramal a la 
Mariña Lucense”. 
 
Visto que a técnico xurídico sinala no seu informe que, conforme o disposto no 
artigo 103.2 da Lei 34/1998, do Sector de Hidrocarburos, os titulares de 
concesións, permisos ou autorizacións para o desenvolvemento das 
actividades de fabricación, regasificación, almacenamento, transporte, 



distribución e comercialización de combustibles gaseosos (dentro dos que o 
artigo 54.1, letra a) menciona o gas natural), ou para a construción, 
modificación ou ampliación de instalacións necesarias para as mesmas 
gozarán do beneficio de expropiación forzosa e ocupación temporal de bens e 
dereitos que esixan as instalacións e servizos necesarios, así como a 
servidume de paso e limitacións de dominio nos casos que sexa preciso para 
vías de acceso, líneas de condución e distribución dos hidrocarburos, incluíndo 
as necesarias para atender a vixianza, conservación e reparación das 
instalacións. 

En consecuencia, non resulta necesaria a autorización municipal para a 
ocupación do subsolo dos viais públicos, por tratarse dun dereito ou beneficio 
expresamente recoñecido por una norma estatal, que deriva da utilidade 
pública das actuacións  

Conforme establece o artigo 144.3 da LSG, non se poderá conceder licenza 
sen que se acredite o previo outorgamento das autorizacións urbanísticas ou 
sectorias doutras administracións públicas, cando sexan procedentes de 
acordo co disposto nesta lei. 

Segundo se indica no informe técnico, resulta necesario no presente caso o 
previo informe, de carácter vinculante, do organo competente en materia de 
protección do patrimonio en virtude do disposto no punto 11 do Anexo do 
Decreto 102/2006 e na Lei do Patrimonio Cultural de Galicia, informe que 
consta no expediente, segundo se recolle no antecedente numero 2 deste 
informe.  
 
Respecto á Adecuación  ás previsións da lexislación e do planeamento 
urbanísticos. O artigo 143 da LSG establece que as licenzas outorgaranse de 
acordo coas previsións da lexislación e do planeamento urbanísticos. E o artigo 
16.4 do Regulamento de Disciplina Urbanística de Galicia, declarado vixente 
pola disposición transitoria oitava da LSG en tanto non se opoña a dita lei ou 
resulte afectado por ela, dispón que o outorgamento das licenzas farase ao 
amparo da normativa vixente no momento da súa concesión. 

O punto terceiro da disposición transitoria primeira da mencionada LSG declara 
expresamente o mantemento da eficacia dos decretos autonómicos de 
suspensión do plan que foron ditados antes da súa entrada en vigor, e ata que 
entre en vigor o plan xeral; na súa virtude, a normativa vixente no municipio de 
Viveiro, aplicable á resolución deste procedemento, é a contida no Decreto 
102/2006, do 22 de xuño, polo que se suspende a vixencia das normas 
subsidiarias de planeamento municipal de Viveiro e se aproba a ordenación 
urbanística provisional ata a entrada en vigor do novo planeamento, coas 
modificacións introducidas polo Decreto 89/2010, do 3 de xuño; de acordo coa 
indicada ordenación provisional, e tendo en conta o informe técnico favorable 
do arquitecto municipal que obra no expediente, as actuacións propostas 
cumpren coas previsións das ordenanzas aplicables, reguladas nos puntos 5 e 
11 do anexo do Decreto 102/2006.  
 
A Xunta de Goberno Local, en base á proposta de resolución da técnico 
xurídico do Departamento de Urbanismo, por unanimidade, acorda: 



Primeiro.- Outorgar a GAS GALICIA SDG, S.A., licenza municipal de obras 
para a a ampliación da rede de distribución de gas natural nun total de 266 
metros lineais na rúa Alonso Perez en Viveiro, de acordo co proxecto técnico 
asinado pola enxeñeira industrial Fátima María Torrente Socastro e baixo a 
dirección de obra do enxeñeiro técnico industrial Fernando Prieto García  

Segundo.- Con independencia das condicións xerais ás que se atopan suxeitas 
tódalas licenzas urbanísticas, a presente quedará sometida ao cumprimento 
das CONDICIÓNS PARTICULARES que de seguido se transcriben: 

a) A mercantil interesada deberá constituir na Tesourería municipal , no 
prazo dos quince días seguintes ao da notificación do acto de concesión 
da licenza, unha fianza de 38.500 euros en garantía da reposición de 
pavimentos e/ou arranxo de desperfectos que se poidan ocasionar nos 
viais municipais durante a execución das obras. 

b) Na execución das obras deberanse seguir as indicacións da empresa 
adxudicataria do servizo de abastecemento de auga (VIACQUA, S.A.), 
da empresa responsable da rede de distribución de enerxía eléctrica 
(B.E.G.A.S.A.), de Telefónica-Movistar, R Cable, da Policía Local e do 
persoal municipal de obras, en todo o que afecte á presenza dos 
mencionados servizos e/ou instalacións. 

c) Antes da colocación das distintas instalacións complementarias que se 
precisen, Gas Galicia SDG, S.A. deberá reunirse cos servizos técnicos 
municipais e facer un replanteo in situ para establecer a idoneidade da 
súa ubicación. 

d) A canalización deberá facerse polos puntos que o Concello de Viveiro 
determine en cada momento (estrada ou beirarrúa), que virá 
condicionado pola existencia de servizos municipais. En todo caso 
respetaranse as directrices que fixen os servizos técnicos municipais, 
antes do comezo das obras. 

e) Para os efectos do disposto no apartado anterior, o arquitecto municipal 
do servizo de obras, Santiago Meitín Miguez, coordinará coa empresa 
executora dos traballos, coas empresas de servizos, Policía Local e 
persoal municipal de obras, os traballos de canalización. 

f) O remate do pavimento realizarase cos mesmos materiais e espesores 
que os existentes na actualidade, debendo ser reparados á maior 
brevidade posible calquera dano que poida afectar ao bo funcionamento 
dos servizos, correndo por conta da empresa solicitante os gastos que 
se produzan. Para estes efectos, enténdese que esta obriga comprende 
a reposición da totalidade da banda de rodadura nos viais cunha 
anchura inferior aos 4 metros e a totalidade do carril (distancia acoutada 
dende o eixo do vial ao seu borde) nos viais cunha anchura igual ou 
superior aos 4 metros; esta disposición quedará condicionada aos 
replanteos realizados in situ. Excepcionalmente poderán contemplarse 
outras solucións que deberán ser debidamente xustificadas e aceptadas 
pola concellería de Obras. 



g) Durante a execución das obras, así coma no caso de que aquelas se 
poideran atopar paradas, deberanse adoptar todas as medidas de 
seguridade necesarias, que deben incluir a súa sinalización. 

h) De xenerarse entullos, deberán ser trasladados a vertedoiro autorizado. 

i) Deberanse solicitar as oportunas autorizacións municipais para a 
ocupación de vía pública nos tramos afectados polas obras.  

 
Terceiro.- Dar traslado deste acordo ó Servizo de Urbanismo ós efectos de 
proceder á súa notificación ós interesados e ó Servizo de Tesourería.  
 

9- EXPTE. 201/2016 .- Convocatoria e probas de selección de persoal 
laboral por concurso-méritos. 
 
Vista a Resolución da Xefatura Territorial da Consellería de Economía, 
Emprego e Industria pola que se concede unha subvención por importe de 
71.842,19 euros ao Concello de Viveiro para a contratación de 10 persoas en 
situación ou risco de exclusión social preceptoras da RISGA, para a realización 
de obras ou servizos denominado/a: “Revalorización de Espazos Públicos”, 
cunha xornada do 75 % e cunha duración de 7 meses,  dende o 15 de xuño de 
2016 ata ó 14 de xaneiro de 2017. 
 
Vistas as bases para a contratación urxente de 9 peóns e un capataz en 
relación ao expediente: TR351F2016/15-2, que transcritas literalmente, di: 
 
“BASES PARA A CONTRATACIÓN URXENTE DE 9 PEÓNS E 1 CAPATAZ 
EN RELACIÓN AO EXP TR 351F 2015/6-2”.  
  
1º.- Obxecto da convocatoria: 
O obxecto desta convocatoria é a contratación laboral temporal, de 9 peóns e 
1 capataz para formar parte do Servizo municipal de obras, durante sete 
meses a xornada dun 75% , para a realización de obras de interese xeral e 
utilidade social competencia desta entidade local, vinculados á resolución de 
data 18 de marzo de 2015 dictada polo Xefe Territorial da Xefatura Territorial 
de Lugo da Consellería de Traballo e Benestar e o amparo da Orde de 31 de 
decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a 
concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación 
temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras de 
RISGA para o ano 2015.   
 
 2º.- Tipo e duración do contrato: 
Os contratos serán de traballo temporal coa cláusula específica de traballos de 
interese social de duración determinada de 7 meses. 
A xornada laboral será a tempo parcial do 75% da xornada total; o horario será 
establecido polo coordinador do servizo, coa autorización do alcalde-
presidente. 
3º.- Retribucións: 
As retribucións íntegras mensuais  serán as seguintes:  
 



    CUSTO UNITARIO MENSUAL CUSTOS TOTAIS 

NÚM. 
TRAB 

GRUPO 
COTIZAC. 
SEG. 
SOC. 

OCUPACIÓN 
CNAE 2009 (4 
díxitos)/     
OCUPACIÓN (letra) 

SALARIO 
BRUTO (1) 

%COTA 
PATRONAL 
SEG. SOC. 

COTA 
PATRONAL Á 
SEG. SSOCIAL 

 TOTAL 
CUSTO 
MENSUAL 

DURACIÓN 
CONTRATO 
EN MESES 

TIPO 
XORNADA        
% 

CUSTOS 
SALARIAIS 
TOTAIS 

1 3 CAPATAZ 8411D 810,17 37,80% 306,24 1.116,41 7 75% 7.814,87 

9 9 PEON 8411D 707,48 37,80% 267,43 974,91 7 75% 61.419,33 

           

                      

                      

                      

                      

TOTAL SUBVENCIONABLE 1.517,65   573,67 2.091,32    69.234,2 

           

  

 
4º.- Requisitos dos aspirantes: 
Serán requisitos mínimos dos aspirantes a esta contratación: 
1.- Ter a nacionalidade española, ou ser nacional de outros Estados, conforme 
aos artigos 56 y 57 do Estatuto Básico do Empregado Público. 
2.- Ter a capacidade funcional, así como a capacidade física necesaria para o 
desempeño das tarefas, extremos que deberán acreditarse mediante a 
presentación de informe médico ou certificado médico no caso de ser 
seleccionado. 
3.- Ter cumpridos os 16 anos de idade e non exceder, no seu caso da idade 
máxima de xubilación forzosa. 
4.- Declaración responsable de non haber sido separado, mediante expediente 
disciplinario, do servizo de calquera administración pública, nin atoparse en 
inhabilitación para o exercicio da función pública por sentencia firme. 
5.- Declaración responsable de non estar incurso en causas de 
incompatibilidades de conformidade có disposto na la Lei 53/1984, del 26 de 
decembre, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións 
públicas. 
6.- Ser perceptor de RISGA . 
7.- Estar inscrito no Servizo Público de Emprego de Galicia como persoas 
demandantes non ocupadas. 
  
5º.- Órgano de Selección: 
A selección será realizada por un Grupo Mixto constituído para tal fin por un 
Técnico designado por a Consellería de Traballo e  por dous traballadores do 
Concello de Viveiro nombrados polo Alcalde  que actuará de conformidade cos 
principios de publicidade, transparencia, obxectividade, igualdade e non 
discriminación segundo o disposto nestas bases e da Orde de 31 de decembro 
de 2014 . 
 
6º.-  Selección de aspirantes:  
Os aspirantes preseleccionados para participar no proceso selectivo, polo 
Servizo Público de Emprego (Oficina de Emprego de Viveiro), poderán  ser 



notificados tanto pola Oficina de emprego como polo Concello; e aqueles que 
desexen continuar no proceso,  presentaranse no  Concello de Viveiro,  o día 
que se lles notifique. 
  
De conformidade co artigo 59.5 b) da Lei 30/1992 de 26 de novembro, de 
Réxime xurídico das Administracións Públicas e de Procedemento 
Administrativo Común,  fixase como medio de comunicación das publicacións 
que se deriven dos actos integrantes deste procedemento selectivo a 
exposición no taboleiro de edictos do Concello. 
 
7º.- Selección: 
A selección realizarase de conformidade có  previsto nas presentes bases polo 
sistema de Valoración de méritos + Entrevista  según o seguinte baremo:  
 

 
BAREMO DE PUNTUACIÓN DE MÉRITOS A SELECCIÓN DE PERSOAL PARA OS 
POSTOS DE "9 PEÓNS  E UN CAPATAZ" PARA O CONCELLO DE VIVEIRO): 

 
 1.- EXPERIENCIA LABORAL (Máximo 2 puntos). 

 
0,5 puntos por ano de traballo en postos directamente relacionados co posto de traballo 
(peón de obras públicas ou similar) en concellos ou en empresas. 

 
 2.- MULLERES …………..1 punto. 
 

3.- IDADE 
    

 - 18 - 25 anos ........ 1 punto. 
 - 25 - 65anos .. ....   3 puntos. 
  

 4.- DISCAPACIDADE……………. minusvalía  > 33 % ……… 1 punto. 
 

 5.- TEMPO DE DESEMPREGO DESDE O ÚLTIMO TRABALLO (SEGÚN VIDA 
LABORAL)  
       
- Menos de 12 meses ......  1 punto. 
- Mais  de 12 meses… ....     2 puntos.      
- Mais  de 18 meses… ....     4 puntos. 
 

 6.- TEMPO DE PERCEPCIÓN DO RISGA  
       
- Menos de 12 meses ......  1 punto. 
- Mais  de 12 meses… ....     2 puntos.          
- Mais  de 18 meses… ....     4 puntos. 
 
7- CARGAS FAMILIARES  
 
Por cada fillo menor de 18 anos a cargo 0.5  puntos, ata un máximo de 2 puntos 
 

 8.- ENTREVISTA PERSONAL (máximo 5 puntos) 
 
 Valorarase a dispoñibilidade para o traballo, e adaptación ó mesmo. 

 



8º.- Procedemento de selección: 
Non se seleccionará mais candidatos que prazas convocadas, aínda que co 
resto de solicitantes non seleccionados elaborarase unha relación de reservas, 
por orden á puntuación conseguida, por si fose preciso cubrir as posibles 
baixas ou renuncias dos seleccionados, so válida para esta campaña. 
 
9º.- Formalización dos contratos: 
A proposta da comisión mixta se elevará ó órgano de contratación, para a 
resolución do expediente de selección. 
O contrato formalizarase cos aspirantes seleccionados  en aplicación da 
lexislación laboral vixente. 
 
10º.- Dereito supletorio: 
No non previsto nestas bases acudirase ao disposto na lexislación laboral 
vixente que resulte de aplicación e, especialmente, no disposto no Estatuto 
Básico do Empregado Público no que sexa de aplicación ao persoal laboral, no 
disposto no Estatuto dos Traballadores RDL 1/95 de 24 de marzo, no disposto 
no Real Decreto 2720/1998, do 18 de decembro, e no Real Decreto Lei 8/1997, 
del 16 de maio de Medidas urxentes para a Mellora do Mercado de Traballo e 
no Fomento da Contratación Indefinida, e demais lexislación en materia laboral. 
 
11º.- Norma final: 
A presente convocatoria,  as súas  bases e tódolos actos administrativos que 
da mesma se deriven e das actuacións do tribunal, poderán ser impugnados 
polos interesados no caso e na forma dispostos na Lei 30/1992, do 26 de 
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e de procedemento 
administrativo común.” 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 
 
Primeiro.- Aprobar as bases para a contratación urxente de 9 peóns e 1 
capataz en relación ao expediente: TR351F2016/15-2, para prestar servizos no 
Concello de Viveiro. 
 
Segundo.- Publicalas no taboleiro do Concello de Viveiro. 
 
Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento de Persoal para o 
seu coñecemento e efectos. 
 
10.- EXPTE. 260/2016.- DACIÓN DE CONTA DO DECRETO DICTADO POLA 
ALCALDÍA POR AVOCACIÓN DE COMPETENCIAS. 
 
Por parte da Sra. Alcaldesa, Dª. María Loureiro García, dáse conta da 
Resolución feita pola Alcaldía mediante a avocación de competencias 
delegadas na Xunta de Goberno Local. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 
 



Darse por informada do Decreto ditado pola Alcaldía por avocación de 
competencias, entendendo que neste caso existía motivación suficiente da 
urxencia para a súa realización.  
 
11.- EXPTE. 42/2016 .- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN “ALUGUER DUNHA NAVE ALMACEN MUNICIPAL DO 
CONCELLO DE VIVEIRO”. 
 
Visto o expediente CT 2016/7, correspondente á tramitación do contrato 
mediante concurso en procedemento aberto do servizo denomidado:  “Aluguer 
dunha nave para almacén municipal do Concello de Viveiro”.  
 
Visto o informe da técnico xurídico, e visto o informe sobre corrección de erro 
de feito observado na cláusula 14, do prego de cláusulas administrativas, coa 
conformidade da Intervención. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 
 
Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación “Aluguer dunha nave para 
almacén municpal do Concello de Viveiro”, cun prezo, máximo mensual, que 
ascende á cantidade de 1.250,00 euros, IVE incluido, cun prazo de duración de 
un ano (con posibilidade dunha prórroga anual  de máximo dous anos).  
 

21% IVE Canon base Canon Total 
216,94 € 1.033,06 € 1.250,00 € 

 
Segundo.- Aprobar o gasto para realizar o servizo descrito. Existe consignación 
orzamentaria para o exercicio 2016 por importe de 7.500 euros. A autorización 
e o compromiso de gasto subordínase ó crédito que para cada exercicio se 
consigne nos respectivos orzamentos. 
 
Terceiro.- Aprobar os pregos de cláusulas administrativas particulares polo 
sistema de procedemento aberto e o prego de prescricións técnicas. 
 
Cuarto.- Publicar o anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia de Lugo 
e no perfil do contratante. 
 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo ao Departamento de Intervención e 
ao Servizo de Contratación para a continuidade do expediente ata a súa 
conclusión. 
 
12.- JOSÉ MIGUEL CABALLERO JUNQUERA, SOLICITANDO 
AUTORIZACIÓN PARA TRASMISIÓN DE LICENZA DE TAXI. 
 
Visto o escrito de D. José Miguel Caballero Junquera, con DNI 52.293.123-R, e 
domicilio a efectos de notificación na Avda. Cantarrana, 11-entlo., en Viveiro, 
no que solicita a transmisión e cambio de titularidade da licenza de taxi Nº 5 do 
Concello de Viveiro a favor de Dª. María Carmen Franco Rodríguez, con DNI 
33.992.832-M, que asina conxuntamente a solicitude como proba da súa 
aceptación. 



 
Segundo a documentación aportada coa solicitude a parada atenderase co 
mesmo vehículo adscrito á mesma, un vehículo marca Renault, modelo Laguna 
Gran Tour, matrícula 4453-HMX, e nº de bastidor VF1KT32J646978614, coa 
tarxeta VT nº 05852477-7. 
 
Visto que por parte do titular da licenza advirtese que lle foi reconocida unha 
incapacidad permamente total para a profesión habitual. 
 
Por parte de Secretaría indícase que a transmisión de licenzas de taxi deben 
cumprir os requisitos establecidos na Lei 4/2013, de 30 de maio, de transporte 
público de persoas en vehículos de turismo de Galicia, debendo cumprirse os 
requisitos referidos no momento da autorización do cambio de titularidade. 
 
Visto o expediente municipal no que se constata que a licenza de taxi non 
figura dende hai máis de dous anos a nome do transmitente, e tendo en conta 
que sofre unha incapacidade permanente, e que esta limitación temporal esta 
incluída na Lei, será aplicable neste caso. Está constatado no expediente que 
transmitente e adquirente están ó día nas súas obrigas tributarias e de 
seguridade social e das relacionadas coa actividade propia do servizo de taxi, 
dos que constan no expediente certificados de estar ó día nas súas obrigas 
tributarias e de seguridade social, así como das relacionadas coa actividade 
propia do taxi, consta así mesmo informe do Concello da non existencia de 
sancións pecuniarias ó titular da licenza como consecuencia do exercizo da 
actividade. Respecto ó limite máximo de licenzas nun mesmo titular consta 
neste Concello a existencia doutra licenza de taxi a nome da persoa que 
adquire a licenza. 
 
Visto que consta no expediente, referente ó novo titular, documentación 
acreditativa da non existencia de débedas tributarias e coa Seguridade Social, 
contrato de compravenda do vehículo que se vai destinar ó servizo de taxi, 
compromiso de alta no IAE, compromiso de alta en autónomos, compromiso de 
contratación do seguro de responsabilidade civil, declaración xurada na que se 
manifesta que non é titular neste momento de ningunha outra licenza de taxi, 
compromiso de adicación exclusiva ó taxi e certificación do Concello de Viveiro 
respecto a que o novo titular non conta neste Concello con ningunha licenza de 
taxi ó seu nome. 
 
Visto o establecido na Lei 4/2013, de 30 de maio, de transporte público de 
persoas en vehículos de turismo de Galicia, e comprobada por este Concello a 
documentación presentada e o cumprimento dos requisitos previstos para a 
autorización da transmisión da licenza de taxi.  
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 
 
Primeiro.- Remitir a solicitude de cambio de titularidade da licenza de taxi nº 5, 
a favor de Dª. María Carmen Franco Rodríguez (presentada neste Concello), 
xunto coa documentación obrante no expediente, ó Servizo de Mobilidade do 
Departamento Territorial de Lugo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio 
e Infraestructuras (Órgano competente respecto á autorización interurbana de 



taxi), ós efectos da emisión de informe previo á autorización de cambio de 
titularidade da licenza de taxi solicitada. 
 
Segundo.- Notificar o presente acordo ós interesados, facendo constar que se 
trata dun acto de trámite. 
 

13.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN 
 
Visto o informe do Director de Servizos Sociais, que di, que no DOG de 03 de 
maio de 2016 publicase a ORDE do 21 de abril de 2016 pola que se aproban 
as bases que rexen as subvencións destinadas ás entidades locais de Galicia 
para a promoción da información xuvenil e para a realización de actividades 
dirixidas á xuventude no ámbito da educación non formal e da participación 
durante o ano 2016, e se procede á súa convocatoria. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 
 
Primeiro.- Aprobar o proxecto presentado polo Departamento de Servizos 
Sociais para o ocio alternativo para o ano 2016 cun orzamento de 5.500 euros. 
 
Segundo.- Solicitar polo devandito Departamento de Servizos Sociais a 
subvención ao amparo da Orde por un importe de 3.000 euros. 
 
14.- ANTONIA PARAPAR GÓMEZ, RENUNCIANDO A PRESTACIÓN DO 
SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR. 
 
Visto o escrito de Dª. Antonia Parapar Gómez, con DNI 07.742.157-N, e 
domicilio a efectos de notificación no lugar de Ameixoa, nº 32, en Viveiro, 
presentado no Concello en data 26 de maio de 2015, co Nº de rexistro 3704, no 
que se indica que viña sendo beneficiario do servizo de axuda no fogar dende o 
día 19 de abril de 2016, e non estando interesado en seguir beneficiándose do 
mencionado servizo formula a renuncia á prestación do servizo de axuda no 
fogar. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 
 
Primeiro.-  Aceptar a renuncia formulada por Dª. Antonia Parapar Gómez, en 
relación á prestación do servizo de axuda no fogar. 
 
Segundo.- Dar traslado do presente acordo ó interesado, asi como ó Centro 
municipal de Servizos Sociais. 
 
15.- PROPOSTA DA CONCELLERIA DE ECONOMIA E FACENDA.- 
CONVENIO COAS ASOCIACIÓNS DE COMERCIANTES 
 
A.- Concesión de subvención.- CONVENIO CENTRO COMERCIAL 
HISTÓRICO VIVEIRO. 
 
Vista a proposta da Concellería de Economía e Facenda para a aprobación do 
Convenio co CENTRO COMERCIAL HISTÓRICO VIVEIRO, ano 2016, 



adxuntando modelo de convenio de colaboración a asinar entre o Concello de 
Viveiro e o CENTRO COMERCIAL HISTÓRICO VIVEIRO, ano 2016, para a 
concesión da subvención nominativa. 
 
Visto o informe de Intervención, de carácter favorable, no que se recolle que se 
trata dun convenio de colaboración polo que se concede unha subvención 
nominativa para a realización das actividades descritas no corpo do Convenio 
ao CENTRO COMERCIAL HISTÓRICO VIVEIRO, sinalando que a aplicación 
orzamentaria para a cantidade proposta de 3.000,00 euros é a  4300-48920, 
manifestando a existencia de dita consignación. 
  
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 
 
Primeiro.- Aprobar o convenio de colaboración polo que se concede unha 
subvención nominativa ao CENTRO COMERCIAL HISTÓRICO VIVEIRO, 
prevista nominativamente no orzamento para o exercicio 2016, por importe de 
3.000,00 euros, nos termos recollidos no modelo de convenio que acompaña á 
proposta da Concellería de Economía e Facenda. 
 
Segundo.- Notificar o presente acordo ós interesados ós efectos de proceder á 
sinatura do referido convenio. 
 
Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ós Departamentos de Tesourería e 
Intervención para o seu coñecemento e efectos. 
 
B.- Concesión de subvención.- CONVENIO ASOCIACIÓN COMERCIANTES 
BEIRAS DE VIVEIRO. 
 
Vista a proposta da Concellería de Economía e Facenda para a aprobación do 
Convenio ca ASOCIACIÓN COMERCIANTES BEIRAS DE VIVEIRO, ano 2016, 
adxuntando modelo de convenio de colaboración a asinar entre o Concello de 
Viveiro e a ASOCIACIÓN COMERCIANTES BEIRAS DE VIVEIRO, ano 2016, 
para a concesión da subvención nominativa. 
 
Visto o informe de Intervención, de carácter favorable, no que se recolle que se 
trata dun convenio de colaboración polo que se concede unha subvención 
nominativa para a realización das actividades descritas no corpo do Convenio 
ca ASOCIACIÓN COMERCIANTES BEIRAS DE VIVEIRO, sinalando que a 
aplicación orzamentaria para a cantidade proposta de 3.000,00 euros é a  
4300-48930, manifestando a existencia de dita consignación. 
  
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 
 
Primeiro.- Aprobar o convenio de colaboración polo que se concede unha 
subvención nominativa á ASOCIACIÓN COMERCIANTES BEIRAS DE 
VIVEIRO, prevista nominativamente no orzamento para o exercicio 2016, por 
importe de 3.000,00 euros, nos termos recollidos no modelo de convenio que 
acompaña á proposta da Concellería de Economía e Facenda. 
 



Segundo.- Notificar o presente acordo ós interesados ós efectos de proceder á 
sinatura do referido convenio. 
 
Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ós Departamentos de Tesourería e 
Intervención para o seu coñecemento e efectos. 
 
16.- PROPOSTA  DO CONCELLEIRO DE FACENDA.- RECOÑECEMENTO 
DA OBRIGACIÓN DE PAGO POR EXPROPIACIÓN FORZOSA NA FINCA DE 
REFERENCIA CATASTRAL Nº 2750601PJ1325S EN LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LAS MARISMAS 
DEL RÍO LANDRO. 
 
Vista a proposta da Concellería de Facenda, de data 18-05-16, sobre 
recoñecemento da obriga de pago por expropiación forzosa na finca de 
referencia catrastal Nº 2750601PJ1325S.  
 
Visto que con data 5 de abril de 2002 o Pleno do Concello acordou iniciar o 
procedemento expropiatorio para a execución do proxecto de: Recuperación 
das Marismas do Río Landro, que produxo incoar expediente de expropiación 
dos terreos necesarios para tal fin, no que se encontraba a finca con referencia 
catastral Nº 2750601PJ1325S. 
 
Visto que con data 5 de maio de 2004 a Xunta de Goberno Local, realiza un 
ofrecemento de pago de 1.078,00 euros pola expropiación da finca 
referenciada. 
 
Visto que con data 19 de agosto de 2005 fixose un depósito previo pola 
ocupación dos terreos pola cantidade de 109,78 euros. 
 
Visto o expediente administrativo en referencia ao asunto epigrafiado donde os 
informes de Intervención e do Departamento Xurídico sinalan que se prosiga a 
tramitación para que o órgano correspondente acorde o recoñecemento da 
obriga de pago cuantificada e consignada no informe de Intervención. 
 
Visto o informe favorable, emitido polo Departamento de Intervención. 
 
Visto o informe emitido pola técnico Xuridico. 
 
A Xunta de Goberno Local, en base á proposta do Concelleiro, por 
unanimidade, acorda: 
 
Primeiro .- Aprobar o recoñecemento da obrigación de pago de 968,22 euros 
con cargo á aplicación prepostaria 1510.600 (Inversiones en terrenos), sendo 
beneficiaros a partes iguais Dª. Mª del Carmen, Dª. Ana, Dª. Almudena y D. 
Ramón Vicente Vázquez Vale, ao nº de conta que figura no expediente. O 
resto, 109,78 euros, fixose depósito previo na Caja General de Depósito. 
 
Segundo.- Dar traslado do presente acordo os Departamentos de Intervención 
e Tesourería, asi como aos Servizos Xurídicos. 
 



17.- BLANCA VEIGA GARCÍA, SOLICITANDO DOCUMENTACIÓN 
 
Visto o escrito presentado por Dª. Blanca Veiga Garcia, con DNI 34880419-E, e 
número de rexistro 3426, no que solicita documentación aportada en relación a 
Contratación do servizo de Atención Psicolóxica do CIM do Concello de Viveiro, 
co número de expediente CT 2015/16. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 
 
Primeiro.- Dar traslado ao Servizo de Contratación para que proceda á remisión 
do solicitado por ser interesada. 
 
18.- RIVEIGA PROMOCIONES, S.L., SOLICITANDO DEVOLUCIÓN DE 
IMPORTES ABONADOS PARA LICENZA DE OBRAS. 
 
Vista solicitude da mercantil interesada, de indemnización dos tributos 
municipais ingresados pola tramitación da licenza de obras con nº de 
expediente 104/2006, e o custo oficial dos proxectos, cuantificda pola 
interesada nun importe total de 203.453,69 euros, comprensivo de ambos 
conceptos, máis os intereses legais que correspondan ata a data de pago, con 
fundamento no establecido no artigo 77.5 da Lei 9/2002. dp 30 de decembro, 
de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia (en diante, 
LOUGA). 
 
Visto o informe emitido pola técnico xurídico do Departamento de Urbanismo, 
que di: 
 
 “(...) 
 
1º. A mercantil RIVEIGA PROMOCIONES, S.L. asinou unha solicitude de 
licenza municipal para construcción dun edificio na rúa Suasbarras, en Covas-
Viveiro, en data 28 de marzo de 2006, á que se lle asinou o número de 
expediente 104/2006. Se ben no texto da solicitude se dí textualmente “según 
proyecto básico que se adjunta”, resulta a todas luces imposible que tal 
documento fose aportado na data da solicitude (28/3/2006) por canto a data de 
visado do proxecto básico asinado polo arquitecto José Díaz López para a 
construcción do inmoble é a de 6 de abril de 2006, é dicir, 9 días máis tarde da 
data que figura na solicitude de licenza, de donde deriva a imposibilidade de 
entender presentada a solicitude de licenza o día 28 de marzo de 2006, dados 
os termos nos que se atopa redactado o artigo 195.3 da LOUGA, conforme ao 
que “As solicitudes de licenzas que se refiran á execución de obras ou 
instalacións deberán acompañarse de proxecto técnico completo redactado por 
técnico competente...”; engadindo o apartado 5 do mesmo artigo que “as 
peticións de licenza resolveranse no prazo de tres meses, a contar dende a 
presentación da solicitude coa documentación completa no rexistro do 
Concello”. 
O 3 de abril de 2006 ingresou os seguintes tributos municipais: 

a) ICIO: 63.518,28 euros 
b) Taxa de licencia de obras: 39.698,92 euros 
c) Taxa de expedición de documentos: 4,89 euros 



 
2º.- O DOG nº 68, de 3 de abril de 2006,  publicou a Resolución do 24 de 
marzo de 2006, da D.X.de Urbanismo, pola que se fai público o acordo da 
Conselleira de Política Territorial, Obras Públicias e Transportes adoptado o 23 
de marzo de 2006, de iniciación do expediente de suspensión das entón 
vixentes normas subsidiarias de planeamento municipal de Viveiro (NSP) ao 
abeiro do establecido no artigo 96 da LOUGA, e a suspensión automática de 
licenzas, con efectos a partir da data dese acordo, é dicir, a partir do día 24 de 
marzo de 2006, e ata a entrada en vigor da normativa provisional que resulte 
aprobada polo Consello da Xunta (tal normativa foi aprobada o 22 de xuño de 
2006 e publicada no DOG do día 23 de xuño de 2006) 
 
3º.- O artigo 77 da LOUGA regula o réxime xurídico da suspensión das licenzas 
urbanísticas como consecuencia da aprobación inicial de instrumentos de 
planeamento ou de ordenación urbanística, establecendo no punto 5º os 
dereitos dos peticionarios de licenzas sempre que fosen solicitadas antes da 
publicación da suspensión. Así, establecese o dereito a ser indemnizado do 
custo oficial dos proxectos e a devolución, de ser o caso, dos tributos 
municipais, sempre e cando non fose posible outorgar a licenza (solicitada 
antes da publicación da suspensión) por resultar incompatible coa nova 
ordenación. 
 
Cómpre analizar, en primeiro lugar, si se cumpren no presente caso as previsións do 
precepto no que se fundamenta a reclamación do dereito a ser indemnizada (artigo 77 da 
LOUGA): 
 

Tratarse dunha licenza solicitada con anterioridade á publicación da 
suspensión (do procedemento de outorgamento de licenzas).  

 
O procedemento de outorgamento de licenzas urbanísticas regúlase no artigo 
195 da LOUGA. En relación coas solicitudes, o apartado 3º dispón que “as 
solicitudes de licenzas que se refiran á execución de obras deberán 
acompañarse  de proxecto técnico completo, redactado por técnico 
competente. O proxecto técnico é un documento inseparable da licenza posto 
que o seu contido permitelle á administración coñecer o obxecto das 
actuacións pretendidas e decidir a súa adecuación ou non á normativa 
urbanística aplicable e ao resto das condicións sinaladas na LOUGA (artigo 
195.4 LOUGA). A data a partir da cal se inicia o prazo para resolver as 
solicitudes de licenza urbanística, é a da presentación da solicitude coa 
documentación completa no rexistro do concello.  
A iniciación do procedemento de outorgamento de licenzas ten lugar, de conformidade 
coa regulación autonómica que queda descrita, desde a presentación non só da 
solicitude de licenza, senón da presentación solicitude coa documentación completa no 
rexistro municipal.  

Como xa se adiantou no punto 1º, o proxecto técnico foi visado o 6 de abril de 
2006 polo COAG, non constando no expediente a data da súa presentación no 
rexistro municipal para ser incorporado ao expediente. Non obstante, a data do 
visado colexial obrigatorio acredita, sen lugar a dudas que a solicitude de 
licenza coa documentación completa non puido ter lugar, en ningún caso, 
antes do día 6 de abril de 2006. 
Tal interpretación deriva igualmente do disposto no artigo 71.1 da Lei 30/1992, do 26 de 
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento 



administrativo común (LRXPAC) cando regula o trámite de requirimento ao interesado 
para que subsane a solicitude de iniciación ou acompañe os documentos preceptivos, si 
a solicitude non reúne os requisitos sinalados no artigo 70 e os esixidos, no seu caso, 
pola lexislación específica aplicable ( neste caso, o artigo 195 da LOUGA) 

 
A publicación da suspensión do procedemento de outorgamento de licenzas 
tivo lugar o 3 de abril de 2006 (DOG Nº 68), é dicir, antes da solicitude da 
licenza coa documentación completa.  
 
En consecuencia, a indemnización  de 203.453,69 euros, mais intereses 
legais, solicitada por Riveiga Promociones, S.L. non cumpre coa primeira 
condición establecida no artigo 77.5 da LOUGA, para que se lle recoñeza 
o dereito a ser indemnizada, posto que non solicitou a licenza con 
anterioridade á publicación da suspensión do procedemento de 
outorgamento de licenzas 
Polo que queda exposto, este Servizo de urbanismo CONCLÚE: 
 
Primeiro: Que na solicitude de RIVEIGA PROMOCIONES, S.L. fundada no 
disposto no artigo 77.5 da LOUGA,  de recoñecemento dunha indemnización 
por importe de 203.453,69 euros, mais os intereses legais correspondentes ata 
a fecha de pago, {comprensiva de honorarios profesionais de redacción de 
proxecto -cuio pago non xustifica-, por importe de 100.231,60 euros, e dos 
tributos municipais ingresados polos conceptos de ICIO, taxa de licenza de 
obras e sellos municipais, por importe total de 103.222,09 euros}, non 
concurren os requisitos esixidos no mencionado precepto que xeneran o 
dereito á idemnización 
 
Segundo: Que en relación aos tributos municipais abonados mediante 
autoliquidación provisional, cuio ingreso tivo lugar o 3 de abril de 2006, co 
desglose que queda indicado no punto 1º deste informe, deberá ser obxecto –
no seu caso- de informe por parte dos servizos municipais correspondentes, 
por si procedese a súa devolución de oficio de acordo coa normativa aplicable 
á devolución de ingresos. Para estes efectos indícase que 
Riveiga Promociones S.L. recibíu a notificación do acordo denegatorio da 
licenza o día 14 de decembro de 2006; que contra dito acordo formulou recurso 
potestativo de reposición o día 12 de xaneiro de 2007 sen que mesmo se 
conteña solicitude ningunha de devolución dos tributos municipais ingresados. 
Que a única mención a ditos tributos é a contida na solicitude de 
recoñecemento de indemnización obxecto do presente informe, que tivo 
entrada no rexistro xeral do Concello de Viveiro o día 19 de marzo de 2015. 
 
(...)” 
 
Visto o informe emitido pola Interventora e Tesoureria municipais no que se 
conclúe o seguinte: 
 
- En relación á devolución no concepto de ICIO polo importe de 63.518,28 €, 
tendo en conta que o interesado solicita a devolución o 16 de marzo de 2015, e 
o ingreso foi o 03 de abril de 2006, a licenza  foi solicitada o 28 de marzo  de 
2006 sen presentar a documentación completa ata o 06 de abril de 2006, e 
tendo en conta a denegación da licenza por acordo da Xunta de Goberno local 



de 14 de novembro de 2006, sendo interposto recurso de reposición o 12 de 
xaneiro de 2007, non procede a devolución da cantidade ingresada ao 
transcorrer máis de catro anos, producíndose a prescrición do dereito á 
devolución do imposto inicialmente satisfeito en base aos fundamentos 
expostos.  
 
- En relación coa devolución das taxas por licenza urbanística e polos 
documentos que expida ou de que entenda a administración ou as autoridades 
locais a instancia de parte, por importes de 39.698,92 € e 4,89 € 
respectivamente, non procede a devolución por terse prestado o servizo ou 
actividade municipal que conforman o feito impoñible dos mesmos. 
  
Visto que en data 19 de febreiro de 2016, se acordou, desestimar a solicitude 
da mercantil Riveiga Promociones, S.L., de devolución dos tributos municipais. 
 
Visto que en data 19 de abril de 2016, se presentó recurso de reposición contra 
o acorda o 19 de febreiro de 2016. 
 
Visto o informe de intervención declarando a inadmisión do recurso de 
reposición potestativo por extemporáneo. 
 
Tendo en conta que na resolución de 19 de febreiro de 2016 resolveu 
unicamente sobre a reclamación dos tributos non facendo referencia o acordo á 
indemnización solicitada. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 
 
Primeiro.- Inadmitir o recurso de reposición potestativo por extemporáneo, 
respecto o acordo da Xunta de Goberno Local de data 19 de febreiro de 2015, 
sobre a devolución de tributos. 
 
Segundo.- Desestimar a indemnización solicitada en base o informe emitido 
pola técnico xurídico do departamento de urbanismo. 
 
Terceiro.- Notificar o presente acordo ós interesados , facendolle saber que 
contra o acordado no punto primeiro por tratarse de resolución de un recurso 
de reposición solo cabe interpoñer recurso contencioso administrativo, e contra 
o punto dous, que por fin á vía administrativa caberá interpoñer recurso 
potestativo de reposición ou contencioso administrativo. 
 
Cuarto.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ós interesados. 
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, por parte da Sra. Alcaldesa levántase 
a sesión, sendo as 14:51 horas do dia 3 de xuño de 2016, extendéndose de 
todo o tratado a presente acta, da que eu Secretaria dou fe. 
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