
 
Concello de Viveiro

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO

SESION  ORDINARIA  DA  XUNTA  DE  GOBERNO  LOCAL, 
CORRESPONDENTE AO DÍA  CATORCE   DE  XUÑO  DE 2016 

ASISTENTES: 
Dª. MARIA LOUREIRO GARCIA
Dª. MARIA ISABEL RODRIGUEZ LOPEZ
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

SECRETARIA ACCIDENTAL:
Dª. FÁTIMA MOAR RIVERA

Na Casa do Excmo. Concello de VIVEIRO, sendo as 17:30 do dia 14 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 
ordinaria da Xunta de Goberno Local, en primeira convocatoria.

Á  hora  sinalada  para  este  acto  polo  Sra.  Alcaldesa,  declárase  aberto  o 
mesmo.

1.- EXPTE.  100/2016.-    CONTRATACIÓN OBRA MELLORA RÚA REGO 
DAS FLORES.- DIRECCION XERAL DE ADMINISTRACION LOCAL

Visto  o  Proxecto  de  mellora  e  reposición  de  saneamento,  redes  de 
sumidoiros  e  abastecemento  de  auga  na  rúa  Rego  das  Flores-Viveiro”, 
redactado polo Arquitecto municipal.

Visto  o  prego  de  cláusulas  administrativas  particulares  reguladoras  da 
adxudicación  da  obra  “PROXECTO  DE  MELLORA  E  REPOSICIÓN  DE 
SANEAMENTO,  REDES DE SUMIDOIROS E  ABASTECEMENTO DE AGUA NA 
RÚA REGO DAS FLORES-VIVEIRO”, redactado polo Servizo de Contratación 
en data 08-06-2016.

Visto que por parte da Intervención expídese certificado de RC, quedando 
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retido o seu importe na partida 1532/619, que según consta no proxecto, o 
prezo do contrato ascende a 104.753,63 euros IVE incluido.

Consta no proxecto a Autorización Serctorial de Augas de Galicia outorgada 
por Resolución de data 13 de abril de 2016, consta asimesmo a autorización 
sectorial do Servizo de Patrimonio Cultural outorgada en data 26 de febreiro 
de 2016.

A  Xunta  de  goberno,  por  unanimidad,  de  conformidade  cos  informes 
emitidos ó efecto, acorda:

Primeiro.- Aprobar o proxecto de obra, redactado polo Arquitecto Municipal e 
rematado o prazo de exposición ao público.

Segundo.-  Aprobar  o  expediente  de  contratación,  xunto  cos  pregos  de 
claúsulas administrativas particulares e os pregos de prescrición técnicas 
recollido  no  proxecto,  asi  como  a  aprobación  do  gasto  que  ascende  a 
104.753,64  euros,  tramitado  con  carácter  urxente  por  procedemento 
negociado sen publicidade, tendo en conta o informe previo de Secretaría e 
Intervención,  así  como  a  invitación  a  participar  no  procedemento  ás 
empresas relacionadas a continuación:

a) Carferlo, S.L.

b) Arias y Casabella, S.L.

c) Desmaco, S.L.

d) Isidro Otero, S.L.

e) Villasuso Ortegal, S.L.

Terceiro.- Dar traslado do devandito acordo o Servizo de Contratación para a 
súa tramitación e cumplimentación.

2.- EXPTE. 175/2016.- TRAMITACIÓN FASE XIV.

MODIFICACIÓN  DE  ACTUACIÓNS  A  INCLUÍR  NA  XIV  FASE  DO  PLAN  DE 
REHABILITACIÓN DO CASCO HISTÓRICO. 

Vista a proposta de modificación das actuacións a incluír na Décimo Cuarta 
Fase do Plan de Rehabilitación do Casco Histórico de Viveiro, remitida pola 
Oficina Municipal de Rehabilitación do Casco Histórico de Viveiro, mediante 
a que se remite  a proposta definitiva de actuacións a incluir  na décimo 
cuarta fase, amparada no Convenio “Acordo da comisión bilateral celebrada 
o 27  de outubro  do 2015, relativa á Área de rexeneración e renovación 
urbana  do  Centro  Histórico  de  Viveiro  (Lugo)  Comunidade  Autónoma de 
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Galicia. Plan Estatal de Fomento do Aluguer de Vivendas, a Rehabilitación 
Edificatoria, e a rexeneración e renovación Urbanas 2013-2016. Anualidades 
2015-2016”.

Na citada proposta, indícase que visto o acordo da Xunta de Goberno Local 
de data 13 de maio de 2016, respecto á proposta de actuacións a incluír na 
décimo cuarta Fase do Plan de Rehabilitación do Casco Histórico de Viveiro.

Resulta que se advertiron tres erros de feito na documentación referente á 
proposta  de  actuacións  elaborada  e  que  serviu  de  base  para  o  referido 
acordo, erros de feito que se relacionan a continuación:

- Vista  a  solicitude  presentada  por  D.  José  María  Ramos  Alcedo, 
compróbase  que  na  mesma solicitude  se  presenta  documentación 
para dúas actuacións, e non soamente para unha. Trátase de dúas 
actuacións a realizar no edificio situado na Rúa Rosalía de Castro Nº 
12, correspondentes ás vivendas 3º esquerda e 3º dereita das cales é 
propietario. No acordo da Xunta de Goberno, por erro na proposta, 
figura soamente a vivenda 3º esquerda.

- Vista a documentación presentada por D. Miguel Fernández Rodríguez 
para  as obras  a  realizar  na  edificación da súa propiedade na Rúa 
LuisTrelles, nº 1, e resultando que logo de requerida documentación, 
o solicitante presenta escrito no rexistro do Concello indicando que 
aporta  a  documentación  requerida.   Indicando  no  escrito  que  ten 
presentada solicitude de licenza de obra, comprobado este dato no 
departamento de Urbanismo constátase a súa inexistencia; polo tanto 
no  acordo  de  Xunta  de  Goberno  Local,  esta  actuación  aparece 
valorada para a súa inclusión na Fase 14, ao considerarse por erro, na 
proposta, que a documentación do solicitante se atopaba completa, 
debendo ser EXCLUIDA.

- Vista a documentación presentada por Dona Mª Piedad López Sigler, 
para  as  obras  a  realizar  na  edificación  da  súa  propiedade na  rúa 
Felipe Prieto,  nº 12,  e logo de comprobada a declaración do IRPF, 
constatase  que  segundo  as  “Bases  reguladoras  e  Convocatoria  de 
subvenciones para a rexeneración e renovación urbana na área de 
rehabilitación  do  Casco  Histórico  de  Viveiro”,  posteriormente 
modificada  por  corrección de errros  no  B.O.P.  do  9 de febreiro  de 
2016; a unidade familiar supera o 6,5 IPREM, debendo polo tanto ser 
EXCLUIDA.

Visto  que  en  virtude  dos  erros  detectados  e  referidos,  a  Oficina  de 
Rehabilitación  entende  que  debe  procederse  á  súa  corrección,  debendo 
quedar a proposta formulada do seguinte xeito:

SOLICITUDES  EXCLUIDAS  POR  INCUMPRIMENTO.  Indicanse  as  causas  de 
incumprimento  segundo  as  Bases  Reguladoras  e  convocatoria  de 
subvencións   para  a  rexeneración  e  renovación  urbana  na  área  de 
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Rehabilitación do Casco Histórico de Viveiro (modificada por corrección de 
erros e publicada o 9 de febreiro de 2016).

Interesado Dirección Pto. incumprimento
Rebeca Valella Rosalía  de Castro 

39-41
4.  Poderanse  acoller  ás  axudas  as 
actuacións  xa  iniciadas  pero  que  non 
esteñan  finalizadas  á  data  da 
presentación  das  solicitudes.  Na 
documentación que presenta, inclúe 
final de obra (data 25 de setembro 
de  2008)  licencia  de  primeira 
ocupación con expte. 2005/159

José Miguel Novo NCM 51A- 3º D 2.A  (modificado  por  correción  de  erros, 
publicado o 9 de febreiro de  2016).- Non 
poderán  obter  financiamento  mediante 
estas axudas as unidades familiares con 
Renda  das  Persoas  Físicas  superiores  a 
6.5 veces o IPREM calculado polo artigo 
6.2b do RD 233/2013.

Koldovika  Maren 
Bajo González

NCM 51A- 3º E 2.A  (modificado  por  correción  de  erros, 
publicado o 9 de febreiro de 2016).- Non 
poderán  obter  financiamento  mediante 
estas axudas as unidades familiares con 
Renda  das  Persoas  Físicas  superiores  a 
6.5 veces o IPREM calculado polo artigo 
6.2b do RD 233/2013.

Miguel  Fernández 
Rodríguez

Luis Trelles nº 1 Non aportar a licencia de obra segundo o 
punto  10  D.c)  das  bases  reguladoras 
(modificada  pola  correción  de  erros 
publicada o 9 de febreiro de 2016)

Mª Piedad Gómez 
Sigler

Felipe Prieto nº 12 2.A  (modificado  por  correción  de  erros, 
publicado o 9 de febreiro de 2016).- Non 
poderán  obter  financiamento  mediante 
estas axudas as unidades familiares con 
Renda  das  Persoas  Físicas  superiores  a 
6.5 veces o IPREM calculado polo artigo 
6.2b do RD 233/2013.

Indicase  na  proposta  da  Oficina  de  Rehabilitación  que,   polo  tanto,  as 
actuacións propostas para ser incluidas na fase XIV son as seguintes:

Situación da vivenda
Nº 
rexistro

Propietario
Punt
uació
n

Actu
ació
ns

Avenida de Cervantes, 
nº 10

395  ano 
2016

Justo Andrés Pérez Cociña 13 1

Praza Maior, nº 5
851  ano 
2016

Francisco Galdo Fernández 9 1
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Nicomedes  Pastor 
Díaz, nº 10-2º

2161  ano 
2016

Reyes Baño López 9 1

Margarita  Pardo  de 
Cela, nº 19-2º

868  ano 
2016

Gloria Pérez González 8 1

Luis Trelles, nº 8
1564  ano 
2016

Antonio  A.  Trasancos 
Atadell

8 1

Nicolas  Cora 
Montenegro, nº 51-B

395  ano 
2016

CCPP  Nicolás  Cora 
Montenegro, 51B

7 9

Nicolas  Cora 
Montenegro, nº 51-A

396  ano 
2016

CCPP  Nicolás  Cora 
Montenegro, 51A

7 7

Rosalía  de  Castro,  nº 
12-3º dcha.

478  ano 
2016

José Mª Ramos Alcedo 6 1

Rosalía  de  Castro,  nº 
12-3º izq.

478  ano 
2016

José Mª Ramos Alcedo 3 1

Vicente  Cociña,  nº 
5B-3ºA

849  ano 
2016

Dictino Martínez Castelo 3 1

 Así mismo a Oficina de Rehabilitación indica que, tendo en conta que todas 
as solicitudes admitidas e valoradas non chegan ó número de 30 actuacións 
establecidas na convocatoria, procede a cualificación provisional de todas as 
actuacións  do  listado  que  antecede;  polo  que  o  presente  acordo  debe 
recoller o establecido no artigo 12.a) parágrafos segundo e seguintes das 
bases reguladoras da convocatoria, para a súa posterior remisión ó IGVS.

Segundo o exposto pola Oficina de Rehabilitación, procede que o presente 
acordo engada o listado de actuacións para as que se solicitará cualificación 
provisional, cos datos establecidos no referido artigo das bases.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en virtude da proposta da 
Oficina de Rehabilitación do Casco Histórico de Viveiro, acorda: 

Primeiro.-  Denegar  a  subvención  ás  vivendas  3ºD  (D.  José  Miguel  Novo 
Guisán)  e  3ºE  (Dª.  Koldovika  Maren  Bajo  González),  da  Comunidade  de 
Propietarios  Nicolás  Cora  Montenegro,  nº  51-A,  por  incumprir  o  requisito 
reflictido  no  punto  2.a  das  “Bases  reguladoras  e  Convocatoria  de 
subvencións  para  a  rexeneración  e  renovación  urbana  na  área  de 
Rehabilitación do Casco Histórico  de Viveiro”,  por  incumprir  este  mesmo 
requisito,  denegaselle  tamén a subvención a Dona Piedad Gómez Sigler, 
propietaria  da  edificación sita  en Felipe  Prieto,  nº  12.  Denegar  tamén a 
subvención a Dª. Rebeca Valella propietaria da vivenda da rúa Rosalía de 
Castro,  nº  39-41,  por  incumprir  o  punto  4  das  Bases  Reguladoras 
“Poderanse  acoller  ás  axudas  as  actuacións  xa  iniciadas  pero  que  non  
esteñan finalizadas á data da presentación das solicitudes” e a D.  Miguel 
Fernández Rodríguez,  propietario de Luis Trelles,  nº 1, por non aportar a 
licencia de obra segundo o punto 10 D.c) das bases reguladoras (modificada 
pola correción de erros publicada o 9 de febreiro de 2016).

Segundo.- Incluír na XIV Fase do Plan de Rehabilitación do Casco Histórico as 
seguintes actuacións:
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Situación da vivenda
Nº 
rexistro

Propietario
Puntua
ción

Actu
ació
ns

Avenida de Cervantes, nº 
10

395  ano 
2016

Justo  Andrés  Pérez 
Cociña

13 1

Praza Maior, nº 5
851  ano 
2016

Francisco  Galdo 
Fernández 

9 1

Nicomedes  Pastor  Díaz, 
nº 10-2º

2161  ano 
2016

Reyes Baño López 9 1

Margarita Pardo de Cela, 
nº 19-2º

868  ano 
2016

Gloria  Pérez 
González

8 1

Luis Trelles, nº 8
1564  ano 
2016

Antonio A. Trasancos 
Atadell

8 1

Nicolas Cora Montenegro, 
nº 51-B

395  ano 
2016

CCPP  Nicolás  Cora 
Montenegro, 51B

7 9

Nicolas Cora Montenegro, 
nº 51-A

396  ano 
2016

CCPP  Nicolás  Cora 
Montenegro, 51A

7 7

Rosalía  de  Castro,  nº 
12-3º dcha.

478  ano 
2016

José  Mª  Ramos 
Alcedo

6 1

Rosalía  de  Castro,  nº 
12-3º izq.

478  ano 
2016

José  Mª  Ramos 
Alcedo

3 1

Vicente  Cociña,  nº 
5B-3ºA

849  ano 
2016

Dictino  Martínez 
Castelo

3 1

Terceiro.-  Dar  traslado  deste  acordo  ós  Departamento  de  Intervención  e 
Secretaría. 

Cuarto.-  Dar  traslado  deste  acordo á  Oficina  de  Rehabilitación  do Casco 
Histórico de Viveiro ós efectos da súa notificación ós Departamentos e ós 
interesados,  concedéndolles  un  prazo  de  dez  días  para  alegacións,  que 
empezará a contar dende o día seguinte ó da recepción da notificación.

Quinto.- Publicación o anuncio no taboleiro de anuncios do Concello coas 
puntuacións  obtidas  por  cada  solicitante,  ós  efectos  de  supervisión polo 
interesados durante o trámite de alegacións. 

Sexto.-  Unha  vez  rematado  o  período  de  alegacións,  de  non  existir 
ningunha,  este  acordo de  aprobación  de  actuacións  revestirá  o  carácter 
definitivo,  sen  necesidade  de  novo acordo.  No suposto  de  existencia  de 
alegacións  a  Oficina  de  Rehabilitación  efectuará  nova  proposta  de 
resolución definitiva.

3.- PROPOSTAS DE GASTOS.

Vistas  as  propostas  de  gasto  presentadas  polos  Concelleiros,  coa 
fiscalización  previa  de  conformidade  pola  Intervención,  certificando  a 
existencia  de  crédito,  cos  números  de  expedientes:  EXPTE.  300/2016  e 
EXPTE. 479/2016, que se relacionan no ANEXO I da presente Acta.
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A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Aprobar a autorización dos gastos referidos no ANEXO I.

Segundo.- Dar conta do presente acordo ao Departamento de Intervención e 
ós concelleiros proponentes das propostas de gasto aprobadas.

4.- EXPTE.  314/2016.-  LICENZA  URBANISTICA  EXPTE  AUPAC 
URB_125_2016.- SAAVEDRA FERNANDEZ JUAN CARLOS.

Vista  a  solicitude  de  licenza  presentada  por  D.  Juan  Carlos  Saaveda 
Fernández, con DNI 33.998.284-Y, e domicilio a efectos de notificación no 
barrio Santo Albites, 13, en Viveiro, para substitución de porta en cuarto de 
baño na vivenda sita na Travesía da Mariña nº 23 4º no casco antigo de 
Viveiro, de referencia catastral 3254602PJ1335S0011GH.

Visto que obra no expediente o preceptivo informe técnico de conformidade 
das  actuacións  solicitadas  coa  legalidade  urbanística,  asinado  pola 
aparelladora da oficinal municipal do casco antigo de Viveiro e conformado 
polo  arquitecto  municipal  o  18  de  abril  de  2016.  Segundo  o  indicado 
informe,  non  resulta  preciso  informe  previo  do  organo  competente  en 
materia de protección do patrimonio, sendo o orzamento declarado (200,00 
euros) verificado de conformidade, 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 da técnico xurídico do Departamento 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  letra  c)  da  LSG,  as  intervencións  en  inmobles 
declarados  BIC  ou  catalogados  polas  súas  singulares  características  ou 
valores  culturais,  históricos,  artísticos,  arquitectónicos  ou  paisaxísticos 
estarán suxeitos a licenza municipal,  sen prexuízo das autorizacións que 
sexan procedentes de acordo coa lexislación sectorial aplicable. O inmoble 
de referencia atópase incluido no catálogo inventario do Plan Especial de 
Protección e Reforma Interior do Casco Antigo de Viveiro (PEPRI), polo que a 
solicitude debe tramitarse polo procedemento de licenza. 

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 
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ordenación  urbanística  provisional  ata  a  entrada  en  vigor  do  novo 
planeamento,  que,  no  punto  1.3  do  Anexo  regula  a  ordenanza  de  solo 
urbano da zona antiga de Viveiro,  de aplicación aos terreos incluidos no 
ambito territorial do PEPRI.

De acordo coa indicada ordenación provisional, e tendo en conta o informe 
favorable  dos  servizos  técnicos  municipais  que  obra  no  expediente,  as 
actuacións propostas cumpren coas previsións da ordenanza aplicable. 

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. Juan Carlos Saavedra Fernández, licenza municipal 
para  substituir  porta  en  cuarto  de  baño  na  vivenda  sita  na  Travesía  da 
Mariña,  nº  23-4º,  no  casco  antigo  de  Viveiro,  de  referencia  catastral 
3254602PJ1335S0011GH. 

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

a) 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

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

Terceiro.- Esta licenza enténdese outorgada deixando a salvo o dereito de 
propiedade e sen prexuízo de terceiros,  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.

Cuarto.- O prazo de iniciación non poderá exceder de seis meses e o de 
terminación  de  tres  anos,  dende  a  data  do  seu  outorgamento,  e  non 
poderán interromperse as obras por tempo superior a seis meses.

O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos da licenza por 
unha soa vez e por un novo prazo non superior ó inicialmente acordado, 
previa  solicitude  expresa  formulada  antes  da  conclusión  dos  prazos 
determinados.

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

5.-   EXPTE.-    385/2016  .-  LICENZA  URBANISTICA  EXPTE  AUPAC 
URB_128_2016.- MARTINEZ CASTELO DICTINO.

Vista a solicitude de licenza presentada por D. Dictino Martinez Castelo, con 
DNI  33.758.805-A,  e  domicilio  a  efectos  de  notificación  na  Rúa  Vicente 
Cociña, 5-2ºesqda, en Viveiro, para  substitución de instalación eléctrica e 
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carpintería exterior no inmoble sito na rúa Vicente Cociña, nº 5- 3º A no 
casco antigo de Viveiro, de referencia catastral 3354914PJ1335S0051DZ.

Visto que o 19 de abril de 2016 tivo entrada no rexistro xeral do Concello de 
Viveiro  a  resolución  de  19  de  abril  de  2016  da  xefa  do  servizo  de 
coordinación da área cultural ditada por delegación da directora xeral de 
patrimonio  cultural,  autorizando as actuacións  propostas toda vez  que o 
inmoble atópase no contorno de protección da Porta de Carlos V (elemento 
declarado BIC).

Visto que obra no expediente o preceptivo informe técnico de conformidade 
das  actuacións  solicitadas  coa  legalidade  urbanística,  asinado  pola 
aparelladora da oficinal municipal do casco antigo de Viveiro e conformado 
polo arquitecto municipal o 2 de maio de 2016. Segundo o indicado informe, 
o orzamento declarado (7.463,60 euros) verificouse de conformidade, 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 da técnico xurídico do Departamento 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  letra  c)  da  LSG,  as  intervencións  en  inmobles 
declarados  BIC  ou  catalogados  polas  súas  singulares  características  ou 
valores  culturais,  históricos,  artísticos,  arquitectónicos  ou  paisaxísticos 
estarán suxeitos a licenza municipal,  sen prexuízo das autorizacións que 
sexan procedentes de acordo coa lexislación sectorial aplicable. O inmoble 
de referencia atópase incluido no catálogo inventario do Plan Especial de 
Protección e Reforma Interior do Casco Antigo de Viveiro (PEPRI), polo que a 
solicitude debe tramitarse polo procedemento de licenza. 

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,  que,  no  punto  1.3  do  Anexo  regula  a  ordenanza  de  solo 
urbano da zona antiga de Viveiro,  de aplicación aos terreos incluidos no 
ambito territorial do PEPRI.
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De acordo coa indicada ordenación provisional, e tendo en conta o informe 
favorable  dos  servizos  técnicos  municipais  que  obra  no  expediente,  as 
actuacións propostas cumpren coas previsións da ordenanza aplicable. 

O  inmoble  sobre  e  que  se  pretende  actuar  atópase  no  contorno  de 
protección  da  Porta  de  Carlos  V  (elemento  declarado  BIC)  polo  que,  de 
conformidade co disposto no punto 11 do Anexo do Decreto 102/2006, do 
22  de  xuño,  as  actuacións  urbanísticas  dentro  das  áreas  de  protección 
definidas nas letras a), b) e c) precisarán do informe previo da Comisión 
Provincial do Patrimonio, que terá carácter vinculante; segundo se indica no 
apartado  segundo  de  antecedentes,  consta  no  expediente  o  informe 
favorable nesta materia.

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.  Dictino  Martínez  Castelo,  licenza municipal  para 
substitución de instalación eléctrica e carpintería exterior no inmoble sito na 
rúa Vicente Cociña,  nº 5- 3º A no casco antigo de Viveiro,  de referencia 
catastral 3354914PJ1335S0051DZ.

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

a) 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

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

Terceiro.- Esta licenza enténdese outorgada deixando a salvo o dereito de 
propiedade e sen prexuízo de terceiros,  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.

Cuarto.- O prazo de iniciación non poderá exceder de seis meses e o de 
terminación  de  tres  anos,  dende  a  data  do  seu  outorgamento,  e  non 
poderán interromperse as obras por tempo superior a seis meses.

O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos da licenza por 
unha soa vez e por un novo prazo non superior ó inicialmente acordado, 
previa  solicitude  expresa  formulada  antes  da  conclusión  dos  prazos 
determinados.

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

6.-  EXPTE.  445/2016.-  LICENZA  URBANÍSTICA  AUPAC 
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URB/159/2016 .- SEGURA RAMIREZ MIRSA MERARIS. 

Vista  a  solicitude  de  licenza  presentada  por  Dª.  Mirsa  Meraris  Segura 
Ramírez, con DNI 35.626516-E, e domicilio a efectos de notificación na Rúa 
Vicente E. Bouza Basanta, 1-4D, en Viveiro, para obras de acondicionamento 
de local sito na rúa Rio de Loiba, nº 1 baixo, en Covas-Viveiro, de referencia 
catastral  1766417PJ1316N0088SR,  con  obxecto  de  destinado  ao 
desenvolvemento da actividade de café-bar. Coa solicitude achega proxecto 
básico e de execución redactado polo arquitecto, D. Francisco J.  Hermida 
Trastoy visado polo COAG en data 2 de maio de 2016 co número 1602463, e 
oficio de dirección de obra a favor do antedito técnico.

Visto  que  resulta  acreditado  no  expediente  o  pagamento  dos  tributos 
municipais polos conceptos de ICIO e taxa.

Visto que o proxecto foi informado favorablemente polo arquitecto municipal 
en data 3 de xuño de 2016, indicando que as actuacións propostas cumpren 
coa  ordenanza  de  aplicación  (a  regulada  no  punto  1.5  –solo  urbano  de 
media  densidade-  regulada  no  anexo  do  Decreto  102/2006).  Segundo  o 
indicado informe, o orzamento declarado (21.671,39 euros) verificouse de 
conformidade,  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 da técnico xurídico do Departamento 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 144 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia, 
cando  a  obra  teña  por  obxecto  o  desenvolvemento  dunha  actividade, 
consignarase  expresamente  esta  circunstancia.  E  o  artigo  24.2  da  Lei 
9/2013,  de  19  de  decembro,  do  emprendemento  e  da  competitividade 
económica de Galicia dispón que, se para o desenvolvemento da actividade 
se precisa a realización dunha obra, a documentación descrita no apartado 
1 presentarase coa comunicación previa prevista na normativa urbanística 
ou coa solicitude de licenza de obra, se proceder, e logo de rematar a obra, 
presentarase comunicación previa para o inicio da actividade. 

A documentación acreditativa dos requisitos exixibles para o exercicio da 
actividade ou para o inicio da obra e instalación, á que se refire o parágrafo 
1º do artigo 24 da Lei 9/2013, do emprendemento, é a seguinte:

a) Memoria  explicativa  da  actividade  que  se  pretende  realizar,  coa 
manifestación  expresa  do  cumprimento  de  todos  os  requisitos 
técnicos e administrativos. 

b) Xustificante de pagamento dos tributos municipais.
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c) Declaración de que se cumpren todos os requisitos para o exercicio 
da  actividade  e  de  que  os  locais  e  as  instalacións  reúnen  as 
condicións  de  seguridade,  salubridade  e  as  demais  previstas  no 
planeamento urbanístico.

d) Proxecto  e  documentación  técnica  que  resulte  exixible  segundo  a 
natureza da actividade ou instalación.

e) A autorización ou declaración ambiental que proceda.
f) As  autorizacións  e  os  informes  sectoriais  que  sexan  preceptivos, 

xunto  coa  manifestación  expresa  de  que  se  conta  con  todos  os 
necesarios para o inicio da obra, instalación ou actividade.

g) Se for o caso, o certificado, acta ou informe de conformidade emitido 
polas entidades de certificación de conformidade municipal reguladas 
nesta lei.

Revisada a documentación achegada pola solicitante da licenza de obra, 
considéranse suficientemente acreditados os seguintes extremos, respecto 
á actividade de café bar :

- Memoria explicativa da actividade, aludida no apartado 1.6.2 
do proxecto técnico.

- Xustificante  de  pagamento  dos  tributos  municipais  pola 
actividade.

- Declaración de cumprimento dos requisitos para o exercicio da 
actividade-O redactor do proxecto xustifica no proxecto que o 
local  cumpre  as  especificacións  do  CTE  en  materia  de 
seguridade  e  salubridade  e  así  como  o  cumprimento  da 
normativa  autonómica  en  materia  de  accesibilidade  e  de 
protección acústica.

Non resultan esixibles os documentos indicados nas letras d),  e),  f) e g) 
dada a natureza da actividade. 

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,  que,  no  punto  1.5  do  Anexo  regula  a  ordenanza  de  solo 
urbano  de  media  densidade,  de  aplicación  no  solo  no  que  se  ubica  o 
inmoble no que se pretenden executar as obras de acondicionamento.
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De acordo coa indicada ordenación provisional, e tendo en conta o informe 
favorable  dos  servizos  técnicos  municipais  que  obra  no  expediente,  as 
actuacións propostas cumpren coas previsións da ordenanza aplicable.

Por  outra  parte,  aínda  que  non  se  dí  expresamente  no  citado  informe 
técnico, o uso hostaleiro en planta baixa está permitido no solo urbano de 
media densidade sempre que resulte compatible co uso residencial, tal e 
como se indica no punto 1.5.3 do Anexo. En consecuencia, tanto as obras 
proxectadas como as actividades a desenvolver no local (cafe-bar) resultan 
conformes coa lexislación e planeamento aplicables.

Visto que a técnico xurídico sinala no seu informe que, de conformidade co 
disposto nos artigos 1 e 3 do Decreto de 17 de xuño de 1955, polo que se 
aproba o Regulamento de Servizos das Corporacións Locais e no artigo 24.5 
do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobada polo 
Real  Decreto  lexislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  os  Concellos  están 
facultados  para  intervir  a  actividade  dos  administrados  mediante  a 
esixencia de deposito previo de garantías que sirvan para responder dos 
datos  que  poideran  ocasionarse  no  dominio  público  con  ocasión  da 
execución de obras,  coa finalidade de reconstruir  ou reparar  os posibles 
danos  que  nel  se  causaren.  Segundo  o  informe  técnico  emitido  polo 
arquitecto municipal , a garantía a establecer para a reparación dos posibles 
danos nos bes municipais e espazos públicos durante a execución das obras 
é de 600,00 euros.

A Xunta de Goberno Local,  en base á proposta de resolución da técnico 
xurídico do Departamento de Urbanismo, por unanimidade, acorda:

Primeiro.-  Outorgar  a  Dª.  MIRSA  MERARIS  SEGURA  RAMÍREZ,  licenza 
municipal para obras de acondicionamento de local sito na rúa Rio de Loiba, 
nº  1-baixo,  en  Covas,  Viveiro,  de  referencia  catastral 
1766417PJ1316N0088SR, con obxecto de destinado ao desenvolvemento da 
actividade  de  café-bar,  de  acordo  co  proxecto  básico  e  de  execución 
redactado polo arquitecto, D. Francisco J. Hermida Trastoy visado polo COAG 
en data 2 de maio de 2016 co número 1602463, e baixo a súa dirección 
facultativa.

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 interesada deberá constituir no prazo de 10 días unha fianza 
por importe de SEISCENTOS EUROS (600,00) en garantía dos 
posibles danos que se poidan ocasionar nos espazos públicos 
municipais como consecuencia da execución das obras. 
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- Unnha  vez  rematadas  as  obras  presentarase  comunicación 
previa para o inicio da actividade, acompañada de certificado 
de fin de obra.

- De xenerarse  entullos,  deberán ser  trasladados  a  vertedoiro 
autorizado.

- Deberase  solicitar  autorización  municipal  para  ocupación  do 
dominio público, de ser necesaria.

-

Tercero.- Dar traslado da resolución que se adopte á Tesourería municipal 
para os efectos de requerir a constitución da fianza.

7.-  EXPTE.-  458/2016.-    LICENZA  URBANISTICA  EXPTE  AUPAC 
URB_135_2016.- RAMOS ALCEDO JOSE MARIA. 

Vista a solicitude de licenza presentada por D. José María Ramos Alcedo, con 
DNI 01.027.669-Y, e domicilio a efectos de notificación na rúa Rosalía de 
Castro, 12-3ºDcha., en Viveiro, para  substitución de ventanais de aluminio 
no inmoble sito na rúa Rosalía de Castro, nº 12-3ºdereita, no casco antigo 
de Viveiro, de referencia catastral 3455105PJ1335N0009SO.

Visto que obra no expediente o preceptivo informe técnico de conformidade 
das  actuacións  solicitadas  coa  legalidade  urbanística,  asinado  pola 
aparelladora da oficinal municipal do casco antigo de Viveiro e conformado 
polo  arquitecto  municipal  o  2  de  maio  de  2016,  sendo  o  orzamento 
declarado (4.746,29 euros)  verificado de conformidade,  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 da técnico xurídico do Departamento 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  letra  c)  da  LSG,  as  intervencións  en  inmobles 
declarados  BIC  ou  catalogados  polas  súas  singulares  características  ou 
valores  culturais,  históricos,  artísticos,  arquitectónicos  ou  paisaxísticos 
estarán suxeitos a licenza municipal,  sen prexuízo das autorizacións que 
sexan procedentes de acordo coa lexislación sectorial aplicable. O inmoble 
de referencia atópase incluido no catálogo inventario do Plan Especial de 
Protección e Reforma Interior do Casco Antigo de Viveiro (PEPRI), polo que a 
solicitude  debe  tramitarse  polo  procedemento  de  licenza.  Segundo  se 
deduce  do  informe  técnico  obrante  no  expediente,  non  resulta  preciso 
informe  previo  do  organo  competente  en  materia  de  protección  do 
patrimonio.

Conforme o disposto no artigo 143.1 da LSG, as licenzas outorgaranse de 
acordo coas previsións da lexislación e planeamento urbanísticos. O punto 
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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,  que,  no  punto  1.3  do  Anexo  regula  a  ordenanza  de  solo 
urbano da zona antiga de Viveiro,  de aplicación aos terreos incluidos no 
ambito territorial do PEPRI.

De acordo coa indicada ordenación provisional, e tendo en conta o informe 
favorable  dos  servizos  técnicos  municipais  que  obra  no  expediente,  as 
actuacións propostas cumpren coas previsións da ordenanza aplicable.

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. José María Ramos Alcedo, licenza municipal para 
substitución de ventanais de aluminio no inmoble sito na rúa Rosalía  de 
Castro, nº 12 3º dereita no casco antigo de Viveiro, de referencia catastral 
3455105PJ1335N0009SO.

1
Segundo  .-  A licenza municipal  suxeitase ao cumprimento das seguintes 
condicións particulares:

a) A carpintería exterior deberá ser de similares características 
ás do resto do edificio, sen variar a súa composición.

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.- Esta licenza enténdese outorgada deixando a salvo o dereito de 
propiedade e sen prexuízo de terceiros,  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.

Cuarto.- O prazo de iniciación non poderá exceder de seis meses e o de 
terminación  de  tres  anos,  dende  a  data  do  seu  outorgamento,  e  non 
poderán interromperse as obras por tempo superior a seis meses.

O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos da licenza por 
unha soa vez e por un novo prazo non superior ó inicialmente acordado, 
previa  solicitude  expresa  formulada  antes  da  conclusión  dos  prazos 
determinados.

Concello de Viveiro

Plaza Mayor, 1, Viveiro. 27850 Lugo. Tfno. 982560128. Fax: 982561147



 
Concello de Viveiro

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

8.-  EXPTE.-    463/2016  .-  LICENZA  URBANISTICA  EXPTE  AUPAC 
URB_135_2016.- RAMOS ALCEDO JOSE MARIA  . 

Vista a solicitude de licenza presentada por D. José María Ramos Alcedo, con 
DNI  01027669-Y,  e  domicilio  a  efectos  de notificación  na rúa Rosalía  de 
Castro, nº 12-3ºDecha., en Viveiro, para obras en cuarto de baño da vivenda 
sita na rúa Rosalía de Castro, nº 12-- 3º dereita no casco antigo de Viveiro, 
de referencia catastral 3455105PJ1335N0008AI.

Visto que obra no expediente o preceptivo informe técnico de conformidade 
das  actuacións  solicitadas  coa  legalidade  urbanística,  asinado  pola 
aparelladora da oficinal municipal do casco antigo de Viveiro e conformado 
polo  arquitecto  municipal  o  2  de  maio  de  2016,  sendo  o  orzamento 
declarado (2.322,72 euros)  verificado de conformidade,  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 da técnico xurídico do Departamento 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  letra  c)  da  LSG,  as  intervencións  en  inmobles 
declarados  BIC  ou  catalogados  polas  súas  singulares  características  ou 
valores  culturais,  históricos,  artísticos,  arquitectónicos  ou  paisaxísticos 
estarán suxeitos a licenza municipal,  sen prexuízo das autorizacións que 
sexan procedentes de acordo coa lexislación sectorial aplicable. O inmoble 
de referencia atópase incluido no catálogo inventario do Plan Especial de 
Protección e Reforma Interior do Casco Antigo de Viveiro (PEPRI), polo que a 
solicitude  debe  tramitarse  polo  procedemento  de  licenza.  Segundo  se 
deduce  do  informe  técnico  obrante  no  expediente,  non  resulta  preciso 
informe  previo  do  organo  competente  en  materia  de  protección  do 
patrimonio.

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,  que,  no  punto  1.3  do  Anexo  regula  a  ordenanza  de  solo 
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urbano da zona antiga de Viveiro,  de aplicación aos terreos incluidos no 
ambito territorial do PEPRI.

De acordo coa indicada ordenación provisional, e tendo en conta o informe 
favorable  dos  servizos  técnicos  municipais  que  obra  no  expediente,  as 
actuacións propostas cumpren coas previsións da ordenanza aplicable.

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. José María Ramos Alcedo, licenza municipal para 
obras en cuarto de baño da vivenda sita na rúa Rosalía de Castro, nº 12-3º 
dereita,  no  casco  antigo  de  Viveiro,  de  referencia  catastral 
3455105PJ1335N0008AI.

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

A) A carpintería exterior deberá ser de similares características 
ás do resto do edificio, sen variar a súa composición.

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.- Esta licenza enténdese outorgada deixando a salvo o dereito de 
propiedade e sen prexuízo de terceiros,  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.

Cuarto.- O prazo de iniciación non poderá exceder de seis meses e o de 
terminación  de  tres  anos,  dende  a  data  do  seu  outorgamento,  e  non 
poderán interromperse as obras por tempo superior a seis meses.

O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos da licenza por 
unha soa vez e por un novo prazo non superior ó inicialmente acordado, 
previa  solicitude  expresa  formulada  antes  da  conclusión  dos  prazos 
determinados.

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

9.-  EXPTE.-    476/2016  .-  APROBACION  DE  FACTURAS  E  OBRIGAS.- 
RELACION  DE  OBRIGAS  PARA  XUNTA  DE  GOBERNO  LOCAL 
(F/2016/20) (O/2016/24).

Vista a proposta do Concelleiro de Facenda, D. Jesús Fernández Fernández, 
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coa  conformidade  da  Intervención,  que  recolle  facturas  e  obrigas,  que 
figuran no ANEXO II da presente Acta.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Aprobar a relación de facturas e obrigas que derivan das mesmas 
que se relacionan no ANEXO II desta Acta.

Segundo.- Dar conta deste acordo ó Departamento de Intervención para o 
seu  coñecemento,  proceder  a  súa  notificación  ós  Departamentos  de 
Tesourería e Servizos Económicos.

10.-  EXPTE.  478/2016.-  LICENZA  URBANISTICA  EXPTE  AUPAC 
URB_143_2016.- JESUS BENIGNO NOVO GABEIRAS.

Vista a solicitude de licenza presentada por D. Jesús Benigno Novo Gabeiras, 
con  DNI  33.828.664-B,  e  domicilio  a  efectos  de  notificación  no  lugar  de 
Pontellas, 22, San Román del Val, en O Vicedo, Lugo, para obras interiores 
no inmoble sito na rúa Diaz Freijo, nº 4-3º, no casco antigo de Viveiro, de 
referencia catastral 3055602PJ1335N0010SU, consistentes na redistribución 
interior da vivenda, substitución de alicatados e solados en cociña e baños, 
renovación de sanitarios e da carpintería interior, falsos teitos e pintura.

Visto que o 21 de abril de 2016 tivo entrada no rexistro xeral do Concello de 
Viveiro  a  resolución  de  19  de  abril  de  2016  da  xefa  do  servizo  de 
coordinación da área cultural ditada por delegación da directora xeral de 
patrimonio  cultural,  autorizando as actuacións  propostas toda vez  que o 
inmoble atópase no contorno de protección do Conxunto arquitectónica da 
Igrexa e Convento de San Francisco (elemento declarado BIC).

Visto que obra no expediente o preceptivo informe técnico de conformidade 
das  actuacións  solicitadas  coa  legalidade  urbanística,  asinado  pola 
aparelladora da oficinal municipal do casco antigo de Viveiro e conformado 
polo arquitecto municipal o 2 de maio de 2016. Segundo o indicado informe, 
o orzamento declarado (3.684,00 euros) verificouse de conformidade, 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 da técnico xurídico do Departamento 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  letra  c)  da  LSG,  as  intervencións  en  inmobles 
declarados  BIC  ou  catalogados  polas  súas  singulares  características  ou 
valores  culturais,  históricos,  artísticos,  arquitectónicos  ou  paisaxísticos 
estarán suxeitos a licenza municipal,  sen prexuízo das autorizacións que 
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sexan procedentes de acordo coa lexislación sectorial aplicable. O inmoble 
de referencia atópase incluido no catálogo inventario do Plan Especial de 
Protección e Reforma Interior do Casco Antigo de Viveiro (PEPRI), polo que a 
solicitude debe tramitarse polo procedemento de licenza. 

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,  que,  no  punto  1.3  do  Anexo  regula  a  ordenanza  de  solo 
urbano da zona antiga de Viveiro,  de aplicación aos terreos incluidos no 
ambito territorial do PEPRI.De acordo coa indicada ordenación provisional, e 
tendo en conta o informe favorable dos servizos técnicos municipais que 
obra no expediente, as actuacións propostas cumpren coas previsións da 
ordenanza aplicable.

O  inmoble  sobre  e  que  se  pretende  actuar  atópase  no  contorno  de 
protección protección do Conxunto arquitectónico da Igrexa e Convento de 
San  Francisco  (elemento  declarado  BIC)  polo  que,  de  conformidade  co 
disposto no punto 11 do Anexo do Decreto 102/2006, do 22 de xuño, as 
actuacións urbanísticas dentro das áreas de protección definidas nas letras 
a),  b)  e  c)  precisarán  do  informe  previo  da  Comisión  Provincial  do 
Patrimonio,  que terá carácter  vinculante;  segundo se indica  no apartado 
segundo de antecedentes, consta no expediente o informe favorable nesta 
materia.

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.  Jesús  Benigno  Novo Gabeiras,  licenza municipal 
para executar obras interiores no inmoble sito na rúa Diaz Freijo, nº 4-3º, no 
casco antigo de  Viveiro,  de referencia  catastral  3055602PJ1335N0010SU, 
consistentes na redistribución interior da vivenda, substitución de alicatados 
e  solados  en  cociña  e  baños,  renovación  de  sanitarios  e  da  carpintería 
interior, falsos teitos e pintura.

1
Segundo.-  A  licenza  municipal  suxeitase  ao  cumprimento  das  seguintes 
condicións particulares:

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

Terceiro.- Esta licenza enténdese outorgada deixando a salvo o dereito de 
propiedade e sen prexuízo de terceiros,  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.

Cuarto.- O prazo de iniciación non poderá exceder de seis meses e o de 
terminación  de  tres  anos,  dende  a  data  do  seu  outorgamento,  e  non 
poderán interromperse as obras por tempo superior a seis meses.

O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos da licenza por 
unha soa vez e por un novo prazo non superior ó inicialmente acordado, 
previa  solicitude  expresa  formulada  antes  da  conclusión  dos  prazos 
determinados.

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

11.-  EXPTE.    573/2016   .-  CONVENIO  COLABORACIÓN.-  ASPANANE, 
VARELA BOLON MARIA MERCEDES,

Visto  o  escrito  de Dª.  Mercedes  Varela  Bolón con  DNI  76.543.588-W,  en 
nome e representación de Aspanane, ven en manifestar que a Asociación 
ven en asinar un Convenio en colaboración co Concello de Viveiro para a 
realización das  obras  de  reforma no centro  ocupacional,  según proxecto 
básico e de execución asinado polo arquitecto e visado polo correspondente 
Colexio oficial.

Visto o Convenio de Colaboración entre o Concello de Viveiro e Aspanane 
para  a  realización  das  obras  de  acondicionamento  de  fachada  o  centro 
ocupacional  de Aspanane, na Avda. Ramón Canosa, s/n,  na parroquia de 
Celeiro.

12.B).- 

Visto o Proxecto Básico e de Execución, denominado “Acondicionamento de 
fachada”, debidamente visado, redactado polo arquitecto, D. Francisco José 
Hermida Trastoy, COAG nº 1713, xunto co correspondente oficio de dirección 
de obra.

A Xunta de Goberno, por unanimidade, acorda:

Primeiro.-  Aprobar o Convenio de colaboración entre o concello de Viveiro e 
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Aspanane.

Segundo.-  Aprobar  o  proxecto  básico  e  de  execución  presentado  por 
Aspanane,  denominado  acondicionamento  de  fachada  do  Centro 
Ocupacional de Aspanane.  

Terceiro.-  Dar  traslado do  presente  acordo  ó  Servizo  de  Contratación  ós 
efectos oportunos.

12.-  EXPTE.    591/2016  .-  LICENZA  URBANISTICA  EXPTE  AUPAC 
URB_167_2016.- YANES ALVARIÑO JESUS MARIA. 

Vista a solicitude de licenza presentada por  D. Jesús María Yanes Alvariño, 
con DNI  33.842.957-k,  e  domicilio  a  efectos de notificación no lugar  Río 
Casales-Goa,3, en Cospeito, Lugo, para obras a executar no inmoble sito na 
rúa  Irmáns  Vilar  Ponte,  nº  6,  no  casco  antigo  de  Viveiro,  de  referencia 
catastral 3455501PJ1335N0001UQ, consistentes no saneamento de pizarra 
e  cangos  en  cuberta,  pintado  de  carpintería  exterior  e  revestimento  de 
medianeira.

Visto que o 19 de abril de 2016 tivo entrada no rexistro xeral do Concello de 
Viveiro a resolución de igual data da xefa do servizo de coordinación da área 
cultural  ditada  por  delegación  da  directora  xeral  de  patrimonio  cultural, 
autorizando  as  actuacións  propostas  subordinada  ao  cumprimento  das 
condicións  que  a  propia  resolución  establece,  toda  vez  que  o  inmoble 
atópase no contorno de protección do Conxunto arquitectónica da Igrexa e 
Convento de San Francisco (elemento declarado BIC).

Visto que obra no expediente o preceptivo informe técnico de conformidade 
das  actuacións  solicitadas  coa  legalidade  urbanística,  asinado  pola 
aparelladora da oficinal municipal do casco antigo de Viveiro e conformado 
polo  arquitecto  municipal  o  24  de  maio  de  2016.  Segundo  o  indicado 
informe,  o  orzamento  declarado  (5.200,00  euros)  verificouse  de 
conformidade,  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 da técnico xurídico do Departamento 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  letra  c)  da  LSG,  as  intervencións  en  inmobles 
declarados  BIC  ou  catalogados  polas  súas  singulares  características  ou 
valores  culturais,  históricos,  artísticos,  arquitectónicos  ou  paisaxísticos 
estarán suxeitos a licenza municipal,  sen prexuízo das autorizacións que 
sexan procedentes de acordo coa lexislación sectorial aplicable. O inmoble 
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de referencia atópase incluido no catálogo inventario do Plan Especial de 
Protección e Reforma Interior do Casco Antigo de Viveiro (PEPRI), polo que a 
solicitude debe tramitarse polo procedemento de licenza. 

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,  que,  no  punto  1.3  do  Anexo  regula  a  ordenanza  de  solo 
urbano da zona antiga de Viveiro,  de aplicación aos terreos incluidos no 
ambito territorial do PEPRI.

De acordo coa indicada ordenación provisional, e tendo en conta o informe 
favorable  dos  servizos  técnicos  municipais  que  obra  no  expediente,  as 
actuacións propostas cumpren coas previsións da ordenanza aplicable.

O  inmoble  sobre  e  que  se  pretende  actuar  atópase  no  contorno  de 
protección protección do Conxunto arquitectónico da Igrexa e Convento de 
San  Francisco  (elemento  declarado  BIC)  polo  que,  de  conformidade  co 
disposto no punto 11 do Anexo do Decreto 102/2006, do 22 de xuño, as 
actuacións urbanísticas dentro das áreas de protección definidas nas letras 
a),  b)  e  c)  precisarán  do  informe  previo  da  Comisión  Provincial  do 
Patrimonio,  que terá carácter  vinculante;  segundo se indica  no apartado 
segundo de antecedentes, consta no expediente o informe favorable nesta 
materia, condicionado ao cumprimento das seguintes condicións:

- A  actuación  cinguirase  á  substitución  do  entaboado  e  lousa  de 
acabamento  da  cuberta.  Non  se  poderá  intervir  na  estrutura  da 
edificación (muros de carga, cerchas,  vigas, correas, pontóns,  etc.) 
nin modificar o seu volume, configuración nin pendentes.

- A cuberta rematarase con lousa irregular do país.

- No caso de colocación de canlóns e baixantes, estes serán en cinc ou 
cobre de sección semicircular e circular respectivamente.

- A carpintería de madeira pintarase en cor branca con tratamentos de 
poro aberto que permitan a transpiración da madeira.

- Os muros de mampostería de pedra recebaranse conmorteiro a base 
de cal e pintaranse con pintura ao silicato ou á cal na mesma cor que 
o resto das fachadas da edificación.
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- Calquera  outra  actuación  que  exceda  da  descrita  precisará  da 
autorización da Consellería de Cultura.

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.  Jesús  M.  Yanes  Alvariño  licenza  municipal  para 
executar obras no inmoble sito na rúa Irmans Vilar  Ponte, nº 6 no casco 
antigo  de  Viveiro,  de  referencia  catastral  3455501PJ1335N0001UQ, 
consistentes no saneamento de pizarra e cangos en cuberta, pintado de 
carpintería exterior e revestimento de medianeira.

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

a) As  actuacións  autorizadas  deberán  executarse  con  estricto 
cumprimento das seguintes condicións establecidas na autorización 
do órgano competente en materia de protección do patrimonio:

- A  actuación  cinguirase  á  substitución  do  entaboado  e  lousa  de 
acabamento  da  cuberta.  Non  se  poderá  intervir  na  estrutura  da 
edificación (muros de carga, cerchas,  vigas, correas, pontóns,  etc.) 
nin modificar o seu volume, configuración nin pendentes.

- A cuberta rematarase con lousa irregular do país.

- No caso de colocación de canlóns e baixantes, estes serán en cinc ou 
cobre de sección semicircular e circular respectivamente.

- A carpintería de madeira pintarase en cor branca con tratamentos de 
poro aberto que permitan a transpiración da madeira

- Os muros de mampostería de pedra recebaranse conmorteiro a base 
de cal e pintaranse con pintura ao silicato ou á cal na mesma cor que 
o resto das fachadas da edificación.

- Calquera  outra  actuación  que  exceda  da  descrita  precisará  da 
autorización da Consellería de Cultura.

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

Cuarto.- O prazo de iniciación non poderá exceder de seis meses e o de 
terminación  de  tres  anos,  dende  a  data  do  seu  outorgamento,  e  non 
poderán interromperse as obras por tempo superior a seis meses.

O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos da licenza por 
unha soa vez e por un novo prazo non superior ó inicialmente acordado, 
previa  solicitude  expresa  formulada  antes  da  conclusión  dos  prazos 
determinados.

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

13.-  EXPTE.    594/2016   .-  LICENZA  URBANISTICA  EXPTE  AUPAC 
URB_158_2016.- MARIÑO CANOURA ADELA. 

Vista a solicitude de licenza presentada por Dª. Adela Mariño Canoura, con 
DNI 33.823.545-K, e domicilio a efectos de notificación na Avda. del Ferrol, 
25-2ºA, en Viveiro, para obras local comercial sito na rúa Melitón Cortiñas nº 
4  baixo,  no  casco  antigo  de  Viveiro,  de  referencia  catastral 
3353401PJ1335S0002WT,  consistentes  en  substitución  de  plaqueta  e 
pintura de teitos e paredes interiores. 

Obra  no  expediente  o  preceptivo  informe  técnico  de  conformidade  das 
actuacións solicitadas coa legalidade urbanística, asinado pola aparelladora 
da  oficinal  municipal  do  casco  antigo  de  Viveiro  e  conformado  polo 
arquitecto municipal o 26 de maio de 2016, sendo o orzamento declarado 
(2.700,00  euros)  verificado  de  conformidade,  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 da técnico xurídico do Departamento 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  letra  c)  da  LSG,  as  intervencións  en  inmobles 
declarados  BIC  ou  catalogados  polas  súas  singulares  características  ou 
valores  culturais,  históricos,  artísticos,  arquitectónicos  ou  paisaxísticos 
estarán suxeitos a licenza municipal,  sen prexuízo das autorizacións que 
sexan procedentes de acordo coa lexislación sectorial aplicable. O inmoble 
de referencia atópase incluido no catálogo inventario do Plan Especial de 
Protección e Reforma Interior do Casco Antigo de Viveiro (PEPRI), polo que a 
solicitude  debe  tramitarse  polo  procedemento  de  licenza.  Segundo  se 
deduce  do  informe  técnico  obrante  no  expediente,  non  resulta  preciso 
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informe  previo  do  organo  competente  en  materia  de  protección  do 
patrimonio.  

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,  que,  no  punto  1.3  do  Anexo  regula  a  ordenanza  de  solo 
urbano da zona antiga de Viveiro,  de aplicación aos terreos incluidos no 
ambito territorial do PEPRI.

De acordo coa indicada ordenación provisional, e tendo en conta o informe 
favorable  dos  servizos  técnicos  municipais  que  obra  no  expediente,  as 
actuacións propostas cumpren coas previsións da ordenanza aplicable. 
A Xunta de Goberno Local,  en base á proposta de resolución da técnico 
xurídico do Departamento de Urbanismo, por unanimidade, acorda:

Primeiro.-  Outorgar  a  Dª.  Adela  Mariño  Canoura,  licenza  municipal  para 
executar obras no local comercial sito na rúa Melitón Cortiñas, nº 4-baixo, no 
casco  antigo  de  Viveiro,  de  referencia  catastral  3353401PJ1335S0002WT 
consistentes  en  substitución  de  plaqueta  e  pintura  de  teitos  e  paredes 
interiores. 

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

a) 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.

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

Terceiro.- Esta licenza enténdese outorgada deixando a salvo o dereito de 
propiedade e sen prexuízo de terceiros,  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.

Cuarto.- O prazo de iniciación non poderá exceder de seis meses e o de 
terminación  de  tres  anos,  dende  a  data  do  seu  outorgamento,  e  non 
poderán interromperse as obras por tempo superior a seis meses.

O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos da licenza por 
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unha soa vez e por un novo prazo non superior ó inicialmente acordado, 
previa  solicitude  expresa  formulada  antes  da  conclusión  dos  prazos 
determinados.

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

14.-  EXPTE.  602/2016.-  Dª.  LAUDELINA  MURADOS  PÉREZ.- 
SOLICITANDO A PRESTACIÓN DE AXUDA NO FOGAR.

Vista a solicitude de servizo de axuda no fogar presentada por Dª. Laudelina 
Murados Pérez, con DNI 07.6530890-T, e domicilio na rúa Lavandeiras, nº 
90, en Celeiro, Viveiro.

Visto o informe da traballadora social no que se propón conceder o servizo 
de axuda no fogar solicitado coas seguintes características:

Contidos prestacionais: Atencións de carácter persoal.
Capacidade  económica  da  persoa 
usuaria:

 >150%<200%   IPREM

Aportación económica: 20%
Custo  directo  do  servizo  que 
satisfará o Concello:

80%

Duración do servicio: 6 horas semanais
Revisión do mesmo: Segundo  evolución  do  estado  de 

saúde. 
Disponibilidade de alta efectiva oou 
paso a lista de agarda:

ALTA  EFECTIVA  POR  VIA  DE 
URXENCIA.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Conceder o servizo de axuda no fogar a Dª. Laudelina Murados 
Pérez, coas características especificadas no informe da traballadora social, 
con  alta  efectiva  mediante  vía  de  urxencia,  sinalando  que  non  debe 
sobrepasarse o importe establecido no orzamento para dito servizo.

Segundo.-  Dar  traslado do presente  acordo  ó  Departamento  de  Servizos 
Sociais para o seu coñecemento e notificación á interesada.

15.-  EXPTE.-    604/2016  .-  LICENZA  URBANISTICA  EXPTE  AUPAC 
URB_162_2016.- COMUNIDADE PROPIETARIOS PASTOR DIAZ,10. 

Vista a solicitude de licenza presentada pola  Comunidade de Propietarios 
Pastor Díaz 10, con NIF H27.333.798, e domicilio a efectos de notificación na 
rúa Pastor Díaz, 10, en Viveiro, para  obras de illamento e substitución de 
pizarra de cuberta do edificio sito na rúa Pastor Díaz, nº 10, no casco antigo 
de Viveiro, de referencia catastral 3354310PJ1335S.
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Visto que o 6 de maio de 2016 tivo entrada no rexistro xeral do Concello de 
Viveiro a resolución de igual fecha da xefa do servizo de coordinación da 
área cultural ditada por delegación da directora xeral de patrimonio cultural, 
autorizando as actuacións propostas toda vez que o inmoble atópase no 
contorno de protección da Porta de Carlos V (elemento declarado BIC).

Visto que obra no expediente o preceptivo informe técnico de conformidade 
das  actuacións  solicitadas  coa  legalidade  urbanística,  asinado  pola 
aparelladora da oficinal municipal do casco antigo de Viveiro e conformado 
polo  arquitecto  municipal  o  24  de  maio  de  2016.  Segundo  o  indicado 
informe,  o  orzamento  declarado  (32.054,62  euros)  verificouse  de 
conformidade,  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 da técnico xurídico do Departamento 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  letra  c)  da  LSG,  as  intervencións  en  inmobles 
declarados  BIC  ou  catalogados  polas  súas  singulares  características  ou 
valores  culturais,  históricos,  artísticos,  arquitectónicos  ou  paisaxísticos 
estarán suxeitos a licenza municipal,  sen prexuízo das autorizacións que 
sexan procedentes de acordo coa lexislación sectorial aplicable. O inmoble 
de referencia atópase incluido no catálogo inventario do Plan Especial de 
Protección e Reforma Interior do Casco Antigo de Viveiro (PEPRI), polo que a 
solicitude debe tramitarse polo procedemento de licenza. 

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,  que,  no  punto  1.3  do  Anexo  regula  a  ordenanza  de  solo 
urbano da zona antiga de Viveiro,  de aplicación aos terreos incluidos no 
ambito territorial do PEPRI.De acordo coa indicada ordenación provisional, e 
tendo en conta o informe favorable dos servizos técnicos municipais que 
obra no expediente, as actuacións propostas cumpren coas previsións da 
ordenanza aplicable.

O  inmoble  sobre  e  que  se  pretende  actuar  atópase  no  contorno  de 
protección protección da Porta de Carlos V (elemento declarado BIC) polo 
que,  de  conformidade  co  disposto  no  punto  11  do  Anexo  do  Decreto 
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102/2006, do 22 de xuño, as actuacións urbanísticas dentro das áreas de 
protección definidas nas letras a), b) e c) precisarán do informe previo da 
Comisión Provincial do Patrimonio, que terá carácter vinculante; segundo se 
indica  no  apartado  segundo  de  antecedentes,  consta  no  expediente  o 
informe favorable nesta materia.

A Xunta de Goberno Local,  en base á proposta de resolución da técnico 
xurídico do Departamento de Urbanismo, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Outorgar  á Comunidade de Propietarios Pastor Díaz, 10, licenza 
municipal para obras de illamento e substitución de pizarra de cuberta do 
edificio  sito  na  rúa  Pastor  Díaz,  nº  10  no  casco  antigo  de  Viveiro,  de 
referencia catastral 3354310PJ1335S.

1
Segundo.-  A  licenza  municipal  suxeitase  ao  cumprimento  das  seguintes 
condicións particulares:

a) Non   se  poderá  intervir  na  estrutura  da  edificación  nin 
modificar a súa volumetría.

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.- Esta licenza enténdese outorgada deixando a salvo o dereito de 
propiedade e sen prexuízo de terceiros,  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.

Cuarto.- O prazo de iniciación non poderá exceder de seis meses e o de 
terminación  de  tres  anos,  dende  a  data  do  seu  outorgamento,  e  non 
poderán interromperse as obras por tempo superior a seis meses.

O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos da licenza por 
unha soa vez e por un novo prazo non superior ó inicialmente acordado, 
previa  solicitude  expresa  formulada  antes  da  conclusión  dos  prazos 
determinados.

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

16.-  EXPTE. 629/2016.-    CAMBIO DE VEHICULO TAXI.- LAGO OVALLE 
MARIO.
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Vista a solicitude de D. Mario Lago Ovalle, con DNI 76.411.593-G, e domicilio 
en Xunqueira,  27-3ºA,  en Viveiro,  titular  da  licenza  de  taxi  nº  19  deste 
Concello, manifesta que en data 8 de xullo de 2014 procedeu ó cambio do 
seu  vehículo  marca  Mercedes  E250,  matrícula  4544  GSM,  polo  vehículo 
marca Peugeot 508 Allure, matrícula 1492 HMK, adxuntando copia da ficha 
técnica  e  permiso  de  circulación  do  novo  vehículo  e  copia  da  licenza 
municipal de taxi correspondente ó vehículo anterior.

Por parte de Secretaría indícase que según o establecido na Lei 4/2013, de 
30 de maio, de transporte público de persoas en vehículos de turismo de 
Galicia  pode  autorizarse  a  substitución de  vehículos  para  o  exercicio  da 
actividade sempre que o vehículo que substitúa ó anterior sexa máis novo e 
reúna as condicións esixidas para a prestación do servizo.

Vista a documentación presentada coa solicitude de cambio de vehículo.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.-  Autorizar  o  cambio  de  vehículo  adscrito  ó  servizo  de  taxi, 
solicitado por,  D.  Mario  Lago Ovalle,  titular  da  licenza  de  taxi  nº  19 de 
Viveiro, cambiando o vehículo marca Mercedes E250, matrícula 4544 GSM, 
polo vehículo marca Peugeot 508 Allure, matrícula 1492 HMK.

Segundo.-   Notificar  o  presente  acordo  ó  interesado  e  ó  Servizo  de 
Mobilidade, así como proceder á súa anotación no Rexistro Municipal.

17.-  ENTRONCAMENTO  Á  REDE  DE  AGUA,  D.  FRANCISCO  JOSÉ 
MARTINEZ LOUZO. 

Visto o expediente de entroncamento de auga 1/16, tramitado a instancia 
de D. Francisco José Martínez Louzao, DNI 33.994.486-A, veciño de Viveiro e 
con domicilio no lugar de Igrexa, 7, da parroquia de Chavín, no que solicita 
autorización para subministrar auga da rede de distribución a casa sita no 
lugar de de Igrexa, 7, da parroquia de Chavín.

Resultando que no expediente consta dita solicitude, da que se da traslado 
ó Concello por parte de VIAQUA, S.A.U., en data 08 de xuño de 2016.

Resultando  que  no  expediente  consta  informe  emitido  pola  empresa, 
“VIAQUA, S.A.U.,”, en data 08 de xuño de 2016, no que se fai constar os 
seguintes datos:

Rede  xeral  do  posible 
entroncamento

P. E.  63

Diámetro da acometida 32
Lonxitude da acometida 4
Terreo Terra
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Observacións

Resultando que  no expediente  non  consta  informe emitido  polo  vixiante 
urbanístico.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.-  Dar  traslado do presente acordo ó vixiante  urbanístico  para  a 
emisión do informe.

18.-  DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA DICTADAS 
POR AVOCACIÓN DE COMPETENCIAS.

Por  parte  da  Sra.  Alcaldesa,  Dª.  María  Loureiro  García,  dáse  conta  das 
Resolucións  feitas  pola  Alcaldía  mediante  a  avocación  de  competencias 
delegadas  na  Xunta  de  Goberno  Local,  que  se  corresponden  coas 
Resolucións Número 510, Número 516, Número 517, Número 518 e Número 
539, que figuran no ANEXO III da presente Acta.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Darse por informada dos Decretos ditados pola Alcaldía por avocación de 
competencias,  entendendo  que  en  tódolos  casos  existía  motivación 
suficiente da urxencia para a súa realización. 

19.- RAFAEL PELÁEZ GÓMEZ, SOLICITANDO ASIGNACIÓN DE NÚMERO 
PARA A VIVENDA.

Visto  o  escrito  presentado  por  D.  Rafael  Peláez  Gómez,  con  DNI 
34.637.828-N, veciño de Viveiro e con domicilio na rúa Granxas, nº 17-1ºD, 
en Viveiro, no que manifesta que terminou a vivenda de nova construción 
sita en Lagoa, da parroquia de Galdo, en Viveiro; solicitando a asignación do 
número para o dito inmoble.

Visto o informe que consta no expediente do Negociado de Estatística, no 
que se fai constar que, segundo o libro de numeración existente, se observa 
que  o  último  número  asignado  en  dito  lugar  é  o  7,  polo  que  lle 
correspondería o número 8.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.-  Asignarlle  á vivenda propiedade de  D.  Rafael  Peláez Gómez,  a 
seguinte numeración de goberno: 

A LAGOA, Nº 8 - GALDO

Segundo.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento de Estadística e 
ó interesado.
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20.-  SAMUEL REGAL PINO, SOLICITANDO ASIGNACIÓN DE NÚMERO 
PARA VIVENDA.

Visto o escrito presentado por D. Samuel Regal Pino, con DNI 33.992.672-Y, 
veciño de Viveiro e con domicilio no Muelle Sur, nº 21, en Celeiro, Viveiro, no 
que manifesta que é propietario dunha vivenda no Camino Flora, s/n, en 
Area,   Viveiro;  solicitando  le  comuniquen dirección  correcta,  asi  como a 
asignación do número para o dito inmoble.

Visto o informe emitido polo Negociado de Estatística, no que se fai constar 
que,  o  propietario  do  inmoble  adxunta   plano  de  situación  e  referencia 
catastral  da  situación  do  inmoble,  e  que  dada  a  dificultade  de  situar  a 
mesma en Area ou Augadoce, e convinte a inspeccion do lugar polo vixiante 
urbanístico.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.-  Dar  traslado do presente acordo ó vixiante  urbanístico  para  a 
emisión do informe preceptivo.

21.-  JESÚS  JOSÉ  PICO  ROMERO,  SOLICITANDO  ASIGNACIÓN  DE 
NÚMERO PARA A VIVENDA.

Visto  o  escrito  presentado  por  D.  Jesús  José  Pico  Romero,  con  DNI 
76.530.177-T, veciño de Viveiro e con domicilio en Lamaceda, da parroquia 
de San Pedro, en Viveiro, no que manifesta que reside na vivenda da súa 
propiedad sita no lugar indicado de Lamaceda, da parroquia de San Pedro, 
en Viveiro; solicitando a asignación do número para o dito inmoble.

Visto o informe que consta no expediente do Negociado de Estatística, no 
que se fai constar que, segundo o libro de numeración existente, se observa 
que  o  último  número  asignado  en  dito  lugar  é  o  30,  polo  que  lle 
correspondería o número 31.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Asignarlle á vivenda propiedade de D. Jesús José Pico Romero, a 
seguinte numeración de goberno: 

LAMACEDA, Nº 31 – SAN PEDRO

Segundo.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento de Estadística 
ós efectos de notificación ó interesado.

22.-  CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE CONSERXE, CONTRATO 
LABORAL  TEMPORAL,  E  APROBACIÓN  DAS  BASES  XERAIS  E 
ESPECÍFICAS.

Visto o decreto da Alcaldía, que transcrito literalmente, di:
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“DECRETO DA ALCALDÍA, DE DATA 14/06/2016 SOBRE CONVOCATORIA PARA 
A  SELECCIÓN  DE  CONSERXE,  CONTRATADO  LABORAL  TEMPORAL,  E  
APROBACIÓN DAS BASES XERAIS E ESPECÍFICAS.

A Alcaldía do Concello de Viveiro, con data 14/06/2016 resolveu aprobar a  
convocatoria, así como as súas bases xerais e específicas, para a selección  
de dúas  prazas/postos/empregos de CONSERXE,  para  a súa contratación  
mediante contratación laboral de duración determinada.

Normativa de aplicación ao obxecto da convocatoria.
- Artigo 11 do Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP) polo que  

se establece que “É persoal laboral o que en virtude de contrato  de  
traballo  formalizado  por  escrito,  en  calquera  das  modalidades  de  
contratación de persal previstas na lexislacion laboral, presta servizos  
retribuidos polas Administracións Públicas. (...)”.

- Artigo 20.Dous  da Lei  48/2015,  de 29 de outubro,  de orzamentos  
Xerais do Estado para o ano 2016 que establece que “Durante o ano  
2016 non se procederá á contratación de persoal temporal, nin ao  
nomeamento  de  persoal  estatutario  temporal  ou  de  funcionarios  
interinos  agás  en  casos  excepcionais  e  para  cubrir  necesidades  
urxentes e inaprazables que se rstrinxirán aos sectores, funcións e  
categorías profesionais que se consideren prioritarios ou que afecten  
ao funcioamento dosservizos públicos esenciais”.

- Artigo 55.1 do EBEP que sinala que “todos os cidadáns teñen dereito  
ao  acceso  ao  emprego  público  de  acordo  cos  principios  
constitucionais de igualdade, mérito e capacidade, e de acordo co  
previsto no presente Estatuto e no resto do ordenamento xurídico”.

- Artigo 55.2 do EBEP que preceptúa que “as Administracións Públicas,  
entidades  e  organismos  a  que  se  refire  o  artigo  2  do  presente  
Estatuto seleccionarán ao seu persoal funcionario e laboral mediante  
procedementos  nos  que  se  garantan  os  principios  constitucionais  
antes expresados, así como os establecidos a continuación:

o A) Publicade das convocatorias e das súas bases.
o B) Transparencia.
o C) Imparcialidade e profesionalidade dos membros dos órganos  

de selección.
o D) Adecuación entre  o contido dos procesos selectivos e as  

funcións ou tarefas a desenvolver.
o F) Axilidade, sen prexuízo da obxectividade, nos procesos de  

selección”.
- Artigo 61.1 do EBEP que dispón que “os procesos selectivos terán  

carácter aberto e garantirán a libre concorrencia,  sen prexuízo do  
esteblecido  para  a  promoción  interna  e  das  medidas  de 
discriminación positiva previstas neste Estatuto”.

- Artigos  5 e 6  do Real  Decreto  896/1991,  de 7 xuño,  polo  que se  
establecen as regras básicas e os programas mínimos a que debe  
axustarse  o  procedemento  de  selección  dos  funcioanarios  de  
Administración Local.
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- Artigo 27 do Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, polo que se  
aproba  o  Regulamento  xeral  de  ingreso  do  persoal  ao  servizo  da  
Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e  
promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral  
do Estado, sobre a selección e contrtación de persoal laborl.

RESOLUCIÓN.
Con fundamento no exposto con anterioridade; considerando que tendo en  
conta as funcións necesarias que presta o conserxe nun colexio os motivos  
de  necesidade  e  urxencia  da  incorporación  destes  efectivos  enténdese  
suficientemente xustificada, tratándose de servizos que ralizan funcións de  
carácter prioritario.
Considerando  que  se  cumpren  as  esixencias  da  normativa  vixente,  en  
particular os referidos ao artigo 20.dous d lei 48/2015 de 23 de outubro xa  
mencionada, en uso das facultades que lle confire o artigo 21 da Lei 7/1985,  
do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, esta Alcaldía RESOLVE:
PRIMEIRO.-  Aprobar  as  Bases  Xerais  para  a  selección  de  persoal  con 
carácter  temporal  no  concello  de  Viveiro  e  Específicas  que  rexerán   o  
procedemento selectivo,  mediante  o sistema de  concurso-oposición  libre  
para  a  cobertura  provisional,  con  contratado  laboral  temporal,  dun  
CONSERXE,  mentres  non  se  cubra  definitivamente  ou  deixe  de  ser  
necesario, urxente e prioritaria a súa cobertura transitoria ou se decida a  
súa amortización.
SEGUNDO.-  Convocar públicamente a quen desexe participar nas probas  
selectivas.

TERCEIRO.-  Ordenar  que  se  realicen  cantos  trámites  sexan 
necesarios para desenvolver o procedemento selectivo.

A presente resolución publícase para cumprimento do establecido no punto  
1 das Bases que rexen a presente convocatoria.

(...)”.

Vista a proposta de alcaldía, que transcrita literalmente, di:

“PROPOSTA DE ALCALDÍA PARA A APROBACIÓN DAS  BASES ESPECÍFICAS 
PARA  O  ACCESO  CON  CARÁCTER  TEMPORAL  PARA  A  CATEGORÍA 
PROFESIONAL DE CONSERXE.

1.- NÚMERO DE PRAZAS QUE SE CONVOCAN:  2
2.-  RELACIÓN XURÍDICA:  Relación  laboral  de  duración  determinada,  pola  
modalidade  de  contrato  temporal  de  Interinidade  establecida  no  Real  
Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto  
refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. 
 3.- CLASIFICACIÓN:  Persoal laboral. 
4.- DENOMINACIÓN DO POSTO:  CONSERXE
4.1.FUNCIÓNS DO POSTO DE TRABALLO: 
Funcións de vixilancia, custodia e información aos cidadáns. Realización de  
traballos  de  colaboración  administrativa  de  nivel  elemental:  fotocopias,  
distribución de documentación e prácticas de comunicacións e notificacións.  
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Portaxe de paquetes, caixas e similares. Apoio a actividades de reunión e  
comunicación:  Preparación  de  salas  e  dependencias,  de  mobiliario  e  de  
medios  materiais.  Execución  de  pequenas  reparacións  e  labores  de  
mantemento  básico:  cerrallaría,  fontanería,  saneamento,  electricidade,  
carpintería,  albanelería  e  calefacción,  aire  acondicionado,  etc.  Calquera  
outra que se dispoña de acordo coa súa categoría laboral.
5.- REQUISITOS INDISPENSABLES. TITULACIÓN ACADÉMICA: 
Non se esixe ningunha titulación académica.
6.-  NIVEL DE GALEGO ESIXIDO: CELGA 3 
7- PROGRAMA DE ACCESO.
A)MATERIAS COMÚNS.
1.-  A Constitución Española.  Principios Xerais.  O Concello  como entidade  
local. O Concello de Viveiro: as súas competencias e organización.
B) MATERIAS ESPECÍFICAS.
2.- A atención ao cidadán. Recepción e telefonía: Comunicación e atención  
en persoa e por teléfono: Avisos, información, peticións, acompañamento,  
desvío de chamadas, etc. Vixilancia e control das 
instalacións  do  centro  e  das  persoas  que  acceden  ás  dependencias  
administrativas. 
3.-  Os documentos administrativos.  Clases.  A práctica da notificación de  
documentos  administrativos. Reparto  e  distribución  de  documentación  e 
correspondencia.
4.-  Traballos  de  mantemento  básico  e  pequenas  reparacións.  Nocións  
básicas  de  cerrallaría,  fontanería,  saneamento,  electricidade,  carpintería,  
albanelaría, calefacción, aire acondicionado, etc. Ferramentas e útiles para  
mantemento  e  pequenas  reparacións  e/ou  substitucións.  Movemento  de  
material e equipos: maquinaria e útiles a utilizar.
5.-  Dereitos  e  deberes  dos  empregados  públicos.  O  código  de  conduta.  
Principios éticos e de conduta.   Prevención de Riscos Laborais:  Aspectos  
básicos de evacuación de edificios ante emerxencias e nocións básicas de  
primeiros auxilios.
8.- PROBAS SELECTIVAS
8.1. FASE DE OPOSICIÓN. Constará das seguintes probas:
8.1.1. Proba de coñecementos xerais e específicos. 
Esta proba consistirá nun exercicio tipo test que abarque a totalidade do  
programa (materias comúns e específicas).
Este  exercicio  constará  de  20  preguntas.  As  respostas  erróneas  non  
computarán pero non serán penalizadas.
Esta  proba  teórica  é  obrigatoria  e  eliminatoria,  e  cualificarase  ata  un  
máximo de 20 puntos, sendo a puntuación mínima para superala 10 puntos.  
8.1.2.- Proba práctica. 
Consistirá nunha suposto práctico sobre o temario de materias específicas,  
relacionado coas  funcións  a  desempeñar  no  posto  de  traballo  ó  que  se  
accede. Neste suposto valorarse polo tribunal as habilidades e destrezas na  
resolución  do  problema,  a  determinación  de  fases,  trámites  e  solucións  
plantexadas, así como a claridade expositiva da solución plantexada.
Esta proba é obrigatoria e eliminatoria, cualificándose ata un máximo de 20  
puntos, sendo a puntuación mínima para superala de 10 puntos.
8.1.3.- Proba de Galego.
A proba consistirá na tradución dun texto en castelán para o galego ou en  
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galego para o castelán.
Esta proba é obrigatoria e eliminatoria e cualificarase con apto ou non apto.
Os/as  aspirantes  que  acrediten  posuír  con  anterioridade  ao  día  en  que  
remate o prazo de presentación de solicitudes o nivel de galego esixido nas  
Bases específicas non terán que realizar esta proba.
9.- FASE DE CONCURSO
A) Experiencia profesional.
Valorarase a experiencia profesional segundo os seguintes criterios ata un  
máximo de 6 puntos. 
No  suposto  de  relacións  laborais  ou  de  servizo  de  carácter  parcial,  o  
cómputo do tempo a concreta relación laboral será a que apareza sinalada  
no Informe de Vida Laboral.
 a) Desempeñar ou ter desempeñado unha praza/posto/emprego igual ou  
similar  ao  que  se  convoca,  ou  realizar  as  funcións  deste,  nunha  
Administración  Pública,  ou  organismos  autónomos  de  carácter  
administrativo dependentes desta, como persoal funcionario ou contratado  
laboral.
- No caso que se desempeñe unha praza/posto/emprego igual á convocada,  
valorarase a razón de  0.084 puntos por mes. 
-  No  caso  de  que  se  desempeñe  unha  praza/posto/emprego  similar  á  
convocada,  valorarase do seguinte xeito:  a puntuación será de 0,084 se  
este fose de grupo de titulación superior, 0,063 se fose do mesmo grupo de  
titulación e 0,042 se fose dun grupo de titulación inferior.
Entenderase por posto similar aquel que conteña algunha  das función do  
posto  que  se  convoca  ou   funcións  similares  dentro  dunha  área  de  
actividade, escala ou subescala.  
b)  Cando  a  experiencia  profesional  acreditada  fose  desempeñada  en  
Entidades Privadas: 
- No caso que se desempeñe unha praza/ posto/emprego igual á convocada,  
valorarase a razón de  0.042 puntos por mes.
- Se a praza/posto/emprego se considera similar a puntuación será de 0.042  
se este fose de grupo de titulación superior, 0.032 se fose do mesmo grupo  
de titulación e 0.022 se fose dun grupo de titulación inferior. Entenderase  
por posto similar aquel que conteña algunha  das función do posto que se  
convoca ou  funcións  similares  dentro  da área de actividade,  escala  ou  
subescala na que se encadre. 
B) Cursos, xornadas, seminarios, congresos e similares relacionadas coas  
funcións da posto/función á que se opta:
Valoraranse segundo a seguinte táboa e ata un máximo de 4 puntos.

 TIPO DE CURSOS PUNTUACIÓN POR HORA 
Asistencia. 0,005
Aproveitamento. 0,010
Impartir cursos. 0,020

Non se terán en conta as asignaturas ou materias aprobadas que formen  
parte de titula
cións académicas, incluídos os master oficiais e master e cursos impartidos  
polas Universidades baixo a denominación de títulos propios.
Serán puntuables para este posto a realización de cursos de informática,  
por  considerarse relacionados coas funcións do posto/emprego á que se  
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opta.
10.- ENTREVISTA.
Co  obxecto  de  asegurar  a  obxectividade  e  racionalidade  do  proceso  
selectivo,  realizarase  obrigatoriamente  unha  entrevista  estruturada.  Os  
aspirantes  que  non  acudan  a  mesma  decaerán  do  proceso  selectivo  
quedando excluídos deste.

A entrevista terá por obxecto afondar e complementar a información que os  
candidatos  aportan  como  méritos/s  á  valorar  na  fase  de  concurso.  O  
Tribunal  valorará a aptitude dos candidatos a luz das contestacións que  
estes  dean  as  preguntas  que  se  lle  formulen,  así  como  a  actitude  que  
mostren, todo iso en relación co desempeño das funcións do posto a que  
aspiran. Estas preguntas non poderán invadir en ningún caso a intimidade  
dos  aspirantes,  ideoloxía  ou  crenzas,  senón  que  servirán  para  
complementar o coñecemento dos aspirantes e a súa idoneidade para o  
desempeño das funcións do posto a que se opta. 
Cualificarase ata un máximo de cinco puntos.
11.- CUALIFICACIÓN FINAL.
A cualificación final das probas selectivas virá determinada pola suma das  
puntuacións alcanzadas nos apartados 8, 9 e 10 das presentes bases.

No  non  establecido  nas  presentes  bases  deberá  estarse  ó  recollido  nas  
Bases  Xerais  para  a  contratación  de  persoal  temporal  do  concello  de  
Viveiro.
Viveiro, 14 de xuño do 2016.
A ALCALDESA,
María Loureiro García”

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Aprabar o decreto da Alcaldía sobre a convocatoria de selección 
de dous conserxes.

Segundo.-  Remitir  toda  a  documentación  á  Diputación  de  Lugo  para  a 
realización de todo o proceso de selección.

23.- JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ VIDAL, SOLICITANDO DEVOLUCIÓN DE 
FIANZA.

Vista a solicitude de D. José Manuel Martínez Vidal, con DNI 33.304.469-D, e 
domicilio a efectos de notificación en Xunqueira, 42, Viveiro, presentada en 
data  1 de xuño de 2016 (nº  de rexistro 3835),  de devolución da fianza 
depositada  no  seu  día  por  importe  de  1.500,00  euros,  en  relación  coa 
licenza de obra para substitución de cuberta en vivenda unifamiliar. EXPTE. 
URB/117/2016. 

Visto o informe emitido en data 6 de xuño de 2016 polo vixiante urbanístico, 
no que se sinala que a edificcion asustase ó proxecto referido, e o espazo 
público quedou en perfectas condicións, podendo devolverlle a fianza.
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A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Proceder á devolución da fianza depositada por D. José Manuel 
Martínez  Vidal,  por  importe  de  1.500,00  euros,  referente  ó  Expte. 
URB/117/2016.

Segundo.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento de Tesourería 
para proceder á súa devolución e notificación ó interesado.

24.-  JOSEFA  PARAPAR  VILLARQUIDE,  SOLICITANDO  AXUDA  NO 
FOGAR.

Vista a solicitude de servizo de axuda no fogar presentada por Dª. Josefa 
Parapa Villarquide, con DNI 76.563.444-D, e domicilio no lugar de Cruz, nº 
19, en Covas, Viveiro.

Visto o informe da traballadora social no que se propón conceder o servizo 
de axuda no fogar solicitado coas seguintes características:

Contidos prestacionais: Atencións  de  carácter  persoal  e 
doméstico.

Capacidade  económica  da  persoa 
usuaria:

 <   IPREM

Aportación económica: 0%
Custo  directo  do  servizo  que 
satisfará o Concello:

100%

Duración do servicio: 6 horas semanais
Revisión do mesmo: 3 meses
Disponibilidade de alta efectiva oou 
paso a lista de agarda:

Alta efectiva por via de urxencia.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.-  Conceder  o  servizo  de  axuda  no  fogar  a  Dª.  Josefa  Parapa 
Villarquide,  coas  características  especificadas  no  informe  da  traballadora 
social, con alta efectiva mediante vía de urxencia, sinalando que non debe 
sobrepasarse o importe establecido no orzamento para dito servizo.

Segundo.-  Dar  traslado do presente  acordo  ó  Departamento  de  Servizos 
Sociais para o seu coñecemento e notificación á interesada.
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E  non  habendo  máis  asuntos  que  tratar,  por  parte  da  Sra.  Alcaldesa 
levántase  a  sesión,  sendo  as  19:00  horas  do  dia  14  de  xuño  de  2016, 
extendéndose de todo o tratado a presente acta, da que eu Secretaria dou 
fe.
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