
 
Concello de Viveiro

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO

SESION  EXTRAORDINARIA  DA  XUNTA  DE  GOBERNO  LOCAL, 
CORRESPONDENTE AO DÍA  SEIS  DE  XULLO  DE DOUS MIL DEZASEIS. 

ASISTENTES:
Dª. MARIA LOUREIRO GARCIA
D. JESUS ANTONIO FERNANDEZ CAL
D. JESUS FERNANDEZ FERNANDEZ
Dª. LARA FERNANDEZ FERNÁNDEZ-NORIEGA
D. EMILIO VILLARMEA MENDEZ

INTERVENTOR POR DELEGACIÓN:
D. SERGIO AGUADO DELICADO. 

AUSENCIAS:
Dª. MARIA ISABEL RODRIGUEZ LOPEZ

SECRETARIA ACCIDENTAL:
Dª. FÁTIMA MOAR RIVERA

Na Casa do Excmo. Concello de VIVEIRO, sendo as 14:00 horas do dia 06 de 
xullo  de  2016,  baixo  a  Presidencia  da  Sra.  Alcaldesa,  Dª.  María  Loureiro 
García, e coa asistenza dos Sres. Concelleiros relacionados anteriormente, asi 
como a da Secretaria Accidental, Dª. Fátima Moar Rivera, ten lugar a sesión 
extraordinaria da Xunta de Goberno Local, en primeira convocatoria.

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

1.-  APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN CELEBRADA O 
DÍA 03-06-2016.

Non existindo ningunha obxección ó respecto procédese á aprobación da acta 
da sesión celebrada o día 03 de xuño de 2016.

2.- 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 

Concello de Viveiro

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



 
Concello de Viveiro

Número 514, Número 555, Número 577, Número 590, Número 594, Número 
607, que figuran no ANEXO I 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.

3.-  RAMÓN  AJA MARIÑO,  SOLICITANDO  ASIGNACIÓN  DE  NÚMERO  Á 
VIVENDA.

Visto  o escrito presentado por D. Ramón Aja Mariño, con DNI 33.857.709-F, 
veciño  de  Viveiro  e  con  domicilio  na  Avda.  Navia  Castrillón,  nº  3-1ºC,  en 
Viveiro,  no  que  solicita  a  asignación  do  número  para  a  vivenda  da  súa 
propiedade sita en Santo Albites.

Visto o informe emitido polo Negociado de Estatística, no que se fai constar 
que, segundo o libro de numeración existente, o último número asignado é o 
33, polo que lle correspondería o 34. 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Asignarlle á vivenda propiedade de D. Ramón Aja Mariño, a seguinte 
numeración de goberno: 

- SANTO ALBITES, Nº 34.

Segundo.-  Dar  traslado  do  presente  acordo ó  Departamento  de Estadística 
para o seu coñecemento e notificación ó interesado.

4.- INFORME DO SERVIZO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA MUNICIPAL.

A.-  Informe do servizo de inspeccion urbanística  municipal  SOBRE ALTA EN 
RECOGIDA DE BASURA.

Por  medio  do presente e visto  o informe emitido polo Servizo  de Vixiancia 
Urbanística do Concello de Viveiro, que entre outros, indica que no Padrón do 
Catastro figura Doña MARIA TERESA TEIJEIRO ALBO, con DNI nº 33834324J, 
domiciliada en Magazos, Coto, nº 47,  e otros, como titulares catastrais da finca 
e nave de uso industrial  na dirección Térceras-Carretera Vieja  de Celeiro  a 
Ribadeo, conocida como “Mármoles A Ría”, observando que desde hai máis 
dun ano ten actividade e, segue pagando tarifa reducida de basura, obras no 
interior  sen  licenza,  acompañando  fotografias  do  exterior  con  depósito  de 
escombros.
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A Xunda de Goberno Local, de conformidade co informe emitido polo Vixiante 
urbanístico,  por unanimidad, ACORDA:

Primeiro  .-  Que  se  incluya  no  Padrón  de  Recollida  de  Residuos  Sólidos  a 
actividade conocida como “Mármoles la Ría” coa cuota completa establecida.

Segundo .- Que pola empresa de aguas “Viaqua” se confeccionen os recibos 
correspondientes á recollida de basura, e se notifique ós interesados para que 
se  efectue o cobro correpondente.

Terceiro .- Dar conta ós servicios de Tesorería e Recaudación municipales ós 
efectos oportunos.

B.-  Informe do servizo de inspeccion urbanística  municipal  SOBRE ALTA EN 
RECOGIDA DE BASURA  .

Por  medio  do  presente  e  visto  o  informe emitido  polo  servizo  de Vixiancia 
Urbanística do Concello de Viveiro, que entre outros, indica que no Padrón do 
Catastro figura,  HEREDEROS DE PLACIDO RIVERA COCIÑA , con parcelas 
señaladas  cos  números  5-6-  no  lugar  de  Iglesia,  da  Parroquia  de  Galdo,  
exerciendo  actividade  nas  mismas  e  utilizando  o  servizo  de  Recollida  de 
Basura sen figurar de Alta no Padrón.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro .-  Incluir  como Alta na Rocollida de Padrón Municipal  de Residuos 
Sólidos Urbanos ás fincas señaladas cos números 5 e 6 de Iglesia-Galdo.

Segundo  .-Que  pola  empresa  Viaqua,S.A.,  se  confeccionen  os 
correspondentes recibos do servizo de recollida de Basura e se notifique a 
“Herederos  de  Placido  Rivera”,  na  dirección  de  Xunqueira,  nº  5-4º-A,  de 
Viveiro.

Terceiro.-  Dar cuenta desta incluisión ós servizos de Recaudación e Tesorería 
municipales ós efectos oportunos.

5.- AMANDO GIZ GARCÍA, SOLICITANDO DEVOLUCIÓN DE FIANZA.

Vista a solicitude de devolución de aval presentada por D. Amando Giz García, 
con DNI 33.999.213-S,  presentada en data 22 de xuño de 2016,  co Nº de 
rexistro 4510, referente á fianza depositada mediante transferencia bancaria 
para garantía dos posibles danos que se poideran ocasionar no espazo público 
ó facer o entroncamento de auga en Pallaregas, en Covas, Viveiro. 
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Visto o informe emitido polo vixiante urbanístico, en data 28 de xuño de 2016, 
no que se indica que a edificción axústase ó proxecto referido, e o espazo 
público  quedou en perfectas condicións,  polo  que procede a devolución da 
fianza depositada por 300,00 euros..

A Xunta  de  Goberno  Local,  en  virtude  da  previsión  do  informe do  vixiante 
urbanístico, por unanimidade, acorda:

Primeiro.-  Proceder  á  devolución  da  fianza  depositada  por  D.  Amando Giz 
García para garantía dos posibles danos que se poideran ocasionar no espazo 
público ó facer  o  entroncamento á rede de auga potable en Pallaregas,  en 
Covas, Viveiro.

Segundo.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento de Tesourería para 
o seu coñecemento e notificación ó interesado.

6.- MARIA DOLORES CHAO GARCÍA, SOLICITANDO A PRESTACIÓN DA 
AXUDA NO FOGAR.

Vista  a  solicitude  de  servizo  de  axuda  no  fogar  presentada  por  Dª.  María 
Dolores Chao García, con DNI 76.544.415-R, e domicilio no lugar de Toxeiras, 
nº 45, da parroquia de Landrove, 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:  >80%<150%   IPREM
Aportación económica: 10%
Custo  directo  do  servizo  que  satisfará  o 
Concello:

90%

Duración do servicio: 6 horas semanais
Revisión do mesmo: 1 mes e medio; revisable.
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. María Dolores Chao 
García, 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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7.- EXPTE. 3/2016.- REQUIRIMENTO DE DOCUMENTACIÓN. CT 2015/16. 
SERVIZO DE ATENCIÓN PSICOLÓXICA NO CENTRO DE INFORMACIÓN 
AS MULLERES (CIM) DO CONCELO DE VIVEIRO (LUGO), ARTIGOS 75 E 
78 TRLCSP.

Visto  o  escrito  de  requirimento  previo  para  a  adxudicación  do  contrato 
denominado:  “Servizo  de  atención  psicolóxica  no  centro  de  información  ás 
mulleres (CIM) do Concello de Viveiro”.

Visto o informe do Servizo de Contratación.

A Xunta de Goberno Local, en base  á proposta de resolución do Servizo de 
Contratación, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Requirir a Dª. Ana María Abad López, con  DNI núm. 33.992.521-Q, 
os documentos previos á adxudicación do contrato, contemplados na cláusula 
18 do prego de cláusulas regulador do expediente de contratación denominado 
“Servizo de atención psicolóxica no centro de información ás mulleres (CIM) do 
Concello de Viveiro”.

Segundo.-  Dar  conta  do  referido  acordo  ao  Servizo  de  Contratación  para 
efectuar o correspondente requirimento e continuidade do expediente ata a súa 
conclusión.

8.- EXPTE. 119/2016.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE CONTRATACIÓN DA 
OBRA  “REPOSICIÓN  DE  FIRME  NO  VIAL  DENOMINADO  RÚA  DO 
CEMITERIO SITO NO NÚCLEO URBANO DE CELEIRO (VIVEIRO)” .

Visto o expediente de contratación CT 2016/2, correspondente á tramitación do 
contrato  mediante  procedemento  negociado  sen  publicidade  da  obra 
denominada “Reposición de firme no vial denominado “Rúa do Cemiterio” sito 
no núcleo urbano de Celeiro (Viveiro)”.

Vistos os informes da Técnico Xurídico e de Intervención.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación “Reposición de firme no vial 
denominado “Rúa do Cemiterio” sito no núcleo urbano de Celeiro (Viveiro)”, cun 
orzamento total de 64.130,00 euros, IVE incluído, cun prazo de duración dun 
mes. 

Orzamento base 21% IVE Orzamento Total
53.000,00 € 11.130,00 € 64.130,00 €
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Segundo.- Aprobar o gasto . Existe consignación orzamentaria para o exercicio 
2016  por  importe  de  64.130,00  euros  na  partida  orzamentaria  1532.619.  A 
autorización e o compromiso de gasto subordínase ó crédito que para cada 
exercicio se consigne nos respectivos orzamentos.

Terceiro.-  Aprobar  o  prego  de  cláusulas  administrativas  particulares  polo 
sistema de procedemento negociado sen publicidade e o prego de prescricións 
técnicas.

Cuarto.-  Solicitar  a  presentación  de  ofertas  ás  seguintes  empresas, 
outorgándolles un prazo de dez días naturais para a súa presentación, tal e 
como establece a cláusula décimo cuarta do prego de cláusulas administrativas 
particulares, do que se lles adxunta copia:

 CALFERLO, S.L. Xove.
 DESMACO. S.L.  O Pereiro de Aguiar, Ourense.
 CONSTRUCCIONES ISIDRO OTERO. Mondoñedo.
 VILLASUSO ORTEGAL, S.L. Ortigueira.

Quinto.-  Dar traslado do presente acordo ó Servizo de Contratación para a 
continuidade do expediente ata a súa conclusión e a notificación do presente 
acordo ó Departamento de Intervención.

9.-  EXPTE.  645/2016.-   APROBACIÓN  DA  CONTA  XUSTIFICATIVA.- 
ASOCIACION CULTURAL PENALBA.

Vista  a  documentación  xustificativa  da  subvención  concedida  á  Asociación 
Deportiva  y  Cultural  Penalba  de  Celeiro  para  o  ano  2016,  por  importe  de 
1.000,00 euros.

Vista a proposta de aprobación da conta xustificativa da referida subvención, 
por  importe  de  1.000,00  euros,  con  cargo  á  aplicación  3400-48910 
(Subvenciónes deportes nominativa), presentada polo Concelleiro de Deportes, 
para financiar os gastos da actividade deportiva para a cal  foi  concedida a 
subvención.  

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Aprobar a conta xustificativa da subvención concedida á Asociación 
Deportiva  y  Cultural  Penalba  de  Celeiro  para  o  ano  2016,  por  importe  de 
1.000,00  euros,  con  cargo  á  aplicación  3400-48910  (Subvencións  deportes 
nominativa), presentada polo Concelleiro de Deportes, para financiar os gastos 
da actividade deportiva para a cal foi concedida a subvención.  

Segundo.- Antes do pago acreditarase por parte da sociedade que está ao 
corrente das obrigas tributarias e coa Seguridade Social  e  que non existen 
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débedas en vía executiva.

Terceiro.-  Dar  traslado do presente acordo ó Departamento de Intervención 
para o seu coñecemento e efectos, e notificar ó Departamento de Tesourería  e 
ós interesados.

10.-  Expte.  651/2016.-  ANTICIPO  DE  SUBVENCIÓN.-   CLUB  XIMNASIA 
VIVEIRO.

Vista a proposta da Concellería de Deportes, na que se indica:

- Que na sesión extraordinaria, da Xunta de Goberno Local, do 5 de abril 
de 2016, se aprobo un Convenio de colaboración co Club de Gimnasia 
Rítmica “Porta Norte de Viveiro”, cuia validez se extende desde o 1 de 
xaneiro ao 31 de decembro de 2016. 
Na cláusula primeira dese convenio se indica “O Concello  de Viveiro 
aportará  á  asociación  deportiva  “CLUBE  DE  GIMNASIA  RÍTMICA 
PORTA NORTE DE VIVEIRO” a cantidade de 1.000,00 € en concepto de 
subvención  municipal  ó  desenvolvemento  da  súa  actividade  no  ano 
2016.
.......
Da citade cantidade aprobada poderá ser adiantada mediante anticipo, o 
80%. Isto é así, pola necesidade de afrontar gastos dende o principio da 
tempada...”

- Que en data 12 de maio de 2016 se recibe solicitude, no Rexistro Xeral 
co  nº  2016-RC-3413,  de  abono  de anticipo  do  80  % (800,00  euros) 
correspondente  á  subvención do  ano  actual  entre  este  Concello  e  a 
entidad.

Visto que consta informe favorable de Intervención.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.-  Aprobar  el  anticipo  del  80% da  subvención  ó  Club  de  Gimnasia 
Rítmica “Porta  Norte de Viveiro”  por  importe de 800,00 euros,  con cargo á 
aplicación 3340-48910. 

Segundo.- Notificar o presente acordo á referida asociación, indicándolle que 
antes do pago deberá acreditar estar ó corrente das súas obrigas tributarias e 
coa Seguridade Social.

Terceiro.-  Dar  traslado  do  presente  acordo  a  Xestión  Tributaria  para  a  seu 
coñecemento e notificación ós Departamentos de Intervención e Tesourería.
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11.-  EXPTE.  676/2016.-  URB/91/2016.-  LICENZA  DE  PRIMEIRA 
OCUPACIÓN.- FUSTES SÁNCHEZ, VICENTE, AUGADOCE, FARO.

Vista a solicitude de licenza de primeira ocupación, presentada por D. Vicente 
Fustes Sánchez,  con DNI 33.304.864-J, e domicilio a efectos de notificación no 
lugar  de  Rego  da  Fonte,  nº  34-baixo  dereita,  en  Celeiro,  Viveiro,  para  a 
construción  dunha vivenda unifamiliar  illada (S+B+I)  no lugar  de Augadoce, 
parroquia de Faro,  Viveiro,  nas fincas catastrais  4282108PJ1348S0002DL e 
4282158PJ1348S0001TK, tamitada co número de expediente URB/283/2012; e 
o 16 de marzo de 2016 o interesado presentou no rexistro xeral solicitude de 
licenza  de  primeira  ocupación  para  a  mencionada  vivenda,  achegando  a 
seguinte documentación:

- Certificación de habitabilidade asinada pola arquitecta,  Dª.  Susana 
Pérez Pereiras.

- Certificado final de obra visado polo COAAT o 8 de marzo de 2016 co 
número 20,  con expresa indicación da data de remate das obras, 
feito  que tivo lugar  o  17  de febreiro  de 2016;  e  anexos I,  II  e  III  
relativos a modificacións introducidas durante a obra (descritas na 
Memoria  xustificativa  visada  o  1  de marzo de  2016 polo  COAG), 
controis  realizados  durante  a  súa  execución  e  certificación  de 
cumprimento do decreto 42/2009.

- Copia  do  modelo  902N  de  declaración  catastral  da  nova 
construcción.

Visto  que os  servizos  técnicos municipais  xiraron visita  de comprobación á 
vivenda  o  día  3  de  maio  de  2016,  verificando  que  as  obras  executadas 
adecúanse á licenza outorgada, proxectos técnicos e documentación final de 
obra, emitindo informe favorable ao outorgamento da licenza solicitada o 8 de 
maio de 2016.

Visto o informe xurídico emitido pola técnico xurídico de urbanismo, para dar 
cumprimento ao disposto no artigo 143.1 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do 
solo de Galicia (en diante, LSG).

A  Xunta  de  Goberno  Local,  por  unanimidade,  e  en  base  a  proposta  de 
Resolución do informe da técnico xurídico de urbanismo, acorda:

Primeiro.- Conceder a D. VICENTE FUSTES SÁNCHEZ, licenza de primeira 
ocupación  para  a  vivenda  unifamiliar  illada  (S+B+I)  construida  no  lugar  de 
Augadoce,  parroquia  de  Faro,  Viveiro,  nas  fincas  de  referencias  catastrais 
4282108PJ1348S0002DL e 4282158PJ1348S0001TK, ao amparo da licenza 
de obras outorgada o 5 de febreiro de 2013 pola Xunta de Goberno Local.

Segundo.- Notificar ao interesado a resolución que se adopte, con indicación 
dos recursos que legalmente correspondan.
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Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento de Urbanismo, ó 
obxecto de que se notifique o presente acto, finalizador da vía administrativa, 
ós interesados. 

12.-  EXPTE.  718/2016  .-  APROBACIÓN  DE  OBRIGAS.-  RELACION  DE 
OBRIGAS DO 21 XUÑO 2016 (F/2016/22) ( O/2016/28).

Vista a proposta do Concelleiro de Facenda, D. Jesús Fernández Fernández, 
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, e proceder a súa notificación ós Departamentos de Tesourería. 

13.- 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. 467/2016,  EXPTE. 468/2016,  EXPTE. 
723/2016,  EXPTE. 728/2016,  EXPTE. 732/2016,  EXPTE. 748/2016,  EXPTE. 
1088/2016,  EXPTE.  1089/2016,  EXPTE.  1090/2016,  EXPTE.1092/2016, 
EXPTE. 1093/2016,  EXPTE. 1094/2016, que se relacionan no ANEXO III da 
presente Acta.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Aprobar a autorización dos gastos referidos no Anexo III.

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

14.-  EXPTE.  758/2016.-  LICENZA  DE  POSESIÓN  DE  ANIMAIS 
POTENCIALMENTE PERIGOSOS.

Visto o escrito presentado por Dª. Sainza Rego Otero, con DNI 34.884.306-E, 
con domicilio na Calle Talude, nº 9-3ºD, C.P. 36205-Vigo, Pontevedra, no que 
solicita a expedición da licenza municipal pola tenencia dun can, catalogado de 
raza perigosa. 

Vista  a  documentación  presentada  pola  interesada,  que  se  relaciona  a 
continuación:
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- Fotocopia do DNI.
- Certificado de penais.
- Certificado de aptitude psicolóxica.
- Certificado de Seguro de Responsabilidad Civil.
- Autoliquidación pola expedición de licenza municipal.
- Certificado  da  memoria  descritiva  das  instalacións  e  medidas  de 

seguridade.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro  .-  Conceder  a  Dª.  Sainza  Rego  Otero,  a  licenza  municipal  pola 
tenencia dun can,  catalogado de raza perigosa.  O titular  da licenza deberá 
cumprir  con  todas  as  obrigas  establecidas  no  decreto  90/2002,  do  28  de 
febreiro, polo que se regula a tenencia de animais potencialmente perigosos na 
Comunidad Autónoma de Galicia.

Segundo  .-  O  titular  da  licenza  municipal  deberán  inscribirse  no  Rexistro 
Municipal  de Animais Potencialmente Perigosos,  que se establece con esta 
finalidade en todos os Concellos, no prazo de 15 días contados a partir  da 
obtención da licenza.

Terceiro .- Dar traslado do presente acordo ao Departamento de Secretaría, ao 
obxecto de que se notifique á interesada.

15.-  Expte.  923/2016  .-  PROCESO  DE  SELECCIÓN  DE  PERSOAL CON 
CARÁCTER TEMPORAL PARA PRESTAR SERVIZOS NO CONCELLO DE 
VIVEIRO  MEDIANTE  CONTRATO  RELEVO  E  CONVOCATORIA. 
PROTECCIÓN CIVIL.

Vista  a  solicitude  de  D.  Domingo  Antonio  Neira  Silvosa,  co  D.N.I.  nº 
33.819.155-R,  domicilio  en  Benito  Galcerán  nº  30-32,  1ºC,  de  Viveiro, 
traballador do Concello, no posto de traballo de peón en protección civil, no que 
solicita  que  según  o  artigo  83  e  o  84  do  Convenio  Colectivo  estipúlase  a 
Xubilación Parcial, polo que ven en interesar a autorización para proceder á 
xubilación parcial,  nun 75% a cargo da Seguridade Social,  de conformidade 
coa información expedida pola Directora da Seguridade Social, por reunir os 
requisitos establecidos no Réxime Xeral da Seguridade Social- concertando o 
traballador un Contrato co Concello a tempo parcial que reduza a súa xornada 
nun  25%  cun  contrato  a  tempo  parcial.  E  o  Concello  concertará 
simultáneamente un contrato de substitución con outro traballador en situación 
de desemprego. Sendo o posto de traballo do relevista o mesmo do traballador 
substituido ou un similar.

Previos informes solicitados ós efectos,
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A Xunta de Goerno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Autorizar  a xubilación anticipada parcial do traballador D. Domingo 
Antonio Neira Silvosa, pasando a ter unha xornada de traballo parcial dun 25%.

Segundo.-  Prestar  aprobación  á  presentación  de  oferta  ante  a  Oficina  de 
Emprego para unha praza de peón-condutor nun contrato de relevo, sendo a 
xornada dun 75 % de substitución ó traballador que se xubila.

Terceiro.- Adxuntar as Bases e criterios de selección na devandita oferta ante o 
INEM, e que foron aprobadas por Decreto da Alcaldía  de 3 de agosto de 1999, 
e publicadas no B.O.P. coa data 18 de agosto de 1999.

Cuarto.- Dar traslado deste acordo ó Departamento de Persoal ós efectos de 
que se proceda a realizar as xestións oportunas para dar cumprimento a este 
acordo.

16.- EXPTE. 958/2016.- FERNANDEZ POSADA CESAR, ENTRONCAMENTO 
Á REDE DE SUMIDOIROS.

Vista a solicitude de D. César Fernández Posada, con DNI 71.690.864-W, e 
domicilio a efectos de notificación no lugar de Brieiro, 64, Faro, en Viveiro, para 
realizar o entronque á rede de sumidoiros, para a finca con referencia catastral 
001001200PJ13G0001WT, sita en Carretera de Faro, nº 64, Area,  Viveiro, para 
o tipo de obra: vivenda unifamiliar.

Resultando que no informe emitido pola empresa concesionaria deste servizo 
se recollen os seguintes aspectos:

Rede  xeral  do  posible 
entroncamento

PVC  315

Diámetro da acometida 160
Lonxitude da acometida 4
Terreo Terra
Observacións Entroncase  en  pozo  existente 

en cuneta.

Tendo en conta que segundo o referido en dito informe é preciso a realización 
de obras para levar a cabo a acometida,  polo que a autorización para dito 
entronque  non  pode  concederse  sen  que  o  interesado  teña  presentada  a 
comunicación  previa  ou  concedida  a  oportuna  licenza  urbanística  para  a 
realización das obras precisas para realizar o entronque.

Resultando que consta no expediente a presentación de comunicación previa 
para  a  realización  de  ditas  obras,  contando  co  visto  e  prace do  arquitecto 
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municipal.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Autorizar o entroncamento á rede de sumidoiros, solicitada por D. 
César  Fernández  Posada,  debendo  aboar  as  taxas  municipais 
correspondentes,  por  un  importe  de  14,68  euros,  segundo  o  art.  5.1  da 
Ordenanza.

Segundo.- Notificar este acordo ó interesado e á empresa  Viaqua, S.A.U.

Terceiro.-  Dar  traslado  do  presente  acordo  a  Xestión  Tributaria  para  o  seu 
coñecemento e notificación ós interesados.

17.- EXPTE. 962/2016.- OBRIGAS.

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

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

18.-EXPTE. 968/2016.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN.

Vista a Resolución de 15 de xuño de 2016, da Secretaría Xeral de Ordenación 
do  Territorio  e  Urbanismo,  pola  que  se  abre  o  prazo  de  presentación  de 
solicitude,  en  materia  de  colaboración  entre  a  Xunta  de  Galicia  e  as 
corporacións  municipais,  para  a  realización  de  obras  con  cargo  ao 
financiamento extraordinario  para  o Plan Hurbe no ano 2016;  e  o proxecto 
presentado polo departamento de subvencións.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Aprobar o proxecto de “Reposición da urbanización e mellora da Rúa 
Grande de Celeiro - Viveiro”.

Segundo.- Solicitar a subvención polo importe total do proxecto.
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19.- EXPTE. 969/2016.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN.

Vista  a  ORDE  do  24  de  maio  de  2016  pola  que  se  establecen  as  bases 
reguladoras  para  a  concesión  de  axudas  para  proxectos  ao  abeiro  das 
estratexias  de  desenvolvemento  local  do  sector  pesqueiro  para  o 
desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo 
Marítimo e de Pesca 2014-2020, e se convocan as correspondentes ao ano 
2016.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Aprobar o proxecto de “Carta Arqueolóxica subacuática de Viveiro”.

Segundo.- Solicitar a subvención ao amparo da antedita Orde. 

20.-  ENTRONCAMENTO  Á  REDE  DE  AUGA,  D.  FRANCISCO  JOSÉ 
MARTÍNEZ LOUZAO.

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
Observacións

Resultando que no expediente consta informe emitido polo vixiante urbanístico, 
de data 6 de xullo de 2016, no que indica que ten que romper catro metros de  
firme de terra e pedra en escollera, valorando a obra de reposición do firme 
afectado en 160 euros.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Autorizar o entroncamento de auga solicitado por D. Francisco José 
Martínez Louzao, debendo aboar as taxas municipais correspondentes, por un 
importe de 145,61 euros, segundo o art.9.1 da Ordenanza e depositar unha 
fianza para responder da reposición do firme afectado, por un importe de 160 
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euros.

Segundo.- Notificar este acordo ó interesado e á empresa  Aquagest, S.A.

Terceiro.-  Dar  traslado  do  presente  acordo  a  Xestión  Tributaria  para  o  seu 
coñecemento e efectos de notificación ao Departamento de Tesourería e ós 
interesados.

E non habendo máis asuntos que tratar, por parte da Sra. Alcaldesa levántase 
a sesión, sendo as 15:00 horas do dia 06 de xullo de 2016, extendéndose de 
todo o tratado a presente acta, da que eu Secretaria dou fe.
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