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ACTA DA XUNTA DE GOBERNO 
 
ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE 
GOBERNO LOCAL O DIA ONCE DE FEBREIRO DE DOUS MIL DEZASEIS  
 
ASISTENTES: 
Dª. MARIA LOUREIRO GARCIA 
D. JESUS ANTONIO FERNANDEZ CAL 
Dª. MARIA ISABEL RODRIGUEZ LOPEZ 
D. JESUS FERNANDEZ FERNANDEZ 
Dª. LARA FERNANDEZ FERNÁNDEZ-NORIEGA 
D. EMILIO VILLARMEA MENDEZ 
 
INTERVENTORA: 
Dª. MARÍA ROSA ABELLEIRA FERNÁNDEZ 
 
AUSENCIAS: 
Non houbo ausencias  
 
SECRETARIA XERAL: 
Dª. MARÍA LUZ BALSA RÁBADE  
 
 
Na Casa do Excmo. Concello de VIVEIRO, sendo as 17:30 do dia 11 de febreiro 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 Xeral, Dª. María Luz Balsa Rábade, ten lugar a sesión extraordinaria da 
Xunta de Goberno Local, en primeira convocatoria. 
 
Á hora sinalada para este acto polo Sra. Alcaldesa, declárase aberto o mesmo. 
 
 

Asunto 

Extracto de la sesión AYT/XGL/3/2016  
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1.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA DICTADAS POR 
AVOCACIÓN DE COMPETENCIAS. 
 
16.02.11/RES.- RESOLUCIÓNS DE ALCALDÍA. 
 
Por parte do Sra. Alcaldesa, Dª. María Loureiro García, dáse conta das Resolucións 
feitas pola Alcaldía mediante a avocación de competencias delegadas na Xunta de 
Goberno Local. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 
 
Darse por informada dos Decretos ditados pola Alcaldía por avocación de 
competencias, entendendo que en tódolos casos existía motivación suficiente da 
urxencia para a súa realización.  
 
 
2.- LICENZAS DE SEGREGACIÓN. 
 
A.-16.02.11/SEG.- ANDRÉS LÓPEZ BLANCO, S.L. 
 
Vista a solicitude de D. Miguel Chao Martínez, en nome e representación de 
“ANDRES LOPEZ BLANCO, S.L.”, con C.I.F. B-27.130.764, e domicilio na Avda. de 
Ferrol, 21-baixo, de licenza de segregación do local de referencia catastral 
3456507PJ1335N0010EU existente na entreplanta do edificio construido na rúa 
Rego das Flores, nº 9, en Viveiro, con uso de trasteiro. 
 
Visto que en data 24 de novembro de 2015, pola Xunta de Goberno Local se 
acordou dar traslado do referido expediente ó Departamento de Urbanismo en orde 
a aclarar as discrepancias observadas no expediente, toda vez que no informe 
técnico se manifestaba que se trataba dunha segregación dun local sen uso 
específico, e que no informe xurídico se sinalaba que se trataba dunha segregación 
dun local con uso de trasteiro, indicándose así mesmo que dita segregación non 
autoriza o cambio de uso actual do local (trasteiro). 
 
Visto que consta no expediente a presentación  polo interesado dun escrito en data 
15 de xaneiro de 2016, no que se sinala que o correcto é un local sen uso 
específico. 
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Visto o informe emitido pola técnico xurídico do Departamento de Urbanismo, no 
que, dando cumprimento ao acordado pola xunta de Goberno Local na sesión 
celebrada o 24 de novembro de 2015, no que manifesta: 
 

- Que segundo a descrición contida na solicitude de licenza de segregación 
presentada pola representación da mercantil Andrés López Blanco, S.L., o 
local matriz, do que se pretende segregar unha porción de 42,83 metros 
cuadrados, é un local sin destino específico (identificado co número 10).  

- Que na memoria urbanística que acompañan á solicitude, dise textualmente : 
“(...) En este caso, el local que se desea segregar del local matriz es un 
trastero (...).  

- Que en data 15 de xaneiro de 2016, o solicitante presentou escrito no rexistro 
municipal aclaratorio do uso do local, especificando que se trata dun local sen 
uso específico aínda que por erro na memoria se cualificou como trasteiro.  

- Unha vez aclaradas polo interesado as contradicións indicadas, este servizo 
rectifica o último párrafo do informe emitido o 23 de novembro de 2015, que 
queda redactado da seguinte forma: 

Polo exposto, emite informe favorable á segregación solicitada por D. Miguel Chao 
Martínez, en nome e representación de ANDRÉS LÓPEZ BLANCO, S.L., nos termos 
descritos na solicitude e no escrito aclaratorio rexistrado de entrada no rexistro xeral 
deste Concello o día 15 de xaneiro de 2016- nº 217.- A segregación solicitada non 
autoriza, en ningún caso, o cambio de uso actual do local (local sen uso específico). 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base ó informe emitido pola 
técnico xurídico do Departamento de Urbanismo, acorda: 
 
Primeiro.- Autorizar a segregación solicitada por D. Miguel Chao Martínez, en nome 
e representación de “ANDRES LOPEZ BLANCO, S.L., do seguinte xeito: 
 
Segregación dun local de entrechán sen uso específico en dous locais 
independentes sen uso específico. 
 

Local matriz:  253,45m2 
Locais resultantes: 
Local A:                  42,83m2 
Local B:                   210,62m2. 
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A segregación solicitada non autoriza, en ningún caso, o cambio de uso actual do 
local (local sen uso específico)”. 
 
Segundo.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento de Urbanismo para a 
súa notificación ós interesados. 
 
 
3.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN. 
 
A.-16.02.11/C.1.- MODIFICACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN DENOMINADO: 
"SERVIZO DE ATENCIÓN PSICOLÓXICA NO CENTRO DE INFORMACIÓN ÁS 
MULLERES (CIM) DO CONCELLO DE VIVEIRO (LUGO)". 
 
Visto o expediente de contratación do “Servizo de atención psicolóxica no Centro de 
Información ás Mulleres (CIM) do Concello de Viveiro (Lugo)”, aprobado mediante 
acordo da Xunta de Goberno Local de data 29 de decembro de 2015. 
 
Resultando que no BOP de Lugo de data 22 de xaneiro de 2016 se publicou o 
anuncio de licitación do referido expediente de contratación, presentándose dúas 
ofertas. 
 
Resultando que por un dos licitadores se presentou reclamación ó prego de 
cláusulas administrativas particulares, respecto ós apartados de valoración, no 
tocante á valoración da formación, á non puntuación da experiencia mínima esixida 
como requisito mínimo e á valoración da experiencia. 
 
Visto o informe emitido pola Directora do CIM do Concello de Viveiro e o informe 
emitido pola Secretaria Xeral, podendo concluirse por parte do primeiro que a 
valoración referente á formación se axusta ás funcións que se desempeñan no CIM 
segundo o Decreto autonómico que os regula, e por parte do segundo, que tendo en 
conta a normativa estatal, europea e a xurisprudencia na materia podería puntuarse 
a experiencia ofertada a maiores da esixida como mínima, segundo o recollido nos 
pregos, e que a experiencia dunha mesma prestación de servizos por un mesmo 
período de tempo de traballo non debe puntuar dobremente. 
 
Vista a proposta da Alcaldía de modificación dos pregos de cláusulas administrativas 
particulares, no tocante á valoración, tendo en conta os anteditos informes, en orde 
a que a mesma experiencia non puntúe dobremente en varios apartados. 
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A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 
 
Primeiro.- Modificar os pregos de cláusulas administrativas particulares que rexen o 
contrato do “Servizo de atención psicolóxica no Centro de Información ás Mulleres 
(CIM) do Concello de Viveiro (Lugo)”, no tocante á modificación da valoración do 
apartado de experiencia, quedando a valoración do seguinte xeito: 
 
“(...) 
 
DOCUMENTACIÓN A INCLUIR DENTRO DO SOBRE NÚM. 3 
 

As empresas licitadoras incluirán neste sobre, de acordo co establecido no artigo 150.2 TRLCSP, a súa 

proposición económica e os restantes documentos avaliables mediante fórmulas. 

 

Como primeiro documento presentarase unha relación numerada e foliada de todos os documentos 

que se presentan neste sobre. 

 

A documentación a incluír neste sobre será a seguinte: 

 

a) Proposición económica 

 

A proposición presentarase redactada consonte o modelo insertado no Anexo III deste 

prego (Modelo de proposición). Non se admitirán aquelas propostas que conteñan omisións, erros 

ou tachaduras que impidan coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para 

considerar a oferta. 

 

� A proposición económica farase sobre o prezo de licitación do contrato. 

Serán inadmisibles as ofertas de prezos superiores ao do tipo de 

licitación. 
 

� Na proposta económica incluiranse todo tipo de impostos, arbitrios ou 

taxas esixibles. 
 

� No caso de discrepancia entre o importe máximo expresado en letra e o 

expresado en cifra, prevalecerá a cantidade que se consigne en letra, 

agás que dos documentos que compoñen a proposición se desprenda 

outra cousa.  

 

Será rexeitada pola Mesa de Contratación, mediante resolución motivada, toda 

proposición que non garde concordancia coa documentación examinada e admitida, exceda do 

orzamento base de licitación, varíe substancialmente o modelo establecido, comporte erro 

manifesto no importe da proposición, ou exista recoñecemento por parte do licitador de que 

adoece de erro ou inconsistencia que a faga inviable. Porén, non será causa bastante de 
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rexeitamento o cambio ou omisión dalgunhas palabras do modelo que non altere o sentido da 

proposición.  

 

b) Formación en temas de muller e igualdade  
 

Neste apartado incorporarase toda a documentación xustificativa que acrediten a 

asistencia a cursos, xornadas, conferencias, seminarios, etc, mediante a presentación de títulos, 

diplomas, etc.  

 

 

A documentación a incluír neste apartado valorarase outorgando a puntuación que 

consta na cláusula 16 (criterios de valoración). 

 

Quedarán excluídos deste procedemento os licitadores que non acrediten os requisitos 

mínimos esixidos neste prego, segundo se regula na cláusula 4. 

 

a)    Formación en violencia de xénero e familiar 

 
Neste apartado incorporarase toda a documentación xustificativa que acrediten a 

asistencia a cursos, xornadas, conferencias, seminarios, etc., mediante a presentación de títulos, 

diplomas, etc. 

 

A documentación incluída neste apartado servirá como criterio de valoración, segundo se 

recolle na cláusula 16 deste prego. 

 

b)     Experiencia profesional acreditada 

 

Quedarán excluídos deste procedemento os licitadores que non acrediten os requisitos 

mínimos esixidos neste prego, segundo se regula na cláusula 4. O período mínimo dun ano de 

experiencia esixido como requisito mínimo poderá ser acreditado tanto mediante experiencia 

profesional xenérica como mediante experiencia profesional específica en temas de muller e 

igualdade ou violencia de xénero e familiar. 

 

d1) Experiencia profesional xenérica 

 
Neste apartado incorporarase toda a documentación xustificativa que acredite calquera 

tipo de experiencia no ámbito de atención psicolóxica. 

 

A documentación a incluír neste apartado valorarase outorgando a puntuación que 

consta na cláusula 16 (criterios de valoración). 

 

d2) Experiencia profesional específica en temas de muller e igualdade e/ou violencia de xénero 
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Neste apartado incorporarase toda a documentación xustificativa que acredite a 

experiencia neste ámbito, mediante os certificados emitidos polo organismos competentes. 

 

A documentación incluída neste apartado servirá como criterio de valoración, segundo se 

recolle na cláusula 16 (criterios de valoración). 

 
(...) 
 
CLÁUSULA 16. CRITERIOS DE VALORACIÓN DA ADXUDICACIÓN 

 
As proposicións presentadas valoraranse segundo os seguintes criterios: 

 
1. Criterio subxectivo do contrato 
 

1 Modelo de intervención Ata 10 puntos 

 

O criterio subxectivo do contrato será valorado por técnicos de Servizos Sociais do Concello de 

Viveiro.  

 

Para a valoración deste criterio, outorgarase ata un máximo de (10 puntos). 

 

2. Criterios obxectivos do contrato 
 

1 Formación en temas de muller e igualdade Ata un máximo de 10 puntos. 

2 Formación en violencia de xénero e familiar Ata un máximo de 10 puntos. 

3 Experiencia profesional acreditada  

a) Experiencia profesional xenérica 

 

b) Experiencia profesional específica en temas de 

muller e igualdade e/ou violencia de xénero e 

familiar 

Ata un máximo total de 30 puntos. 

Ata un máximo de 10 puntos 

 

 

 

Ata un máximo de 20 puntos 

 

5 Oferta económica 40 puntos 

 

Os criterios obxectivos do contrato serán valorados directamente pola Mesa de Contratación, 

previos os informes que consideren necesarios.  

 

A forma de valoración destes criterios será a seguinte: 

 

CRITERIO NÚM. 1 FORMACIÓN EN TEMAS DE MULLER E IGUALDADE 

 

� Outorgarase 0,05 puntos por cada hora de formación, a partir de 60 horas. 
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CRITERIO NÚM. 2 FORMACIÓN EN VIOLENCIA DE XÉNERO E FAMILIAR 

 

� Outorgarase 0,10 puntos por cada hora de formación. 

 

 

CRITERIO NÚM. 3 EXPERIENCIA PROFESIONAL ACREDITADA  

 

Non se puntuará o primeiro ano de experiencia profesional acreditada. Poderá contarse con este 

requisito mínimo de experiencia tanto mediante experiencia profesional acreditada xenérica como mediante 

experiencia profesional acreditada en temas de muller e igualdade e/ou violencia de xénero e familiar. 

 

Tendo en conta que o requisito mínimo dun ano de experiencia non computa na valoración, da 

puntuación total alcanzada por cada licitador no apartado de experiencia serán descontados 12 meses. 

 

CRITERIO NÚM. 3 a) EXPERIENCIA PROFESIONAL XENÉRICA 

 

� Outorgarase 0,10 puntos por mes completo traballado. 

 

CRITERIO NÚM. 3 b) EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECÍFICA EN TEMAS DE MULLER E IGUALDADE 
E/OU VIOLENCIA DE XÉNERO E FAMILIAR 

 

� Outorgarase 0,10 puntos por mes completo traballado. 

 

 

CRITERIO NÚM. 4 OFERTA ECONÓMICA 

 

� Recibirá a maior puntuación (é dicir, 40 puntos) a mellor oferta. 

 

� Puntuaranse con 0 puntos a cantidade do tipo de licitación do contrato (11.000,00 €). 

 

� As restantes ofertas comprendidas entre a mellor oferta e o importe do tipo de licitación 

valoraranse de xeito proporcional. 

 
(...)” 
 

 
 
Segundo.- A modificación acordada no punto primeiro, mediante a que se modifican 
os pregos, anulando polo tanto os aprobados inicialmente, tendo en conta que os 
trámites anteriores á súa aprobación non se ven afectados, consérvanse os 
mesmos, implicando esta modificación (acordada en base á aceptación do recurso) 
retrotraer o procedemento de licitación ó momento de aprobación dos pregos de 
cláusulas administrativas particulares, polo que se acorda a publicación dun novo 
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anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, establecendo un novo 
prazo de presentación de ofertas de 8 días naturais que comezarán a contar a partir 
do seguinte á data da publicación do anuncio de licitación.  
 
Terceiro.- Notificar o presente acordo ós dous licitadores que presentaran ofertas. 
 
Cuarto.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento de Contratación para o 
seu coñecemento e efectos así como para a continuidade do expediente ata a súa 
conclusión. 
 
B.-16.02.11/C.2.- APROBACIÓN DO PROXECTO DE OBRA DENOMINADO: 
"REPOSICIÓN DE FIRME EN EL VIAL DENOMINADO "RÚA DO CIMITERIO" SITO 
EN EL NÚCLEO URBANO DE CELEIRO (VIVEIRO). 
 
Visto o Proxecto da obra “Reposición de firme en el vial denominado "Rúa do 
Cimiterio" sito en el núcleo urbano de Celeiro (Viveiro)”, redactado polo arquitecto de 
obras municipal en xaneiro de 2016, cun orzamento de 64.130,00 euros. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 
 
Primeiro.- Expoñer ó público durante 20 días, mediante anuncio no Boletín Oficial da 
Provincia, o Proxecto da obra “Reposición de firme en el vial denominado "Rúa do 
Cimiterio" sito en el núcleo urbano de Celeiro (Viveiro)”.   
  
Segundo.- Dar traslado do presente acordo ó Servizo de Contratación para o seu 
coñecemento e efectos. 
 
C.-16.02.11/C.3.- APROBACIÓN DO PROXECTO DE OBRA DENOMINADO: 
"PROYECTO DE MEJORA Y REPOSICIÓN DE SANEAMIENTO, REDES DE 
SUMIDEROS Y ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA CALLE REGO DAS 
FRORES-VIVEIRO". 
 
Visto o Proxecto da obra “Proyecto de mejora y reposición de saneamiento, redes de 
sumideros y abastecimiento de agua en la calle Rego das Frores-Viveiro”, redactado 
polo arquitecto de obras municipal en xaneiro de 2016, cun orzamento de 
195.684,64 euros. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 
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Primeiro.- Expoñer ó público durante 20 días, mediante anuncio no Boletín Oficial da 
Provincia, o Proxecto da obra “Proyecto de mejora y reposición de saneamiento, 
redes de sumideros y abastecimiento de agua en la calle Rego das Frores-Viveiro”.   
  
Segundo.- Dar traslado do presente acordo ó Servizo de Contratación para o seu 
coñecemento e efectos. 
 
 
4.- ESCRITOS E COMUNICACIÓNS. 
 
A.- XUN/8/2016.- B27168814 FEGILCA, S.L. 
RECURSO DE REPOSICION  CONTRA PRORROGA DE LICENZAS  DE OBRAS 
EXPEDIENTE URB/137/2007. 
 
Visto o escrito presentado por D. Manuel Dapena González, con D.N.I. 33.853.423-
E, con dirección a efectos de notificacións na C/Ciudad de Vigo, nº 10-entlo. A, 
27002-Lugo, no que solicita sea admitido recurso de alzada por prórroga de licenza 
referente ao expte. URB/137/2007. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 
 
Primeiro.- Dar traslado do recurso presentado ó Departamento de Urbanismo para a 
emisión de informe previo á resolución do recurso presentado. 
 
XUN/7/2016.- INFORME RELATIVO  A CONTINUIDADE DO SAF DE RAMON 
MONTENEGRO NIETO 
EXCMO. CONCELLO DE VIVEIRO SERVIZOS ECONOMICOS 
 
Visto o informe emitido pola Traballadora Social do Concello, en relación ao Servizo 
de Axuda no Fogar do que é beneficiario D. Ramón Montenegro Nieto, no que 
manifesta que o usuario foi dado de alta en dito servizo o 25 de xullo de 2015 por vía 
de urxencia e por un período dun mes, cunha intensidade de 6 horas semanais, no 
mes de setembro de 2015 ampliouse o servizo por un período de tres meses, e dado 
que o usuario segue precisando supervisión na realización de tarefas persoais como 
o aseo, propón a continuidade no servizo. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 
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Primiero.- Acceder ó solicitado polo interesado, de acordo co previsto no informe da 
Traballadora Social, indicando que non debe sobrepasarse o importe establecido no 
orzamento para dito servizo. 
  
Segundo.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento de Servizos Sociais ós 
efectos oportunos e de traslado ó interesado. 
 
URB/125/2014.- CONSTRUCCIÓN DE NAVE INDUSTRIAL SIN USO ESPECÍFICO 
CONFORME O PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN QUE SE XUNTA 
 
Vistas as solicitudes de devolución de avais presentadas por CHAIRAUTO, S.L., en 
data 05 de xaneiro de 2016, cos número de rexistro 31 e 32, respectivamente, 
referentes ás fianzas depositadas, que ascende á cantidade de 4.500,00 euros, 
como garantía dos posibles danos que se poideran ocasionar no espazo público 
durante a execución das obras e a 1.800,00 euros, como garantía da execución dos 
servizos urbanísticos pendentes, relativos ao expte. URB/125/2014 
 
Vistos os informes do vixiante urbanístico, no que se indica que as obras de 
execución dos servizos urbanísticos (comprobar con Marcos) e o espazo público, 
quedaron en perfectas condicións, polo que estima procede a devolución da fianza. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 
 
Primeiro.- Proceder á devolución das fianzas depositadas por CHAIRAUTO, S.L.,  en 
relación coa licenza URB/125/2014, que ascenden ás cantidades de 4.500,00 euros, 
e 1.800,00 euros, depositadas no seu momento.  
 
Segundo.- Dar traslado do presente acordo ó interesado, asi como ó Departamento 
de Intervención e ós Departamentos de Tesourería e Servizos Económicos para a 
súa tramitación. 
 
XUN/9/2016.- SOLICITANDO NUMERACION DE VIVENDA SITA EN AUGADOCE 
33304864J FUSTES SANCHEZ, VICENTE 
 
Visto o escrito presentado por D. Vicente Fustes Sánchez, con DNI 33.304.864-J, 
veciño de Viveiro e con domicilio na rúa a Camiño da Fonte, nº 34, entlo Dcha, da 
parroquia de Celeiro, en Viveiro, no que manifesta que é propietario dunha vivenda 
unifamiliar de recente construción no lugar de Augadoce, da parroquia de Faro; 
solicitando a asignación do número para o dito inmoble. 
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Visto o informe emitido polo Negociado de Estatística, no que se fai constar que, o 
número seguinte ao último asinado é o 89. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 
 
Primeiro.- Asignarlle á vivenda propiedade de D. Vicente Fustes Sánchez, a seguinte 
numeración de goberno: Faro- Augadoce, nº 89.  
 
Segundo.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento de Estadística e ó 
interesado. 
 
E.-16.02.11/V.1.- APERTURA DE NOVO PRAZO PARA SUBVENCIÓNS NO 
CASCO HISTÓRICO DE VIVEIRO. 
 
Vista a proposta da Alcaldía de apertura de novo prazo para a presentación de 
solicitudes de subvención para a rexeneración e renovación urbana na Área de 
Rehabilitación do Casco Histórico de Viveiro, tendo en conta o informe emitido pola 
aparelladora da Oficina de Rehabilitación no que se manifesta que se considera 
convinte a apertura dun novo período de presentación de solicitudes, toda vez que 
se presentaron menos solicitudes que o total de actuacións previstas. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 
 
Primeiro.- Establecer un novo prazo dun mes para a presentación de solicitudes de 
subvención para a rexeneración e renovación urbana na Área de Rehabilitación do 
Casco Histórico de Viveiro. Este prazo comezará a contar dende a publicación do 
anuncio do presente acordo no Boletín Oficial da Provincia de Lugo. A presentación 
de solicitudes realizarase con arranxo ás bases da subvención publicadas no BOP 
Nº  295 de data 24-12-15, e a corrección de erros publicada no BOP Nº 006 de data 
09-01-16. 
 
Segundo.- Publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia de Lugo 
 
XUN/10/2016.- SOLICITUDE DO SAF 
33681033V MARTINEZ BEAZ, ARMONIA 
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Vista a solicitude de servizo de axuda no fogar presentada por Dª. Armonia Martínez 
Beaz, con DNI 33.681.033-V, e domicilio na Avda. Nicolás Cora Montenegro, 56-2ºA, 
en Viveiro. 
 
Visto o informe da traballadora social no que se propón conceder o servizo de axuda 
no fogar solicitado coas seguintes características: 
 
Contidos prestacionais: Atencións de carácter persoal e doméstico. 

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: 2 meses. 

Disponibilidade de alta efectiva oou paso a 

lista de agarda: 

Alta efectiva  

 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 
 
Primeiro.- Conceder o servizo de axuda no fogar a Dª. Armonia Martínez Beaz, coas 
características especificadas no informe da traballadora social, con alta efectiva, 
sinalando que non debe sobrepasarse o importe establecido no orzamento para dito 
servizo. 
 
Segundo.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento de Servizos Sociais 
para o seu coñecemento e notificación á interesada. 
 
5.- EXENCIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA. 
 
 
A.-16.02.11/EX1.- D. JOSÉ RAMÓN ABAD BAÑO. 
 
Vista a solicitude de exención do IVTM presentada por D. Jose Ramón Abad Baño, 
con DNI 33.992.315-V, e domicilio en Viveiro, en base ó disposto no artigo 93.1 e) 
do Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da 
Lei Reguladora das Facendas Locais, no que se recolle a exención por minusvalía. 
 
Visto o informe emitido pola Tesoureira Municipal, no que se recolle o estipulado no 
artigo referido no parágrafo anterior, así como as disposicións establecidas no artigo 
4, punto 2.1 da Ordenanza Fiscal nº 21, do IVTM do Concello de Viveiro, sinalando 
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así mesmo que os interesados na concesión das exencións deberán presentar a súa 
solicitude con anterioridade á data do devengo do imposto, e en caso contrario a 
concesión da exención terá efectos dende o período impositivo seguinte ó da 
solicitude, prestando conformidade á proposta de concesión da exención solicitada, 
mentres se manteñan as circunstancias, tanto para os vehículos conducidos por 
persoas con discapacidade como ós destinados ó seu transporte, propoñendo deste 
xeito a concesión de exención de IVTM a favor da solicitante para o vehículo marca 
VOLKSWAGEN, modelo PASSAT 1.9 TDI, matrícula 3439 CFD, do 100% da cota 
íntegra do imposto, para o exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter 
indefinido. 
 
Visto o informe da traballadora social, no que se indica que procede a concesión da 
exención con carácter definitivo. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida pola 
Tesoureira Municipal, acorda: 
 
Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Jose Ramón Abad Baño, 
con DNI 33.992.315-V, e domicilio en Viveiro, para o vehículo marca 
VOLKSWAGEN, modelo PASSAT 1.9 TDI, matrícula 3439 CFD, do 100% da cota 
íntegra do imposto, para o exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter 
indefinido. 
 
Segundo.- Notificar o presente acordo ó interesado, con indicación dos recursos que 
contra o mesmo se poderan interpoñer. 
 
Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ós Departamentos de Recadación, 
Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro.  
 
B.-16.02.11/EX2.- D. JUAN JOSÉ ARIAS VALE. 
 
Vista a solicitude de exención do IVTM presentada por D. Juan José Arias Vale, con 
DNI 76.563.326-Y, e domicilio en Viveiro, en base ó disposto no artigo 93.1 e) do 
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais, no que se recolle a exención por minusvalía. 
 
Visto o informe emitido pola Tesoureira Municipal, no que se recolle o estipulado no 
artigo referido no parágrafo anterior, así como as disposicións establecidas no artigo 
4, punto 2.1 da Ordenanza Fiscal nº 21, do IVTM do Concello de Viveiro, sinalando 
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así mesmo que os interesados na concesión das exencións deberán presentar a súa 
solicitude con anterioridade á data do devengo do imposto, e en caso contrario a 
concesión da exención terá efectos dende o período impositivo seguinte ó da 
solicitude, prestando conformidade á proposta de concesión da exención solicitada, 
mentres se manteñan as circunstancias, tanto para os vehículos conducidos por 
persoas con discapacidade como ós destinados ó seu transporte, propoñendo deste 
xeito a concesión de exención de IVTM a favor da solicitante para o vehículo marca 
PEUGEOT, modelo 407, matrícula 0830GHL, do 100% da cota íntegra do imposto, 
para o exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter definitivo. 
 
Visto o informe da traballadora social, no que se indica que procede a concesión da 
exención con carácter definitivo. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida pola 
Tesoureira Municipal, acorda: 
 
Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Juan José Arias Vale, con 
DNI 76.563.326-Y, e domicilio en Viveiro, para o vehículo marca PEUGEOT, modelo 
407, matrícula 0830GHL, do 100% da cota íntegra do imposto, para o exercicio 2016 
e a partir dese exercicio con carácter definitivo. 
 
Segundo.- Notificar o presente acordo ó interesado, con indicación dos recursos que 
contra o mesmo se poderan interpoñer. 
 
Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ós Departamentos de Recadación, 
Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro.  
 
C.-16.02.11/EX3.- D. PEDRO DIAZ REY. 
 
Vista a solicitude de exención do IVTM presentada por D. Pedro Díaz Rey, con DNI 
76.556.801-J, e domicilio en Viveiro, en base ó disposto no artigo 93.1 e) do Real 
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais, no que se recolle a exención por minusvalía. 
 
Visto o informe emitido pola Tesoureira Municipal, no que se recolle o estipulado no 
artigo referido no parágrafo anterior, así como as disposicións establecidas no artigo 
4, punto 2.1 da Ordenanza Fiscal nº 21, do IVTM do Concello de Viveiro, sinalando 
así mesmo que os interesados na concesión das exencións deberán presentar a súa 
solicitude con anterioridade á data do devengo do imposto, e en caso contrario a 
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concesión da exención terá efectos dende o período impositivo seguinte ó da 
solicitude, prestando conformidade á proposta de concesión da exención solicitada, 
mentres se manteñan as circunstancias, tanto para os vehículos conducidos por 
persoas con discapacidade como ós destinados ó seu transporte, propoñendo deste 
xeito a concesión de exención de IVTM a favor da solicitante para o vehículo marca 
HYUNDAI PRECISIÓN, modelo GALLOPER, matrícula LU-8051-W, do 100% da 
cota íntegra do imposto, para o exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter 
indefinido. 
 
Visto o informe da traballadora social, no que se indica que procede a concesión da 
exención con carácter definitivo. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida pola 
Tesoureira Municipal, acorda: 
 
Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Pedro Díaz Rey, con DNI 
76.556.801-J, e domicilio en Viveiro, para o vehículo marca HYUNDAI PRECISIÓN, 
modelo GALLOPER, matrícula LU-8051-W, do 100% da cota íntegra do imposto, 
para o exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. 
 
Segundo.- Notificar o presente acordo ó interesado, con indicación dos recursos que 
contra o mesmo se poderan interpoñer. 
 
Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ós Departamentos de Recadación, 
Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro.  
 
D.-16.02.11/EX4.- D. FRANCISCO JAVIER ESCOURIDO VIZOSO. 
 
Vista a solicitude de exención do IVTM presentada por D. Francisco Javier Escourido 
Vizoso, con DNI 34.635.108-Y, e domicilio en Viveiro, en base ó disposto no artigo 
93.1 e) do Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto 
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, no que se recolle a exención por 
minusvalía. 
 
Visto o informe emitido pola Tesoureira Municipal, no que se recolle o estipulado no 
artigo referido no parágrafo anterior, así como as disposicións establecidas no artigo 
4, punto 2.1 da Ordenanza Fiscal nº 21, do IVTM do Concello de Viveiro, sinalando 
así mesmo que os interesados na concesión das exencións deberán presentar a súa 
solicitude con anterioridade á data do devengo do imposto, e en caso contrario a 
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concesión da exención terá efectos dende o período impositivo seguinte ó da 
solicitude, prestando conformidade á proposta de concesión da exención solicitada, 
mentres se manteñan as circunstancias, tanto para os vehículos conducidos por 
persoas con discapacidade como ós destinados ó seu transporte, propoñendo deste 
xeito a concesión de exención de IVTM a favor da solicitante para o vehículo marca 
OPEL, modelo CORSA-C, matrícula 1657 BFG, do 100% da cota íntegra do imposto, 
para os exercicios 2016 e 2017.  
 
Visto o informe da traballadora social, no que se indica que procede a concesión da 
exención con carácter temporal (ata o 15 de abril de 2017). 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida pola 
Tesoureira Municipal, acorda: 
 
Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Francisco Javier 
Escourido Vizoso, con DNI 34.635.108-Y, e domicilio en Viveiro, para o vehículo 
marca OPEL, modelo CORSA-C, matrícula 1657 BFG, do 100% da cota íntegra do 
imposto, para os exercicios 2.016 e 2.017.  
 
Segundo.- Notificar o presente acordo ó interesado, con indicación dos recursos que 
contra o mesmo se poderan interpoñer. 
 
Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ós Departamentos de Recadación, 
Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro.  
 
E.-16.02.11/EX5.- D. BAUTISTA FANEGO LOZANO. 
 
Vista a solicitude de exención do IVTM presentada por D. Bautista Fanego Lozano, 
con DNI 33.808.824-C, e domicilio en Viveiro, en base ó disposto no artigo 93.1 e) 
do Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da 
Lei Reguladora das Facendas Locais, no que se recolle a exención por minusvalía. 
 
Visto o informe emitido pola Tesoureira Municipal, no que se recolle o estipulado no 
artigo referido no parágrafo anterior, así como as disposicións establecidas no artigo 
4, punto 2.1 da Ordenanza Fiscal nº 21, do IVTM do Concello de Viveiro, sinalando 
así mesmo que os interesados na concesión das exencións deberán presentar a súa 
solicitude con anterioridade á data do devengo do imposto, e en caso contrario a 
concesión da exención terá efectos dende o período impositivo seguinte ó da 
solicitude, prestando conformidade á proposta de concesión da exención solicitada, 
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mentres se manteñan as circunstancias, tanto para os vehículos conducidos por 
persoas con discapacidade como ós destinados ó seu transporte, propoñendo deste 
xeito a concesión de exención de IVTM a favor da solicitante para o vehículo marca 
NISSAN, modelo NISSAN QASHQAI, matrícula 3528 JDX, do 100% da cota íntegra 
do imposto, para o exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. 
 
Visto o informe da traballadora social, no que se indica que procede a concesión da 
exención con carácter definitivo. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida pola 
Tesoureira Municipal, acorda: 
 
Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Bautista Fanego Lozano, 
con DNI 33.808.824-C, e domicilio en Viveiro, para o vehículo marca NISSAN, 
modelo NISSAN QASHQAI, matrícula 3528 JDX, do 100% da cota íntegra do 
imposto, para o exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. 
 
Segundo.- Notificar o presente acordo ó interesado, con indicación dos recursos que 
contra o mesmo se poderan interpoñer. 
 
Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ós Departamentos de Recadación, 
Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro.  
 
F.-16.02.11/EX6.- D. CONSTANTINO FERNANDEZ FRANCO. 
 
Vista a solicitude de exención do IVTM presentada por D. Constantino Fernández 
Franco, con DNI 33.302.340-L, e domicilio en Viveiro, en base ó disposto no artigo 
93.1 e) do Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto 
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, no que se recolle a exención por 
minusvalía. 
 
Visto o informe emitido pola Tesoureira Municipal, no que se recolle o estipulado no artigo 

referido no parágrafo anterior, así como as disposicións establecidas no artigo 4, punto 2.1 da 

Ordenanza Fiscal nº 21, do IVTM do Concello de Viveiro, sinalando así mesmo que os 

interesados na concesión das exencións deberán presentar a súa solicitude con anterioridade á 

data do devengo do imposto, e en caso contrario a concesión da exención terá efectos dende o 

período impositivo seguinte ó da solicitude, prestando conformidade á proposta de concesión 

da exención solicitada, mentres se manteñan as circunstancias, tanto para os vehículos 

conducidos por persoas con discapacidade como ós destinados ó seu transporte, propoñendo 
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deste xeito a concesión de exención de IVTM a favor da solicitante para o vehículo marca 

FORD modelo FOCUS, matrícula 9387 JJP, do 100% da cota íntegra do imposto, para o 

exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. 

 
Visto o informe da traballadora social, no que se indica que procede a concesión da 
exención con carácter definitivo. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida pola 
Tesoureira Municipal, acorda: 
 
Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Constantino Fernández 
Franco, con DNI 33.302.340-L, e domicilio en Viveiro, para o vehículo marca FORD 
modelo FOCUS, matrícula 9387 JJP, do 100% da cota íntegra do imposto, para o 
exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. 
 
Segundo.- Notificar o presente acordo ó interesado, con indicación dos recursos que 
contra o mesmo se poderan interpoñer. 
 
Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ós Departamentos de Recadación, 
Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro.  
 
G.-16.02.11/EX7.- D. MANUEL FERNÁNDEZ IGLESIAS. 
 
Vista a solicitude de exención do IVTM presentada por D. Manuel Fernández 
Iglesias, con DNI 33.799.859-W, e domicilio en Viveiro, en base ó disposto no artigo 
93.1 e) do Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto 
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, no que se recolle a exención por 
minusvalía. 
 
Visto o informe emitido pola Tesoureira Municipal, no que se recolle o estipulado no 
artigo referido no parágrafo anterior, así como as disposicións establecidas no artigo 
4, punto 2.1 da Ordenanza Fiscal nº 21, do IVTM do Concello de Viveiro, sinalando 
así mesmo que os interesados na concesión das exencións deberán presentar a súa 
solicitude con anterioridade á data do devengo do imposto, e en caso contrario a 
concesión da exención terá efectos dende o período impositivo seguinte ó da 
solicitude, prestando conformidade á proposta de concesión da exención solicitada, 
mentres se manteñan as circunstancias, tanto para os vehículos conducidos por 
persoas con discapacidade como ós destinados ó seu transporte, propoñendo deste 
xeito a concesión de exención de IVTM a favor da solicitante para o vehículo marca 
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OPEL, modelo MERIVA, matrícula 0835 GJD, do 100% da cota íntegra do imposto, 
para o exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. 
 
Visto o informe da traballadora social, no que se indica que procede a concesión da 
exención con carácter definitivo. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida pola 
Tesoureira Municipal, acorda: 
 
Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Manuel Fernández 
Iglesias, con DNI 33.799.859-W, e domicilio en Viveiro, para o vehículo marca OPEL, 
modelo MERIVA, matrícula 0835 GJD, do 100% da cota íntegra do imposto, para o 
exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. 
 
Segundo.- Notificar o presente acordo ó interesado, con indicación dos recursos que 
contra o mesmo se poderan interpoñer. 
 
Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ós Departamentos de Recadación, 
Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro.  
 
H.-16.02.11/EX8.- Dª. SUSANA ANDREA FERNÁNDEZ IGLESIAS. 
 
Vista a solicitude de exención do IVTM presentada por D. Susana Andrea Fernández 
Iglesias, con DNI 33.306.274-C, e domicilio en Viveiro, en base ó disposto no artigo 
93.1 e) do Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto 
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, no que se recolle a exención por 
minusvalía. 
 
Visto o informe emitido pola Tesoureira Municipal, no que se recolle o estipulado no 
artigo referido no parágrafo anterior, así como as disposicións establecidas no artigo 
4, punto 2.1 da Ordenanza Fiscal nº 21, do IVTM do Concello de Viveiro, sinalando 
así mesmo que os interesados na concesión das exencións deberán presentar a súa 
solicitude con anterioridade á data do devengo do imposto, e en caso contrario a 
concesión da exención terá efectos dende o período impositivo seguinte ó da 
solicitude, prestando conformidade á proposta de concesión da exención solicitada, 
mentres se manteñan as circunstancias, tanto para os vehículos conducidos por 
persoas con discapacidade como ós destinados ó seu transporte, propoñendo deste 
xeito a concesión de exención de IVTM a favor da solicitante para o vehículo marca 
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OPEL, modelo ASTRA, matrícula 9467 GLP, do 100% da cota íntegra do imposto, 
para o exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. 
 
Visto o informe da traballadora social, no que se indica que procede a concesión da 
exención con carácter definitivo. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida pola 
Tesoureira Municipal, acorda: 
 
Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Susana Andrea 
Fernández Iglesias, con DNI 33.306.274-C, e domicilio en Viveiro, para o vehículo 
marca OPEL, modelo ASTRA, matrícula 9467 GLP, do 100% da cota íntegra do 
imposto, para o exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. 
 
Segundo.- Notificar o presente acordo ó interesado, con indicación dos recursos que 
contra o mesmo se poderan interpoñer. 
 
Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ós Departamentos de Recadación, 
Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro. 
 
I.-16.02.11/EX9.- D. FRANCISCO FERNÁNDEZ PIGUEIRAS. 
 
Vista a solicitude de exención do IVTM presentada por D.  Francisco Fernández 
Pigueiras, con DNI 33.807.337-M, e domicilio en Viveiro, en base ó disposto no 
artigo 93.1 e) do Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto 
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, no que se recolle a exención por 
minusvalía. 
 
Visto o informe emitido pola Tesoureira Municipal, no que se recolle o estipulado no 
artigo referido no parágrafo anterior, así como as disposicións establecidas no artigo 
4, punto 2.1 da Ordenanza Fiscal nº 21, do IVTM do Concello de Viveiro, sinalando 
así mesmo que os interesados na concesión das exencións deberán presentar a súa 
solicitude con anterioridade á data do devengo do imposto, e en caso contrario a 
concesión da exención terá efectos dende o período impositivo seguinte ó da 
solicitude, prestando conformidade á proposta de concesión da exención solicitada, 
mentres se manteñan as circunstancias, tanto para os vehículos conducidos por 
persoas con discapacidade como ós destinados ó seu transporte, propoñendo deste 
xeito a concesión de exención de IVTM a favor da solicitante para o vehículo marca 
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RENAULT, modelo R. MEGANE, matrícula LU-8046-S, do 100% da cota íntegra do 
imposto, para o exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. 
 
Visto o informe da traballadora social, no que se indica que procede a concesión da 
exención con carácter definitivo. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida pola 
Tesoureira Municipal, acorda: 
 
Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Francisco Fernández 
Pigueiras, con DNI 33.807.337-M, e domicilio en Viveiro, para o vehículo marca 
RENAULT, modelo R. MEGANE, matrícula LU-8046-S, do 100% da cota íntegra do 
imposto, para o exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. 
 
Segundo.- Notificar o presente acordo ó interesado, con indicación dos recursos que 
contra o mesmo se poderan interpoñer. 
 
Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ós Departamentos de Recadación, 
Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro.  
 
J.-16.02.11/E10.- D. JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ. 
 
Vista a solicitude de exención do IVTM presentada por D. José Miguel Fernández 
Sánchez, con DNI 33.995.109-M, e domicilio en Viveiro, en base ó disposto no artigo 
93.1 e) do Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto 
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, no que se recolle a exención por 
minusvalía. 
 
Visto o informe emitido pola Tesoureira Municipal, no que se recolle o estipulado no 
artigo referido no parágrafo anterior, así como as disposicións establecidas no artigo 
4, punto 2.1 da Ordenanza Fiscal nº 21, do IVTM do Concello de Viveiro, sinalando 
así mesmo que os interesados na concesión das exencións deberán presentar a súa 
solicitude con anterioridade á data do devengo do imposto, e en caso contrario a 
concesión da exención terá efectos dende o período impositivo seguinte ó da 
solicitude, prestando conformidade á proposta de concesión da exención solicitada, 
mentres se manteñan as circunstancias, tanto para os vehículos conducidos por 
persoas con discapacidade como ós destinados ó seu transporte, propoñendo deste 
xeito a concesión de exención de IVTM a favor da solicitante para o vehículo marca 



 

 

 

 

Dependencia 

XUN.- XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
62.- MOC  
 

Fecha 

16-02-16 12:42    

Documento 

XUN10I021  
 

Expediente 

...  
 

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

�23�23 

Concello de Viveiro 

SEAT, modelo IBIZA 3P 1.4 5V, matrícula 3916 BNG, do 100% da cota íntegra do 
imposto, para o exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. 
 
Visto o informe da traballadora social, no que se indica que procede a concesión da 
exención con carácter definitivo. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida pola 
Tesoureira Municipal, acorda: 
 
Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. José Miguel Fernández 
Sánchez, con DNI 33.995.109-M, e domicilio en Viveiro, para o vehículo marca 
SEAT, modelo IBIZA 3P 1.4 5V, matrícula 3916 BNG, do 100% da cota íntegra do 
imposto, para o exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. 
 
Segundo.- Notificar o presente acordo ó interesado, con indicación dos recursos que 
contra o mesmo se poderan interpoñer. 
 
Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ós Departamentos de Recadación, 
Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro.  
 
K.-16.02.11/E11.- D. BADIR FRA ALONSO. 
 
Vista a solicitude de exención do IVTM presentada por D. Badir Fra Alonso, con DNI 
34.637.505-B, e domicilio en Viveiro, en base ó disposto no artigo 93.1 e) do Real 
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais, no que se recolle a exención por minusvalía. 
 
Visto o informe emitido pola Tesoureira Municipal, no que se recolle o estipulado no 
artigo referido no parágrafo anterior, así como as disposicións establecidas no artigo 
4, punto 2.1 da Ordenanza Fiscal nº 21, do IVTM do Concello de Viveiro, sinalando 
así mesmo que os interesados na concesión das exencións deberán presentar a súa 
solicitude con anterioridade á data do devengo do imposto, e en caso contrario a 
concesión da exención terá efectos dende o período impositivo seguinte ó da 
solicitude, prestando conformidade á proposta de concesión da exención solicitada, 
mentres se manteñan as circunstancias, tanto para os vehículos conducidos por 
persoas con discapacidade como ós destinados ó seu transporte, propoñendo deste 
xeito a concesión de exención de IVTM a favor da solicitante para o vehículo marca 
BMW, modelo 325 D BERLINA, matrícula 0608 FPX, do 100% da cota íntegra do 
imposto, para o exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. 
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Visto o informe da traballadora social, no que se indica que procede a concesión da 
exención con carácter definitivo. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida pola 
Tesoureira Municipal, acorda: 
 
Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Badir Fra Alonso, con DNI 
34.637.505-B, e domicilio en Viveiro, para o vehículo marca BMW, modelo 325 D 
BERLINA, matrícula 0608 FPX, do 100% da cota íntegra do imposto, para o 
exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. 
 
Segundo.- Notificar o presente acordo ó interesado, con indicación dos recursos que 
contra o mesmo se poderan interpoñer. 
 
Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ós Departamentos de Recadación, 
Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro.  
 
L.-16.02.11/E12.- Dª ANA MARÍA GARCÍA OTERO. 
 
Vista a solicitude de exención do IVTM presentada por D. Ana María García Otero, 
con DNI 33.836.120-S, e domicilio en Viveiro, en base ó disposto no artigo 93.1 e) 
do Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da 
Lei Reguladora das Facendas Locais, no que se recolle a exención por minusvalía. 
 
Visto o informe emitido pola Tesoureira Municipal, no que se recolle o estipulado no 
artigo referido no parágrafo anterior, así como as disposicións establecidas no artigo 
4, punto 2.1 da Ordenanza Fiscal nº 21, do IVTM do Concello de Viveiro, sinalando 
así mesmo que os interesados na concesión das exencións deberán presentar a súa 
solicitude con anterioridade á data do devengo do imposto, e en caso contrario a 
concesión da exención terá efectos dende o período impositivo seguinte ó da 
solicitude, prestando conformidade á proposta de concesión da exención solicitada, 
mentres se manteñan as circunstancias, tanto para os vehículos conducidos por 
persoas con discapacidade como ós destinados ó seu transporte, propoñendo deste 
xeito a concesión de exención de IVTM a favor da solicitante para o vehículo marca 
DACIA, modelo DUSTER, matrícula 9935 JFT, do 100% da cota íntegra do imposto, 
para o exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. 
 
Visto o informe da traballadora social, no que se indica que procede a concesión da 
exención con carácter definitivo. 
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A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida pola 
Tesoureira Municipal, acorda: 
 
Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Ana María García Otero, 
con DNI 33.836.120-S, e domicilio en Viveiro, para o vehículo marca DACIA, modelo 
DUSTER, matrícula 9935 JFT, do 100% da cota íntegra do imposto, para o exercicio 
2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. 
 
Segundo.- Notificar o presente acordo ó interesado, con indicación dos recursos que 
contra o mesmo se poderan interpoñer. 
 
Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ós Departamentos de Recadación, 
Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro.  
 
M.-16.02.11/E13.- D. MANUEL GARCÍA PONTE. 
 
Vista a solicitude de exención do IVTM presentada por D. Manuel García Ponte, con 
DNI 33.759.861-R, e domicilio en Viveiro, en base ó disposto no artigo 93.1 e) do 
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais, no que se recolle a exención por minusvalía. 
 
Visto o informe emitido pola Tesoureira Municipal, no que se recolle o estipulado no 
artigo referido no parágrafo anterior, así como as disposicións establecidas no artigo 
4, punto 2.1 da Ordenanza Fiscal nº 21, do IVTM do Concello de Viveiro, sinalando 
así mesmo que os interesados na concesión das exencións deberán presentar a súa 
solicitude con anterioridade á data do devengo do imposto, e en caso contrario a 
concesión da exención terá efectos dende o período impositivo seguinte ó da 
solicitude, prestando conformidade á proposta de concesión da exención solicitada, 
mentres se manteñan as circunstancias, tanto para os vehículos conducidos por 
persoas con discapacidade como ós destinados ó seu transporte, propoñendo deste 
xeito a concesión de exención de IVTM a favor da solicitante para o vehículo marca 
MERCEDES-BENZ, modelo E 320 CDI, matrícula 3837 FYD, do 100% da cota 
íntegra do imposto, para o exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter 
indefinido. 
 
Visto o informe da traballadora social, no que se indica que procede a concesión da 
exención con carácter definitivo. 
 



 

 

 

 

Dependencia 

XUN.- XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
62.- MOC  
 

Fecha 

16-02-16 12:42    

Documento 

XUN10I021  
 

Expediente 

...  
 

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

�26�26 

Concello de Viveiro 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida pola 
Tesoureira Municipal, acorda: 
 
Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Manuel García Ponte, con 
DNI 33.759.861-R, e domicilio en Viveiro, para o vehículo marca MERCEDES-BENZ, 
modelo E 320 CDI, matrícula 3837 FYD, do 100% da cota íntegra do imposto, para o 
exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. 
 
Segundo.- Notificar o presente acordo ó interesado, con indicación dos recursos que 
contra o mesmo se poderan interpoñer. 
 
Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ós Departamentos de Recadación, 
Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro.  
 
N.-16.02.11/E14.- D. MANUEL GONZÁLEZ ROMEO. 
 
Vista a solicitude de exención do IVTM presentada por D. Manuel González Romero, 
con DNI 76.563.262-B, e domicilio en Viveiro, en base ó disposto no artigo 93.1 e) 
do Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da 
Lei Reguladora das Facendas Locais, no que se recolle a exención por minusvalía. 
 
Visto o informe emitido pola Tesoureira Municipal, no que se recolle o estipulado no artigo 

referido no parágrafo anterior, así como as disposicións establecidas no artigo 4, punto 2.1 da 

Ordenanza Fiscal nº 21, do IVTM do Concello de Viveiro, sinalando así mesmo que os 

interesados na concesión das exencións deberán presentar a súa solicitude con anterioridade á 

data do devengo do imposto, e en caso contrario a concesión da exención terá efectos dende o 

período impositivo seguinte ó da solicitude, prestando conformidade á proposta de concesión 

da exención solicitada, mentres se manteñan as circunstancias, tanto para os vehículos 

conducidos por persoas con discapacidade como ós destinados ó seu transporte, propoñendo 

deste xeito a concesión de exención de IVTM a favor da solicitante para o vehículo marca 

RENAULT, modelo CLIO, matrícula LU-0241-X, do 100% da cota íntegra do imposto, para 

o exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. 

 
Visto o informe da traballadora social, no que se indica que procede a concesión da 
exención con carácter definitivo. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida pola 
Tesoureira Municipal, acorda: 
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Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Manuel González 
Romero, con DNI 76.563.262-B, e domicilio en Viveiro, para o vehículo marca 
RENAULT, modelo CLIO, matrícula LU-0241-X, do 100% da cota íntegra do imposto, 
para o exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. 
 
Segundo.- Notificar o presente acordo ó interesado, con indicación dos recursos que 
contra o mesmo se poderan interpoñer. 
 
Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ós Departamentos de Recadación, 
Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro.  
 
O.-16.02.11/E15.- Dª. ANA GUERREIRO SEIJAS. 
 
Vista a solicitude de exención do IVTM presentada por D. Ana Guerreiro Seijas, con 
DNI 34.884.081-G, e domicilio en Viveiro, en base ó disposto no artigo 93.1 e) do 
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais, no que se recolle a exención por minusvalía. 
 
Visto o informe emitido pola Tesoureira Municipal, no que se recolle o estipulado no 
artigo referido no parágrafo anterior, así como as disposicións establecidas no artigo 
4, punto 2.1 da Ordenanza Fiscal nº 21, do IVTM do Concello de Viveiro, sinalando 
así mesmo que os interesados na concesión das exencións deberán presentar a súa 
solicitude con anterioridade á data do devengo do imposto, e en caso contrario a 
concesión da exención terá efectos dende o período impositivo seguinte ó da 
solicitude, prestando conformidade á proposta de concesión da exención solicitada, 
mentres se manteñan as circunstancias, tanto para os vehículos conducidos por 
persoas con discapacidade como ós destinados ó seu transporte, propoñendo deste 
xeito a concesión de exención de IVTM a favor da solicitante para o vehículo marca 
PEUGEOT, modelo PART OUTDOO BHDI 100, matrícula 7255 JGV, do 100% da 
cota íntegra do imposto, para o exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter 
indefinido. 
 
Visto o informe da traballadora social, no que se indica que procede a concesión da 
exención con carácter definitivo. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida pola 
Tesoureira Municipal, acorda: 
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Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Ana Guerreiro Seijas, con 
DNI 34.884.081-G, e domicilio en Viveiro, para o vehículo marca PEUGEOT, modelo 
PART OUTDOO BHDI 100, matrícula 7255 JGV, do 100% da cota íntegra do 
imposto, para o exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. 
 
Segundo.- Notificar o presente acordo ó interesado, con indicación dos recursos que 
contra o mesmo se poderan interpoñer. 
 
Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ós Departamentos de Recadación, 
Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro.  
 
P.-16.02.11/E16.- D. FRANCISCO LONGUEIRA OLIVER. 
 
Vista a solicitude de exención do IVTM presentada por D. Francisco Longueira 
Oliver, con DNI 76.556.001-H, e domicilio en Viveiro, en base ó disposto no artigo 
93.1 e) do Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto 
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, no que se recolle a exención por 
minusvalía. 
 
Visto o informe emitido pola Tesoureira Municipal, no que se recolle o estipulado no 
artigo referido no parágrafo anterior, así como as disposicións establecidas no artigo 
4, punto 2.1 da Ordenanza Fiscal nº 21, do IVTM do Concello de Viveiro, sinalando 
así mesmo que os interesados na concesión das exencións deberán presentar a súa 
solicitude con anterioridade á data do devengo do imposto, e en caso contrario a 
concesión da exención terá efectos dende o período impositivo seguinte ó da 
solicitude, prestando conformidade á proposta de concesión da exención solicitada, 
mentres se manteñan as circunstancias, tanto para os vehículos conducidos por 
persoas con discapacidade como ós destinados ó seu transporte, propoñendo deste 
xeito a concesión de exención de IVTM a favor da solicitante para o vehículo marca 
SEAT, modelo TOLEDO 1.6, matrícula 4349 DGS, do 100% da cota íntegra do 
imposto, para o exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. 
 
Visto o informe da traballadora social, no que se indica que procede a concesión da 
exención con carácter definitivo. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida pola 
Tesoureira Municipal, acorda: 
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Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Francisco Longueira 
Oliver, con DNI 76.556.001-H, e domicilio en Viveiro, para o vehículo marca SEAT, 
modelo TOLEDO 1.6, matrícula 4349 DGS, do 100% da cota íntegra do imposto, 
para o exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. 
 
Segundo.- Notificar o presente acordo ó interesado, con indicación dos recursos que 
contra o mesmo se poderan interpoñer. 
 
Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ós Departamentos de Recadación, 
Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro.  
 
Q.-16.02.11/E17.- D. ANTONIO NAVARRETE PARAPAR. 
 
Vista a solicitude de exención do IVTM presentada por D. Antonio Navarrete 
Parapar, con DNI 33.831.586-N, e domicilio en Viveiro, en base ó disposto no artigo 
93.1 e) do Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto 
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, no que se recolle a exención por 
minusvalía. 
 
Visto o informe emitido pola Tesoureira Municipal, no que se recolle o estipulado no 
artigo referido no parágrafo anterior, así como as disposicións establecidas no artigo 
4, punto 2.1 da Ordenanza Fiscal nº 21, do IVTM do Concello de Viveiro, sinalando 
así mesmo que os interesados na concesión das exencións deberán presentar a súa 
solicitude con anterioridade á data do devengo do imposto, e en caso contrario a 
concesión da exención terá efectos dende o período impositivo seguinte ó da 
solicitude, prestando conformidade á proposta de concesión da exención solicitada, 
mentres se manteñan as circunstancias, tanto para os vehículos conducidos por 
persoas con discapacidade como ós destinados ó seu transporte, propoñendo deste 
xeito a concesión de exención de IVTM a favor da solicitante para o vehículo marca 
RENAULT, modelo CLIO, matrícula 6188 JJM, do 100% da cota íntegra do imposto, 
para o exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. 
 
Visto o informe da traballadora social, no que se indica que procede a concesión da 
exención con carácter definitivo. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida pola 
Tesoureira Municipal, acorda: 
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Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Antonio Navarrete 
Parapar, con DNI 33.831.586-N, e domicilio en Viveiro, para o vehículo marca 
RENAULT, modelo CLIO, matrícula 6188 JJM, do 100% da cota íntegra do imposto, 
para o exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. 
 
Segundo.- Notificar o presente acordo ó interesado, con indicación dos recursos que 
contra o mesmo se poderan interpoñer. 
 
Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ós Departamentos de Recadación, 
Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro.  
 
R.-16.02.11/E18.- D. FERNANDO PAZ RODRÍGUEZ. 
 
Vista a solicitude de exención do IVTM presentada por D. Fernando Paz Rodríguez, 
con DNI 33.854.695-Y, e domicilio en Viveiro, en base ó disposto no artigo 93.1 e) 
do Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da 
Lei Reguladora das Facendas Locais, no que se recolle a exención por minusvalía. 
 
Visto o informe emitido pola Tesoureira Municipal, no que se recolle o estipulado no 
artigo referido no parágrafo anterior, así como as disposicións establecidas no artigo 
4, punto 2.1 da Ordenanza Fiscal nº 21, do IVTM do Concello de Viveiro, sinalando 
así mesmo que os interesados na concesión das exencións deberán presentar a súa 
solicitude con anterioridade á data do devengo do imposto, e en caso contrario a 
concesión da exención terá efectos dende o período impositivo seguinte ó da 
solicitude, prestando conformidade á proposta de concesión da exención solicitada, 
mentres se manteñan as circunstancias, tanto para os vehículos conducidos por 
persoas con discapacidade como ós destinados ó seu transporte, propoñendo deste 
xeito a concesión de exención de IVTM a favor da solicitante para o vehículo marca 
SEAT, modelo LEON, matrícula 3486 HGN, do 100% da cota íntegra do imposto, 
para o exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. 
 
Visto o informe da traballadora social, no que se indica que procede a concesión da 
exención con carácter definitivo. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida pola 
Tesoureira Municipal, acorda: 
 
Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Fernando Paz Rodríguez, 
con DNI 33.854.695-Y, e domicilio en Viveiro, para o vehículo marca SEAT, modelo 
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LEON, matrícula 3486 HGN, do 100% da cota íntegra do imposto, para o exercicio 
2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. 
 
Segundo.- Notificar o presente acordo ó interesado, con indicación dos recursos que 
contra o mesmo se poderan interpoñer. 
 
Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ós Departamentos de Recadación, 
Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro.  
 
S.-16.02.11/E19.- D. ALEJANDRO PEDROSA LÓPEZ. 
 
Vista a solicitude de exención do IVTM presentada por D. Alejandro Pedrosa López, 
con DNI 33.822.599-H, e domicilio en Viveiro, en base ó disposto no artigo 93.1 e) 
do Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da 
Lei Reguladora das Facendas Locais, no que se recolle a exención por minusvalía. 
 
Visto o informe emitido pola Tesoureira Municipal, no que se recolle o estipulado no 
artigo referido no parágrafo anterior, así como as disposicións establecidas no artigo 
4, punto 2.1 da Ordenanza Fiscal nº 21, do IVTM do Concello de Viveiro, sinalando 
así mesmo que os interesados na concesión das exencións deberán presentar a súa 
solicitude con anterioridade á data do devengo do imposto, e en caso contrario a 
concesión da exención terá efectos dende o período impositivo seguinte ó da 
solicitude, prestando conformidade á proposta de concesión da exención solicitada, 
mentres se manteñan as circunstancias, tanto para os vehículos conducidos por 
persoas con discapacidade como ós destinados ó seu transporte, propoñendo deste 
xeito a concesión de exención de IVTM a favor da solicitante para o vehículo marca 
MAZDA, modelo MAZDA CX-5, matrícula 4796 JJS, do 100% da cota íntegra do 
imposto, para o exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. 
 
Visto o informe da traballadora social, no que se indica que procede a concesión da 
exención con carácter definitivo. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida pola 
Tesoureira Municipal, acorda: 
 
Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Alejandro Pedrosa López, 
con DNI 33.822.599-H, e domicilio en Viveiro, para o vehículo marca MAZDA, 
modelo MAZDA CX-5, matrícula 4796 JJS, do 100% da cota íntegra do imposto, 
para o exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. 
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Segundo.- Notificar o presente acordo ó interesado, con indicación dos recursos que 
contra o mesmo se poderan interpoñer. 
 
Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ós Departamentos de Recadación, 
Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro.  
 
T.-16.02.11/E20.- D. JOSÉ PENA PALEO. 
 
Vista a solicitude de exención do IVTM presentada por D. José Pena Paleo, con DNI 
33.835.770-X, e domicilio en Viveiro, en base ó disposto no artigo 93.1 e) do Real 
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais, no que se recolle a exención por minusvalía. 
 
Visto o informe emitido pola Tesoureira Municipal, no que se recolle o estipulado no 
artigo referido no parágrafo anterior, así como as disposicións establecidas no artigo 
4, punto 2.1 da Ordenanza Fiscal nº 21, do IVTM do Concello de Viveiro, sinalando 
así mesmo que os interesados na concesión das exencións deberán presentar a súa 
solicitude con anterioridade á data do devengo do imposto, e en caso contrario a 
concesión da exención terá efectos dende o período impositivo seguinte ó da 
solicitude, prestando conformidade á proposta de concesión da exención solicitada, 
mentres se manteñan as circunstancias, tanto para os vehículos conducidos por 
persoas con discapacidade como ós destinados ó seu transporte, propoñendo deste 
xeito a concesión de exención de IVTM a favor da solicitante para o vehículo marca 
CITROEN, modelo SAXO 1.5 D X, matrícula M-7155-TS, do 100% da cota íntegra do 
imposto, para o exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter definitivo. 
 
Visto o informe da traballadora social, no que se indica que procede a concesión da 
exención con carácter definitivo. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida pola 
Tesoureira Municipal, acorda: 
 
Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. José Pena Paleo, con 
DNI 33.835.770-X, e domicilio en Viveiro, para o vehículo marca CITROEN, modelo 
SAXO 1.5 D X, matrícula M-7155-TS, do 100% da cota íntegra do imposto, para o 
exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. (comprobar se puxen 
algun outro como definitivo en vez de indefinido) 
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Segundo.- Notificar o presente acordo ó interesado, con indicación dos recursos que 
contra o mesmo se poderan interpoñer. 
 
Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ós Departamentos de Recadación, 
Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro.  
 
U.-16.02.11/E21.- D. RUBÉN PÉREZ SÁNCHEZ. 
 
Vista a solicitude de exención do IVTM presentada por D. Rubén Pérez Sánchez, 
con DNI 34.636.769-B, e domicilio en Viveiro, en base ó disposto no artigo 93.1 e) 
do Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da 
Lei Reguladora das Facendas Locais, no que se recolle a exención por minusvalía. 
 
Visto o informe emitido pola Tesoureira Municipal, no que se recolle o estipulado no 
artigo referido no parágrafo anterior, así como as disposicións establecidas no artigo 
4, punto 2.1 da Ordenanza Fiscal nº 21, do IVTM do Concello de Viveiro, sinalando 
así mesmo que os interesados na concesión das exencións deberán presentar a súa 
solicitude con anterioridade á data do devengo do imposto, e en caso contrario a 
concesión da exención terá efectos dende o período impositivo seguinte ó da 
solicitude, prestando conformidade á proposta de concesión da exención solicitada, 
mentres se manteñan as circunstancias, tanto para os vehículos conducidos por 
persoas con discapacidade como ós destinados ó seu transporte, propoñendo deste 
xeito a concesión de exención de IVTM a favor da solicitante para o vehículo marca 
CITROEN, modelo BERLINGO, matrícula 2022 FLJ, do 100% da cota íntegra do 
imposto, para o exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. 
 
Visto o informe da traballadora social, no que se indica que procede a concesión da 
exención con carácter definitivo. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida pola 
Tesoureira Municipal, acorda: 
 
Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Rubén Pérez Sánchez, 
con DNI 34.636.769-B, e domicilio en Viveiro, para o vehículo marca CITROEN, 
modelo BERLINGO, matrícula 2022 FLJ, do 100% da cota íntegra do imposto, para 
o exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. 
 
Segundo.- Notificar o presente acordo ó interesado, con indicación dos recursos que 
contra o mesmo se poderan interpoñer. 



 

 

 

 

Dependencia 

XUN.- XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
62.- MOC  
 

Fecha 

16-02-16 12:42    

Documento 

XUN10I021  
 

Expediente 

...  
 

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

�34�34 

Concello de Viveiro 

 
Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ós Departamentos de Recadación, 
Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro.  
 
V.-16.02.11/E22.- D. MANUEL JESÚS PRADO SANTOS. 
 
Vista a solicitude de exención do IVTM presentada por D. Manuel Jesús Prado 
Santos, con DNI 33.305.566-W, e domicilio en Viveiro, en base ó disposto no artigo 
93.1 e) do Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto 
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, no que se recolle a exención por 
minusvalía. 
 
Visto o informe emitido pola Tesoureira Municipal, no que se recolle o estipulado no 
artigo referido no parágrafo anterior, así como as disposicións establecidas no artigo 
4, punto 2.1 da Ordenanza Fiscal nº 21, do IVTM do Concello de Viveiro, sinalando 
así mesmo que os interesados na concesión das exencións deberán presentar a súa 
solicitude con anterioridade á data do devengo do imposto, e en caso contrario a 
concesión da exención terá efectos dende o período impositivo seguinte ó da 
solicitude, prestando conformidade á proposta de concesión da exención solicitada, 
mentres se manteñan as circunstancias, tanto para os vehículos conducidos por 
persoas con discapacidade como ós destinados ó seu transporte, propoñendo deste 
xeito a concesión de exención de IVTM a favor da solicitante para o vehículo marca 
AUDI, modelo A6, matrícula 7699 FZS, do 100% da cota íntegra do imposto, para o 
exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. 
 
Visto o informe da traballadora social, no que se indica que procede a concesión da 
exención con carácter definitivo. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida pola 
Tesoureira Municipal, acorda: 
 
Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Manuel Jesús Prado 
Santos, con DNI 33.305.566-W, e domicilio en Viveiro, para o vehículo marca AUDI, 
modelo A6, matrícula 7699 FZS, do 100% da cota íntegra do imposto, para o 
exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. 
 
Segundo.- Notificar o presente acordo ó interesado, con indicación dos recursos que 
contra o mesmo se poderan interpoñer. 
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Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ós Departamentos de Recadación, 
Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro.  
 
X.-16.02.44/E23.- Dª. MERCEDES QUINTELA PÉREZ. 
 
Vista a solicitude de exención do IVTM presentada por D. Mercedes Quintela Pérez, 
con DNI 33.992.143-Y, e domicilio en Viveiro, en base ó disposto no artigo 93.1 e) 
do Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da 
Lei Reguladora das Facendas Locais, no que se recolle a exención por minusvalía. 
 
Visto o informe emitido pola Tesoureira Municipal, no que se recolle o estipulado no 
artigo referido no parágrafo anterior, así como as disposicións establecidas no artigo 
4, punto 2.1 da Ordenanza Fiscal nº 21, do IVTM do Concello de Viveiro, sinalando 
así mesmo que os interesados na concesión das exencións deberán presentar a súa 
solicitude con anterioridade á data do devengo do imposto, e en caso contrario a 
concesión da exención terá efectos dende o período impositivo seguinte ó da 
solicitude, prestando conformidade á proposta de concesión da exención solicitada, 
mentres se manteñan as circunstancias, tanto para os vehículos conducidos por 
persoas con discapacidade como ós destinados ó seu transporte, propoñendo deste 
xeito a concesión de exención de IVTM a favor da solicitante para o vehículo marca 
OPEL, modelo CORSA, matrícula 1360 JKD, do 100% da cota íntegra do imposto, 
para o exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. 
 
Visto o informe da traballadora social, no que se indica que procede a concesión da 
exención con carácter definitivo. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida pola 
Tesoureira Municipal, acorda: 
 
Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Mercedes Quintela Pérez, 
con DNI 33.992.143-Y, e domicilio en Viveiro, para o vehículo marca OPEL, modelo 
CORSA, matrícula 1360 JKD, do 100% da cota íntegra do imposto, para o exercicio 
2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. 
 
Segundo.- Notificar o presente acordo ó interesado, con indicación dos recursos que 
contra o mesmo se poderan interpoñer. 
 
Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ós Departamentos de Recadación, 
Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro.  
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Y.-16.02.11/E24.- D. SALVADOR SÁNCHEZ PÉREZ. 
 
Vista a solicitude de exención do IVTM presentada por D. Salvador Sánchez Pérez, 
con DNI 33.996.047-T, e domicilio en Viveiro, en base ó disposto no artigo 93.1 e) do 
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais, no que se recolle a exención por minusvalía. 
 
Visto o informe emitido pola Tesoureira Municipal, no que se recolle o estipulado no 
artigo referido no parágrafo anterior, así como as disposicións establecidas no artigo 
4, punto 2.1 da Ordenanza Fiscal nº 21, do IVTM do Concello de Viveiro, sinalando 
así mesmo que os interesados na concesión das exencións deberán presentar a súa 
solicitude con anterioridade á data do devengo do imposto, e en caso contrario a 
concesión da exención terá efectos dende o período impositivo seguinte ó da 
solicitude, prestando conformidade á proposta de concesión da exención solicitada, 
mentres se manteñan as circunstancias, tanto para os vehículos conducidos por 
persoas con discapacidade como ós destinados ó seu transporte, propoñendo deste 
xeito a concesión de exención de IVTM a favor da solicitante para o vehículo marca 
SEAT, modelo IBIZA 1.4, matrícula LU-3355-U, do 100% da cota íntegra do imposto, 
para o exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter definitivo. 
 
Visto o informe da traballadora social, no que se indica que procede a concesión da 
exención con carácter definitivo. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida pola 
Tesoureira Municipal, acorda: 
 
Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Salvador Sánchez Pérez, 
con DNI 33.996.047-T, e domicilio en Viveiro, para o vehículo marca SEAT, modelo 
IBIZA 1.4, matrícula LU-3355-U, do 100% da cota íntegra do imposto, para o 
exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. 
 
Segundo.- Notificar o presente acordo ó interesado, con indicación dos recursos que 
contra o mesmo se poderan interpoñer. 
 
Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ós Departamentos de Recadación, 
Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro.  
 
Z.-16.02.11/E25.- D. JOSÉ MARÍA VIÑA RAÑA. 
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Vista a solicitude de exención do IVTM presentada por D. Jose María Viña Raña, 
con DNI 33.762.498-Q, e domicilio en Viveiro, en base ó disposto no artigo 93.1 e) 
do Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da 
Lei Reguladora das Facendas Locais, no que se recolle a exención por minusvalía. 
 
Visto o informe emitido pola Tesoureira Municipal, no que se recolle o estipulado no 
artigo referido no parágrafo anterior, así como as disposicións establecidas no artigo 
4, punto 2.1 da Ordenanza Fiscal nº 21, do IVTM do Concello de Viveiro, sinalando 
así mesmo que os interesados na concesión das exencións deberán presentar a súa 
solicitude con anterioridade á data do devengo do imposto, e en caso contrario a 
concesión da exención terá efectos dende o período impositivo seguinte ó da 
solicitude, prestando conformidade á proposta de concesión da exención solicitada, 
mentres se manteñan as circunstancias, tanto para os vehículos conducidos por 
persoas con discapacidade como ós destinados ó seu transporte, propoñendo deste 
xeito a concesión de exención de IVTM a favor da solicitante para o vehículo marca 
KIA, modelo SPORTAGE, matrícula 0554 JGW, do 100% da cota íntegra do 
imposto, para o exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. 
 
Visto o informe da traballadora social, no que se indica que procede a concesión da 
exención con carácter definitivo. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida pola 
Tesoureira Municipal, acorda: 
 
Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Jose María Viña Raña, 
con DNI 33.762.498-Q, e domicilio en Viveiro, para o vehículo marca KIA, modelo 
SPORTAGE, matrícula 0554 JGW, do 100% da cota íntegra do imposto, para o 
exercicio 2016 e a partir dese exercicio con carácter indefinido. 
 
Segundo.- Notificar o presente acordo ó interesado, con indicación dos recursos que 
contra o mesmo se poderan interpoñer. 
 
Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ós Departamentos de Recadación, 
Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro.  
 
6.- RECOÑOCEMENTO E LIQUIDACIÓN DE OBRIGAS. 
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A.-16.02.11/FAC.- APROBACIÓN DE FACTURAS. 
 
Vista a proposta da Concelleiro de Facenda, D. Jesús Fernández Fernández, coa 
conformidade da Intervención, que recolle facturas e obrigas, co seguinte listado: 
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 220160000147  ADO 11/02/2016 2016       3262 223 1.306,31 B82387176 / ARRIVA NOROESTE, S.L. 
 22016000083 579 Transportes. Serv. Complementarios 1.306,31 FRA. 579 OUTUBRO, 2015 BONOS EXPEDIDOS A ESTUDIANTES 
 Educación A SANTIAGO, LUGO, CORUÑA, BURELA E XOVE 

 
 220160000148  ADO 11/02/2016 2016       1500 22111 172,43 B27227388 / CARFERLO, S.L. 
 22016000084 FE15 400.00 Submin. repostos de maqu., ferra e  172,43 FRA. FE15 400.00 3 SUMIDOIROS DE FUNDICION PARA 
 elementos. Obras. REPOSICION OBRA COVAS 

 
 220160000149  ADO 0/C7260I 11/02/2016 2016       9310 22000 215,51 A27142462 / SISTEMAS DE OFICINA DE LUGO,S.A.  (CANON) 
 22016000085 1507163 Ordinario no inventariable. Servicios 215,51 FRA.1507163 FOTOCOPIAS INTERVEN 2093 COLOR(4038-6131) 
 Economicos 6976 B/N(24408-31384) 3643 ESCANER(11648-15291) 
 30-10/29-12-15 

 
 220160000150  ADO 0/JKP04063 11/02/2016 2016       9310 22000 0,11 A27142462 / SISTEMAS DE OFICINA DE LUGO,S.A.  (CANON) 
 22016000086 1507164 Ordinario no inventariable. Servicios 0,11 FRA. 1507164 FOTOCOPIAS INTERVENCION 8 COPIAS B/N 
 Economicos (599962-599970) 30-11/29-12-2015 

 
 220160000151  ADO 0/MF8550CDN 11/02/2016 2016       2310 22000 1,31 A27142462 / SISTEMAS DE OFICINA DE LUGO,S.A.  (CANON) 
 22016000087 1507165 Mat. Oficina non inventariable. 1,31 FRA. 1507165 FOTOCOPIAS S.SOCIAIS 5 COLOR (489-494) E 27 B/N 
 S.Sociais. (994-1021) DE 30-11/29-12-15 

 
 220160000152   O 11/02/2016 2016       9240 223 330,00 B27179969 / AUTOS MORAN, S.L. 
 22016000016 Emit- 87 Transportes. Participación veciñal. 330,00 FRA. 87 DECEMBRO, 2015 TRANSPORTE DENDE SAN ANDRES 
 DE BOIMENTE TODOLOS XOVES E 1º E 3er DOMINGO 

 
 220160000153  ADO 11/02/2016 2016       2310 22699 191,85 A86868189 / RENFE VIAJEROS, S.A. 
 22016000088 2901017167 Outros gastos diversos.S.Sociais. 191,85 FRA. 2901017167 DECEMBRO, 2015 VIAXES TRANSEUNTES 37 
 VALES VIVERO-BURELA I/V. 3 VALES VIVERO-RIBADEO IDA. 

 
 220160000154  ADO 11/02/2016 2016       3231 223 330,00 B27179969 / AUTOS MORAN, S.L. 
 22016000089 Emit- 89 Transportes. Colexios 330,00 FRA. 89 POLO SERVIZO REALIZADO CON AUTOCAR O 
 26-NOVEMBRO-2015 PARA TRASLADO ALUMNOS COLEXIO DE 
 COVAS O TEATRO 

 
 220160000155  ADO 11/02/2016 2016       3231 223 165,00 B27179969 / AUTOS MORAN, S.L. 
 22016000090 Emit- 90 Transportes. Colexios 165,00 FRA. 90 POLO SERVIZO REALIZADO CON AUTOCAR O 
 26-NOVEMBRO-2015 PARA TRASLADO ALUMNOS COLEXIO DE 
 CELEIRO O TEATRO 
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 220160000156  ADO 11/02/2016 2016       1640 212 18,88 B27193762 / CONSTRUDECO NORTE, S.L. 
 22016000091 FA15-014361 Edificios e outras 18,88 FRA. FA15-014361 - 2 STICK T3 E 1 SPRAY PARA REPARACIONS 
 construccións.Cemiterio. CEMITERIO MUNICIPAL 

 
 220160000157  ADO 11/02/2016 2016       1650 22111 42,69 B27193762 / CONSTRUDECO NORTE, S.L. 
 22016000092 FA15-014363 Subm repostos de maqu ferr e 42,69 FRA. FA15-014363 - SMTRO. MATERIAIS DE FERRETERIA 
 elementos.Alum  Público PARA O DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDADE 

 
 220160000158  ADO 11/02/2016 2016       2310 22000 20,57 33817691D / EXPOSITO ROUCO MARIA DIGNA 
 22016000093 1560 Mat. Oficina non inventariable. 20,57 FRA. 1560 - 200 TARXETAS PARA A TRABALLADORA SOCIAL 
 S.Sociais. (Mª JOSE REDONDAS VALLEJO) 

 
 220160000159  ADO 11/02/2016 2016       3231 223 165,00 B27179969 / AUTOS MORAN, S.L. 
 22016000094 Emit- 88 Transportes. Colexios 165,00 FRA. 88 POLO SERVIZO REALIZADO CON AUTOCAR O 
 26-NOVEMBRO-2015 PARA TRASLADO ALUMNOS COLEXIO DE 
 GALDO O TEATRO 

 

 220160000177   O 11/02/2016 2016       1320 22200 145,92 A78923125 / TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A. 
 22016000097 28-A681-333819 Servicios de telecomunicacións.Pol 145,92 FRA. 28-A681-333819 18-NOVEMBRO/17-DECEMBRO-2015 
 local. TELEFONOS MOVILES OFICINAS E PERSOAL MUNICIPAL (27 
 LIÑAS) 
 2016       1350 22200 79,71 
 22016000098 Servizos de telecomunicacións. P. Civil. 79,71 
 2016       1500 22200 97,47 
 22016000099 Servicios de telecomunicaciones. Obras. 97,47 
 2016       1650 22200 33,02 
 22016000100 Servizos de telecomunicacións.Alum. 33,02 
 Público 
 2016       1710 22200 28,69 
 22016000101 Servicios de 28,69 
 telecomunicaciones.Parques e xardíns. 
 2016       2310 22200 42,53 
 22016000102 Servizos de telecomunicacións. S. 42,53 
 Sociais. 
 2016       2315 22200 10,89 
 22016000103 Servizos de telecomunicacións. 10,89 
 Inmigración 
 2016       2317 22200 7,79 
 22016000104 Servicios de telecomunicaciones. Centro 7,79 
 Sociocultural 
 2016       9120 22200 477,09 
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   22016000105 Servizos de telecomunicacións. 477,09 
 Órganos de Goberno. 
 2016       9200 22200 250,36 
 22016000106 Servizos de telecomunicacións. Admon. 250,36 
 Xeral. 
 Total Importe... 1.173,47 
 Total Saldo...... 1.173,47 

 
 220160000178   O 11/02/2016 2016       1623 22799 7.275,42 A82741067 / COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS 
 AUXILIARES S.A 
 22016000095 15VE00029 Outros traballos realizados outras emp 7.275,42 FRA. 15VE00029 DECEMBRO, 2015 SERVIZO DE XESTION DO 
 y prof.Tratamento PUNTO LIMPO 

 
 220160000179   O 11/02/2016 2016       9200 22201 1.569,39 A83052407 / SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA 
 22016000108 4001699731 Postais. Admon. Xeral. 1.569,39 FRA. 4001699731 DECEMBRO, 2015 SERVIZOS POSTAIS 

 
 220160000180   O 11/02/2016 2016       3232 22799 13.666,67 B15922230 / AURORA, PILAR Y ANA, S.L. 
 22016000107 09 12 Outros traballos realizados por outras 13.666,67 FRA. 09 12 DECEMBRO, 2015 SERVIZO DE GARDERIA MUNICIPAL 
 emp y prof. Gardería (65 USUARIOS) 

 
 220160000181   O 11/02/2016 2016       1623 22799 38.078,90 A15379803 / SOGAMA S.A. 
 22016000096 2015/3438 Outros traballos realizados outras emp 38.078,90 FRA. 2015/3438 DECEMBRO, 2015 TRATAMENTO RESIDUOS 
 y prof.Tratamento URBANS DO CONCELLO 

 
 220160000182   O 11/02/2016 2016       9200 22200 12,10 A78923125 / TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A. 
 22016000106 28-A6Y1-003964 Servizos de telecomunicacións. Admon. 12,10 FRA. 28-A6Y1-003964 DECEMBRO, 2015 COTA MENSUAL 
 Xeral. MANTEMENTO EQUIPO MOVISTAR ENLACE 

 
 220160000183  ADO 11/02/2016 2016       9120 23100 45,25 33304022E / FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS 
 22016000109   COMISION SERVIZO Locomoción dos membros de los 45,25 AXUDA DE CUSTO POR VIAXE A LUGO O 22-1-2016 XORNADA 
 órganos de goberno. SOBRE FINANZAS MUNICIPAIS NA DEPUTACION DE LUGO 

 
 220160000184  ADO 11/02/2016 2016       9120 23100 230,28 33997309C / LOUREIRO GARCIA MARIA 
 22016000110 COMISION SERVIZO Locomoción dos membros de los 230,28 AXUDA DE CUSTO POR VIAXE  A MADRID DO 20-1/22-1-2016 (3 
 órganos de goberno. DIAS) ASISTENCIA A FITUR 2016 
 2016       9120 23000 106,68 
 22016000111 Dietas dos membros dos órganos de 106,68 
 goberno. 
 2016       9120 23000 171,00 
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   22016000112 Dietas dos membros dos órganos de 171,00 
 goberno. 
 Total Importe... 507,96 
 Total Saldo...... 507,96 

 
 220160000185  ADO 11/02/2016 2016       2310 23120 76,19 76569643K / MIGUEZ LOPEZ, LUCIA 
 22016000113 RELACION Locomoción persoal non directivo 76,19 AXUDA DE CUSTO POR DESPRAZAMENTO REALIZADOS DENDE O 
 S.Sociais. 01-1/18-12-2015 VISITAS DOMICILIARIAS DESEMPEÑO DO SEU 
 TRABALLO 

 
 220160000186  ADO 11/02/2016 2016       1510 23120 80,75 33995251D / HERMIDA TRASTOY,  MARCOS 
 22016000114 COMISION SERVIZO Locomocions do persoal non directivo. 80,75 AXUDA DE CUSTO VIAXE A SANTIAGO O 12-1-2016 REUNION 
 Urbanismo NA DIRECCION XERAL DE PATRIMONIO PXOM 
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A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 
 
Primeiro.- Aprobar a relación de facturas e certificacións de obra que antecede, 
recoñecendo as obrigas que derivan das mesmas.  
 
Segundo.- Dar conta do referido acordo ós Departamentos de Intervención, 
Tesourería e Servizos Económicos. 
 
B.-16.02.11/AP1.- APROBACIÓN DA CONTA DE PAGO A XUSTIFICAR. 
 
Vista a conta xustificativa referente a os gastos producidos con motivo da vixiancia 
do Belén de Santa María durante as Navidades de 2015/2016, en  relación cos 
fondos librados a xustificar por valor de 1.500,00 euros (referencia contable 
22015003562), a favor do Concelleiro de Facenda  D. Jesús Fernández Fernández,  
para facer fronte ós gastos producidos con motivo da vixiancia do citado Belén. 
 
Visto o informe emitido pola Intervención Municipal no que sinala que a 
documentación presentada xustifica o gasto realizado de 1.500,00 euros segundo a 
Base 26.5 das Bases de Execución do Orzamento vixente, que os gastos efectuados 
se corresponden coa finalidade para a que se concedeu o mandamento de pago a 
xustificar, que a xustificación das cantidades percibidas se produce dentro do prazo 
máximo de tres meses dende a percepción dos correspondentes fondos. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 
 
Primeiro.- Aprobar a conta xustificativa referente á vixiancia do Belén de Santa María 
durante as Navidades de 2015/2016, en relación cos fondos librados a xustificar por 
valor de 1.500,00 euros (referencia contable 22015003562), a favor de D. Jesús 
Fernández Fernández, para facer fronte ós citados gastos.  
 
Segundo.- Dar traslado do presente acordo ós Departamentos de Intervención e 
Tesourería, para o seu coñecemento e efectos. 
 
7.- AUTORIZACIÓN E DISPOSICIÓN DE GASTOS. 
 
 
A.-16.02.11/AU1.- AUTORIZACIÓN DE PAGOS. 
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Vista a relación de gastos presentada polos Concelleiros, coa fiscalización previa de 
conformidade pola Intervención, certificando a existencia de crédito, co seguinte 
listado: 
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 220160000105 RC 11022016 08/02/2016 2016       9200 216 21.395,22 
 22016000041 peticion rc Equipos para procesos de información. 21.395,22 RC CONTRATACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE 
 Admon. Xeral. EXPTES. ADMON. ELECTRÓNICA 

 
 220160000106 RC 11022016 08/02/2016 2016       1330 213 1.608,57 
 22016000042 ROPUESTA GAS Maqu, inst técnicas e ferram. Orden 1.608,57 SUMINISTRO ÓPTICAS LED RED DE SEMÁFOROS. 
 tráfico. 

 
 220160000107 RC 11022016 08/02/2016 2016       3300 213 2.366,47 
 22016000043 ROPUESTA GAS Maquinaria, instalacións técnicas e 2.366,47 RC EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TEATRO PASTOR DÍAZ 
 ferram.Cultura. 

 
 220160000108 RC 11022016 08/02/2016 2016       1532 210 1.043,00 
 22016000044 ROPUESTA GAS Infraestructuras e bens naturais. Vías 1.043,00 RC COLOCACIÓN REJILLAS DE CANALIZACIÓN DE AGUAS EN 
 Públicas. CAMPO DE FÚTBOL DE LAVANDEIRAS. 

 
 220160000109 RC 11022016 08/02/2016 2016       1650 210 1.190,25 
 22016000045 ROPUESTA GAS Infras y bb naturales.Alumeado Público 1.190,25 RC ADAPTACIÓN Y REFORMA RED ELÉCTRICA EN CULLEREIRO 
 (SAN ANDRÉS DE BOIMENTE). 

 
 220160000110 RC 11022016 08/02/2016 2016       1350 214 1.452,00 
 22016000046 ROPUESTA GAS Elementos de transporte.Protección 1.452,00 RC REPARACIÓN SISTEMA DE FRENADO CAMIÓN LU-0405-T 
 civil. 

 
 220160000111 RC 11022016 08/02/2016 2016       3420 212 1.016,85 
 22016000047 ROPUESTA GAS Edificios e outras construccións.Inst. 1.016,85 RC SUSTITUCIÓN SUELO DE CAUCHO DE PISCINA MUNICIPAL. 
 Deportivas 

 
 220160000112 RC 11022016 08/02/2016 2016       1350 214 2.977,81 
 22016000048 ROPUESTA GAS Elementos de transporte.Protección 2.977,81 RC CAPOTA DE FIBRA Y ACCESORIOS  VEHÍCULO  PICK-UP 
 civil. P.CIVIL 

 
 220160000113 RC 11022016 08/02/2016 2016       1350 22104 900,00 
 22016000049 ROPUESTA GAS Vestiario. Protección civil. 900,00 RC VESTUARIO PERSONAL DE NUEVA INCORPORACIÓN POR 
 PREJUBILACIÓN 

 
 220160000114 RC 11022016 08/02/2016 2016       1350 22104 2.090,88 
 22016000050 ROPUESTA GAS Vestiario. Protección civil. 2.090,88 RC RENOVACIÓN VESTUARIO P.CIVIL 
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A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 
 
Primeiro.- Aprobar a autorización de gastos recollida no listado que antecede. 
 
Segundo.- Dar conta do presente acordo ao Departamento de Intervención. 
 
  
 

E non habendo máis asuntos que tratar, por parte da Sra. Alcaldesa levántase 
a sesión, sendo as 18:50 horas do día 11 de febreiro de 2016, extendéndose de todo 
o tratado a presente acta, da que eu Secretaria dou fe. 
 

Viveiro, 18 de febreiro de 2016 
 

Fdo. Dª. María Luz Balsa Rábade 


