
 
Concello de Viveiro

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO

SESIÓN  ORDINARIA  DA  XUNTA  DE  GOBERNO  LOCAL 
CORRESPONDENTE O DÍA TRES DE ABRIL DE 2017.

ASISTENTES:
Dª. MARIA LOUREIRO GARCÍA.
Dª. MARIA ISABEL RODRÍGUEZ LÓPEZ
D. JESUS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

SECRETARIA XERAL:
Dª. MARILUZ BALSA RÁBADE

INTERVENTOR POR DELEGACIÓN: 
D. SERGIO AGUADO DELICADO

Na Casa do Excmo. Concello de VIVEIRO, sendo as 14:30 do dia 03 de abril 
de 2017, baixo a Presidencia da Sra. Alcaldesa, Dª. María Loureiro García, e 
coa asistenza dos Sres. Concelleiros relacionados anteriormente, asi como a 
da Secretaria Xeral, María Luz Balsa Rábade, ten lugar a sesión ordinaria da 
Xunta de Goberno Local, en segunda convocatoria.

Excusan a súa asistencia os concelleiros  D. Jesus Antonio Fernández Cal Dª. 
Lara Fernández Fernández-Noriega, D. Emilio Villarmea Méndez.

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

1.-  APROBACIÓN,  SE  PROCEDE,  DA  ACTA  DA  SESIÓN 
CELEBRADA O DÍA 20-03-17.

Non existindo ningunha obxección ó respecto procédese á aprobación da 
acta da sesión celebrada o día 20 de marzo de 2017. 

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

Por  parte  da  Sra.  Alcaldesa,  Dª.  María  Loureiro  García,  dáse  conta  das 
Resolucións  feitas  pola  Alcaldía  mediante  a  avocación  de  competencias 
delegadas na Xunta de Goberno Local.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

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

3.- EXENCIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA

EXPTE. 1049/2017 .- EXENCIÓN 

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por Dª. 
Rosario Chao Timiraos, e domicilio en Viveiro, para o vehículo, modelo SEAT 
IBIZA 1.4 e matrícula LU-0359-W.

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que o vehículo 
para  o  que  se solicita  a  minusvalía,  modelo  SEAT  IBIZA 1.4  e  matrícula 
LU-0359-W, figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente no seguro do 
vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar exente ao 100% da cuota íntegra do IVTM do vehículo modelo SEAT 
IBIZA 1.4 e matrícula LU-0359-W, titularidade de Dª. Rosario Chao Timiraos, 
para o exercizo 2017 e a partir deste con carácter indefinido.

 A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-   Conceder a exención de IVTM solicitada por Dª.  Rosario Chao 
Timiraos, e domicilio en Viveiro, para o vehículo  modelo SEAT IBIZA 1.4 e 
matrícula LU-0359-W, do 100% da cota íntegra do imposto, para o exercicio 
2017 e a partir dese exercicio con carácter indefinido.

Segundo.- Proceder á alta da exención do vehículo modelo SEAT IBIZA 1.4 e 
matrícula LU-0359-W no correspondente padrón fiscal.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
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se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE. 1050/2017.-  EXENCIÓN  

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por D. 
Manuel Rodríguez Fernández, e domicilio en Viveiro, para o vehículo, modelo 
CHATENET BAROODER e matrícula C-5321-BSH. 

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que o vehículo 
para  o  que  se  solicita  a  minusvalía,  modelo  CHATENET  BAROODER  e 
matrícula C-5321-BSH, figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente 
no seguro do vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar  exente  ao  100% da  cuota  íntegra  do IVTM do vehículo  modelo 
CHATENET BAROODER e matrícula C-5321-BSH, titularidade de D. Manuel 
Rodríguez Fernández,  para o exercizo 2017 e a partir  deste con carácter 
indefinido.

 A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Manuel Rodríguez 
Fernández,  e  domicilio  en  Viveiro,  para  o  vehículo  modelo  CHATENET 
BAROODER e matrícula C-5321-BSH, do 100% da cota íntegra do imposto, 
para o exercicio 2017 e a partir dese exercicio con carácter indefinido.

Segundo.-  Proceder  á  alta  da  exención  do  vehículo  modelo  CHATENET 
BAROODER e matrícula C-5321-BSH no correspondente padrón fiscal.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE. 1056/2017.- EXENCIÓN  
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Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por D. José 
Casas  Santeiro,  e  domicilio  en  Viveiro,  para  o  vehículo,  modelo  NISSAN 
ALMERÍA TINO e matrícula 4234-BTS.

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que o vehículo 
para  o  que  se  solicita  a  minusvalía,  modelo  NISSAN  ALMERÍA  TINO  e 
matrícula 4234-BTS, figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente no 
seguro do vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar  exente  ao  100% da  cuota  íntegra  do IVTM do vehículo  modelo 
NISSAN ALMERÍA TINO e matrícula 4234-BTS, titularidade de D. José Casas 
Santeiro, para o exercizo 2017 e a partir deste con carácter indefinido.

 A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-   Conceder  a  exención  de  IVTM  solicitada  por  D.  José  Casas 
Santeiro, e domicilio en Viveiro, para o vehículo  modelo NISSAN ALMERÍA 
TINO e matrícula 4234-BTS, do 100% da cota íntegra do imposto, para o 
exercicio 2017 e a partir dese exercicio con carácter indefinido.

Segundo.- Proceder á alta da exención do vehículo modelo NISSAN ALMERÍA 
TINO e matrícula 4234-BTS no correspondente padrón fiscal.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE. 1062/2017.- CAMBIO DE EXENCIÓN  

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por D. 
Angel  Recalde  Méndez,  e  domicilio  en  Viveiro,  para  o  vehículo,  modelo 
SKODA SUPERB CLASSIC 2.0TDI 140 CLIMA e matrícula 3770-DVS, así como 
a baixa para o actual vehículo para o que a tiña concedida (Audi A6 25 TDI, 
matrícula 7568 FLF).

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que o vehículo 
para o que se solicita a minusvalía, modelo SKODA SUPERB CLASSIC 2.0TDI 
140 CLIMA e matrícula 3770-DVS, figura a nome do solicitante e se atopa ao 
corrente no seguro do vehículo.
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Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar  exente  ao  100% da  cuota  íntegra  do IVTM do vehículo  modelo 
SKODA  SUPERB  CLASSIC  2.0TDI  140  CLIMA  e  matrícula  3770-DVS, 
titularidade de D. Angel Recalde Méndez, para o exercizo 2017 e a partir 
deste con carácter indefinido.
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-   Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Angel Recalde 
Méndez,  e  domicilio  en  Viveiro,  para  o  vehículo  modelo  SKODA  SUPERB 
CLASSIC 2.0TDI 140 CLIMA e matrícula 3770-DVS, do 100% da cota íntegra 
do imposto,  para o exercicio 2017 e a partir  dese exercicio con carácter 
indefinido.

Segundo.-  Proceder  á  baixa  da  exención  do  vehículo  Audi  A6  25  TDI, 
matrícula 7568 FLF no correspondente padrón fiscal e á alta da exención do 
vehículo  modelo  SKODA SUPERB CLASSIC  2.0TDI  140  CLIMA e  matrícula 
3770-DVS.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE. 1068/2017.- CAMBIO DE EXENCIÓN

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por D. 
Juan José Alonso Vale, e domicilio en Viveiro, para o vehículo, modelo FORD 
MONDEO 2.0 TDCI 115 e matrícula 8661-DJR, así como a baixa para o actual 
vehículo para o que a tiña concedida (Renault Megane, matrícula 1258 BVK).

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que o vehículo 
para o que se solicita a minusvalía, modelo FORD MONDEO 2.0 TDCI 115 e 
matrícula 8661-DJR, figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente no 
seguro do vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar  exente  ao  100% da  cuota  íntegra  do IVTM do vehículo  modelo 
FORD MONDEO 2.0 TDCI 115 e matrícula 8661-DJR, titularidade de D. Juan 
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José  Alonso  Vale,  para  o  exercizo  2017  e  a  partir  deste  con  carácter 
indefinido.

 A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Juan José Alonso 
Vale, e domicilio en Viveiro, para o vehículo modelo FORD MONDEO 2.0 TDCI 
115 e matrícula  8661-DJR,  do 100% da cota  íntegra do imposto,  para o 
exercicio 2017 e a partir dese exercicio con carácter indefinido.

Segundo.-  Proceder  á  baixa  da  exención  do  vehículo  Renault  Megane, 
matrícula 1258 BVK no correspondente padrón fiscal e á alta da exención do 
vehículo modelo FORD MONDEO 2.0 TDCI 115 e matrícula 8661-DJR.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE. 1069/2017.- EXENCIÓN 

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por D. 
Antonio Carballal Fernández, e domicilio en Viveiro, para o vehículo, modelo 
SEAT ALTEA 2.0 e matrícula 8057-CXF.

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que o vehículo 
para o que se solicita  a minusvalía,  modelo SEAT ALTEA 2.0 e matrícula 
8057-CXF, figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente no seguro do 
vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar exente ao 100% da cuota íntegra do IVTM do vehículo modelo SEAT 
ALTEA  2.0  e  matrícula  8057-CXF,  titularidade  de  D.  Antonio  Carballal 
Fernández, para o exercizo 2017 e a partir deste con carácter indefinido.

 A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Antonio Carballal 
Fernández, e domicilio en Viveiro, para o vehículo modelo SEAT ALTEA 2.0 e 
matrícula 8057-CXF, do 100% da cota íntegra do imposto, para o exercicio 
2017 e a partir dese exercicio con carácter indefinido.
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Segundo.- Proceder á alta da exención do vehículo modelo SEAT ALTEA 2.0 e 
matrícula 8057-CXF no correspondente padrón fiscal.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE. 1077/2017.-  CAMBIO DE EXENCIÓN  

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por D. 
Gumersindo Saavedra López, e domicilio en Viveiro, para o vehículo, modelo 
KIA CEE'D e matrícula 3008-GNC, así como a baixa para o actual vehículo 
para o que a tiña concedida (Renault Megane Scenic, matrícula 9870 CPW).

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que o vehículo 
para  o  que  se  solicita  a  minusvalía,  modelo  KIA  CEE'D  e  matrícula 
3008-GNC, figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente no seguro do 
vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.
Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar exente ao 100% da cuota íntegra do IVTM do vehículo modelo KIA 
CEE'D  e  matrícula  3008-GNC,  titularidade  de  D.  Gumersindo  Saavedra 
López, para o exercizo 2017 e a partir deste con carácter indefinido.
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-   Conceder  a  exención  de  IVTM  solicitada  por  D.  Gumersindo 
Saavedra López, e domicilio en Viveiro, para o vehículo modelo KIA CEE'D e 
matrícula 3008-GNC, do 100% da cota íntegra do imposto, para o exercicio 
2017 e a partir dese exercicio con carácter indefinido.

Segundo.- Proceder á baixa da exención do vehículo Renault Megane Scenic, 
matrícula 9870 CPW no correspondente padrón fiscal e á alta da exención 
do vehículo modelo KIA CEE'D e matrícula 3008-GNC.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.
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EXPTE. 1079/2017.- EXENCIÓN

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por D. 
Elisabeth Carolina Araque Osuna, en representación da súa filla, Dª. Sara 
González  Araque,  e  domicilio  en Viveiro,  para  o  vehículo,  modelo  DACIA 
LOOGY e matrícula 5643-HNG. 

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que o vehículo 
para  o  que  se  solicita  a  minusvalía,  modelo  DACIA  LOOGY  e  matrícula 
5643-HNG, figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente no seguro do 
vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar  exente  ao  100% da  cuota  íntegra  do IVTM do vehículo  modelo 
DACIA  LOOGY  e  matrícula  5643-HNG,  titularidade  de  Dª.  Sara  González 
Araque, para o exercizo 2017 e a partir deste con carácter indefinido.

 A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por Dª. Sara González 
Araque,  e  domicilio  en  Viveiro,  para  o  vehículo  modelo  DACIA  LOOGY  e 
matrícula 5643-HNG, do 100% da cota íntegra do imposto, para o exercicio 
2017 e a partir dese exercicio con carácter indefinido.

Segundo.- Proceder á alta da exención do vehículo modelo DACIA LOOGY e 
matrícula 5643-HNG no correspondente padrón fiscal.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE. 1080/2017.-  CAMBIO DE EXENCIÓN

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por D. José 
María Prieto Lago, e domicilio en Viveiro, para o vehículo, modelo RENAULT 
MEGANE GR.SCENIC e matrícula 6660-JNX, así como a baixa para o actual 
vehículo para o que a tiña concedida (Peugeot 806, matrícula LU-1221-V).

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que o vehículo 
para o que se solicita a minusvalía, modelo RENAULT MEGANE GR.SCENIC e 
matrícula 6660-JNX, figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente no 
seguro do vehículo.
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Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar  exento  ao  100% da  cuota  íntegra  do  IVTM do  vehículo  modelo 
RENAULT MEGANE GR.SCENIC e matrícula 6660-JNX, titularidade de D. José 
María  Prieto  Lago,  para  o  exercicio  2017  e  a  partir  deste  con  carácter 
indefinido.
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. José María Prieto 
Lago,  e  domicilio  en  Viveiro,  para  o  vehículo  modelo  RENAULT  MEGANE 
GR.SCENIC e matrícula 6660-JNX, do 100% da cota íntegra do imposto, para 
o exercicio 2017 e a partir dese exercicio con carácter indefinido.

Segundo.- Proceder á baixa da exención do vehículo Peugeot 806, matrícula 
LU-1221-V no correspondente padrón fiscal e á alta da exención do vehículo 
modelo RENAULT MEGANE GR.SCENIC e matrícula 6660-JNX.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE. 1084/2017.- CAMBIO DE EXENCIÓN

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por D. 
Vicente Meitín Míguez, e domicilio en Viveiro, para o vehículo, modelo OPEL 
INSIGNIA LIMOUSI e matrícula 5326-HBH, así como a baixa para o actual 
vehículo para o que a tiña concedida (Kia Carnival, matrícula 9060 GTW).

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que o vehículo 
para  o  que  se  solicita  a  minusvalía,  modelo  OPEL  INSIGNIA  LIMOUSI  e 
matrícula 5326-HBH, figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente no 
seguro do vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar exente ao 100% da cuota íntegra do IVTM do vehículo modelo OPEL 
INSIGNIA LIMOUSI e matrícula 5326-HBH, titularidade de D. Vicente Meitín 
Míguez, para o exercizo 2017 e a partir deste con carácter indefinido.
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A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-   Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Vicente Meitín 
Míguez,  e  domicilio  en  Viveiro,  para  o  vehículo  modelo  OPEL  INSIGNIA 
LIMOUSI e matrícula 5326-HBH, do 100% da cota íntegra do imposto, para o 
exercicio 2017 e a partir dese exercicio con carácter indefinido.

Segundo.- Proceder á baixa da exención do vehículo Kia Carnival, matrícula 
9060 GTW no correspondente padrón fiscal e á alta da exención do vehículo 
modelo OPEL INSIGNIA LIMOUSI e matrícula 5326-HBH.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE. 1086/2017.- EXENCIÓN

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por D. 
Fernando Pájaro Pérez, e domicilio en Viveiro, para o vehículo, modelo OPEL 
ASTRA e matrícula LU-5729-O.

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que o vehículo 
para  o  que  se  solicita  a  minusvalía,  modelo  OPEL  ASTRA  e  matrícula 
LU-5729-O, figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente no seguro do 
vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar exento ao 100% da cuota íntegra do IVTM do vehículo modelo OPEL 
ASTRA e matrícula LU-5729-O, titularidade de D. Fernando Pájaro Pérez, para 
o exercicio 2017 e a partir deste con carácter indefinido.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Fernando Pájaro 
Pérez,  e  domicilio  en  Viveiro,  para  o  vehículo  modelo  OPEL  ASTRA  e 
matrícula LU-5729-O, do 100% da cota íntegra do imposto, para o exercicio 
2017 e a partir dese exercicio con carácter indefinido.
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Segundo.- Proceder á alta da exención do vehículo  modelo OPEL ASTRA e 
matrícula LU-5729-O no correspondente padrón fiscal.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE. 1087/2017.- CAMBIO DE EXENCIÓN

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por Dª. 
María  Elena  Martínez  Parapar,  e  domicilio  en  Viveiro,  para  o  vehículo, 
modelo CITROËN XSARA 20HDI e matrícula LU-3485-X,  así  como a baixa 
para o actual vehículo para o que a tiña concedida (Citroen Xsara, matrícula 
8650 BZW).

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que o vehículo 
para  o  que  se  solicita  a  minusvalía,  modelo  CITROËN  XSARA  20HDI  e 
matrícula  LU-3485-X,  figura  a  nome  do  solicitante  e  non  se  atopa  ao 
corrente no seguro do vehículo. Consta no no expediente recibo de pago 
vixente do seguro do referido vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar  exento  ao  100% da  cuota  íntegra  do  IVTM do  vehículo  modelo 
CITROËN XSARA  20HDI  e  matrícula  LU-3485-X,  titularidade  de  Dª.  María 
Elena Martínez Parapar, para o exercicio 2017 e a partir deste con carácter 
indefinido.
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-   Conceder  a  exención  de  IVTM solicitada  por  Dª.  María  Elena 
Martínez Parapar, e domicilio en Viveiro, para o vehículo  modelo CITROËN 
XSARA 20HDI e matrícula LU-3485-X, do 100% da cota íntegra do imposto, 
para o exercicio 2017 e a partir dese exercicio con carácter indefinido.

Segundo.-  Proceder  á  baixa  da  exención  do  vehículo  Citroen  Xsara, 
matrícula 8650 BZW no correspondente padrón fiscal e á alta da exención 
do vehículo modelo CITROËN XSARA 20HDI e matrícula LU-3485-X.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
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Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE. 1088/2017.- EXENCIÓN   

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por D. José 
Manuel  Domínguez  Rodríguez,  e  domicilio  en  Viveiro,  para  o  vehículo 
modelo NISSAN PULSAR e matrícula 5037-JBR. 

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que o vehículo 
para o que se solicita  a minusvalía,  modelo NISSAN PULSAR e matrícula 
5037-JBR, figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente no seguro do 
vehículo asi mesmo sinala o citado informe que o domicilio fiscal do vehículo 
figura no Municipio de Sarria – Lugo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
NON conceder a exención solicitada.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-  Non conceder a exención de IVTM solicitada por D. José Manuel 
Domínguez  Rodríguez,  e  domicilio  en  Viveiro,  para  o  vehículo  modelo 
NISSAN PULSAR e matrícula 5037-JBR.

Segundo.-  Non  proceder  á  alta  da exención  do vehículo  modelo  NISSAN 
PULSAR e matrícula 5037-JBR no correspondente padrón fiscal.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE. 1092/2017.- EXENCIÓN  

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por D. 
Juan Luis Vale Vale, en representación de Dª. Brenda Victoria Vale Gómez, e 
domicilio en Viveiro, para o vehículo, modelo RENAULT MEGANE e matrícula 
C-2607-CH. 

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que o vehículo 
para o que se solicita a minusvalía,  modelo RENAULT MEGANE e matrícula 
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C-2607-CH, figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente no seguro do 
vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter temporal, ata  o 30-05-2021.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar  exento  ao  100% da  cuota  íntegra  do  IVTM do  vehículo  modelo 
RENAULT  MEGANE  e  matrícula  C-2607-CH,  titularidade  de  Dª.  Brenda 
Victoria Vale Gómez, para o exercicio 2017 e ata a data do 30-05-2021.

 A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por Dª. Brenda Victoria 
Vale  Gómez,  e  domicilio  en  Viveiro,  para  o  vehículo  modelo  RENAULT 
MEGANE e matrícula C-2607-CH, do 100% da cota íntegra do imposto, para 
o exercicio 2017 e ata a data do 30-05-2021.

Segundo.-  Proceder  á  alta  da  exención  do  vehículo  modelo  RENAULT 
MEGANE e matrícula C-2607-CH  no correspondente padrón fiscal.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE. 1094/2017.-  EXENCIÓN 

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por Dª. 
María Antonia Martínez Fernández, e domicilio en Viveiro, para o vehículo, 
modelo FORD FOCUS e matrícula 9008-FDK. 

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala  que o vehículo 
para  o  que  se  solicita  a  minusvalía,  modelo  FORD  FOCUS  e  matrícula 
9008-FDK, figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente no seguro do 
vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar  exento  ao  100% da  cuota  íntegra  do  IVTM do  vehículo  modelo 
FORD  FOCUS  e  matrícula  9008-FDK,  titularidade  de  Dª.  María  Antonia 
Martínez  Fernández,  para  o  exercizo  2017 e  a  partir  deste  con  carácter 
indefinido.
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 A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por Dª. María Antonia 
Martínez Fernández, e domicilio en Viveiro, para o vehículo  modelo FORD 
FOCUS e matrícula 9008-FDK, do 100% da cota íntegra do imposto, para o 
exercicio 2017 e a partir dese exercicio con carácter indefinido.

Segundo.- Proceder á alta da exención do vehículo  modelo FORD FOCUS e 
matrícula 9008-FDK no correspondente padrón fiscal.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE. 1095/2017.- EXENCIÓN

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por D. 
Francisco José Rubal Soto, e domicilio en Viveiro, para o vehículo,  modelo 
VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI e matrícula M-6736-UC. 

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que o vehículo 
para o que se solicita a minusvalía, modelo VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI e 
matrícula M-6736-UC, figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente no 
seguro do vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar  exento  ao  100% da  cuota  íntegra  do  IVTM do  vehículo  modelo 
VOLKSWAGEN PASSAT  1.9 TDI  e  matrícula  M-6736-UC,  titularidade  de D. 
Francisco  José  Rubal  Soto,  para  o  exercicio  2017  e  a  partir  deste  con 
carácter indefinido.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-   Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Francisco José 
Rubal Soto, e domicilio en Viveiro, para o vehículo  modelo VOLKSWAGEN 
PASSAT  1.9  TDI  e  matrícula  M-6736-UC,  do  100%  da  cota  íntegra  do 
imposto,  para  o  exercicio  2017  e  a  partir  dese  exercicio  con  carácter 
indefinido.
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Segundo.- Proceder á alta da exención do vehículo  modelo VOLKSWAGEN 
PASSAT 1.9 TDI e matrícula M-6736-UC no correspondente padrón fiscal.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE. 1612/2016.- EXENCIÓN

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por D. José 
Martínez Prieto, e domicilio en Viveiro, para o vehículo, modelo CITROEN C3 
14I MAGIC e matrícula 6918-CPZ. 

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que o vehículo 
para  o  que  se  solicita  a  minusvalía,  modelo  CITROEN  C3  14I  MAGIC  e 
matrícula 6918-CPZ, figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente no 
seguro do vehículo asi mesmo sinala o citado informe que o domicilio fiscal 
do vehículo figura no Municipio de Arteixo – A Coruña.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
NON conceder a exención solicitada.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-  Non conceder a exención de IVTM solicitada por D. José Martínez 
Prieto, e domicilio en Viveiro, para o vehículo  modelo modelo CITROEN C3 
14I MAGIC e matrícula 6918-CPZ. 

Segundo.-  Non  proceder  á  alta  da  exención  do vehículo  modelo  modelo 
CITROEN C3 14I MAGIC e matrícula 6918-CPZ  no correspondente padrón 
fiscal.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE. 1065/2017.- EXENCIÓN

Concello de Viveiro

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



 
Concello de Viveiro

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por Dª. 
María Carmen Fernández Fanego,  e domicilio en Viveiro, para o vehículo, 
modelo AUDI A3 e matrícula 9024-JSL.

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que o vehículo 
para o que se solicita a minusvalía,  modelo AUDI A3 e matrícula 9024-JSL, 
figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente no seguro do vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar exento ao 100% da cuota íntegra do IVTM do vehículo modelo AUDI 
A3  e  matrícula  9024-JSL,  titularidade  de  Dª.  María  Carmen  Fernández 
Fanego, para o exercicio 2017 e a partir deste con carácter indefinido.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por Dª. María Carmen 
Fernández Fanego, e domicilio en Viveiro, para o vehículo modelo AUDI A3 e 
matrícula 9024-JSL, do 100% da cota íntegra do imposto, para o exercicio 
2017 e a partir dese exercicio con carácter indefinido.

Segundo.-  Proceder  á  alta  da  exención  do  vehículo  modelo  AUDI  A3  e 
matrícula 9024-JSL no correspondente padrón fiscal.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE. 1071/2017.- EXENCIÓN

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por Dª. 
Rebeca Espeso Casquete, e domicilio en Viveiro, para o vehículo,  modelo 
CITROËN C4 PICASSO e matrícula 6203-JHJ, así como a baixa para o actual 
vehículo para o que a tiña concedida (Citroen C4, matrícula 9788GBY).

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que o vehículo 
para  o  que  se  solicita  a  minusvalía,  modelo  CITROËN  C4  PICASSO  e 
matrícula 6203-JHJ, figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente no 
seguro do vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Concello de Viveiro

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



 
Concello de Viveiro

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar  exente  ao  100% da  cuota  íntegra  do IVTM do vehículo  modelo 
CITROËN  C4  PICASSO  e  matrícula  6203-JHJ,  titularidade  de  Dª.  Rebeca 
Espeso  Casquete,  para  o  exercizo  2017  e  a  partir  deste  con  carácter 
indefinido.
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por Dª. Rebeca Espeso 
Casquete,  e  domicilio  en  Viveiro,  para  o  vehículo  modelo  CITROËN  C4 
PICASSO e matrícula 6203-JHJ, do 100% da cota íntegra do imposto, para o 
exercicio 2017 e a partir dese exercicio con carácter indefinido.

Segundo.- Proceder á baixa da exención do vehículo Citroen C4, matrícula 
9788GBY no correspondente padrón fiscal e á alta da exención do vehículo 
modelo CITROËN C4 PICASSO e matrícula 6203-JHJ.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

4.- ESCRITOS E COMUNICACIÓNS

EXPTE.  1105/2017.-  DEVOLUCIÓN  AVAL   MONICA  ALVAREZ 
FLORES,

Vista  a  solicitude  de  Dª.  Mónica  Alvarez  Flores,  en  condición  de 
administradora  concursal  da  entidade  mercantil  CONSTRUCCIONES COTO 
RIBADEO, S.L., segundo se acredita mediante auto do Xulgado do Mercantil 
de  Lugo,  presentada  en  data  11  de  novembro  de  2016  (nº  de  rexistro 
2016-E-RC-7466), no que manifesta:

“(...)

Que  a  entidad  CONSTRUCCIONES  COTO  RIBADEO,  S.L.  en  su  día  depositó  una  fianza  
definitiva  de  AFIGAL  a  favor  del  Ayuntamiento  de  Viveiro  (Lugo)  para  responder  de  
“Rehabilitación de inmoble sito na rúa Irmáns Vilar Ponte,  nº 23 de Viveiro, ante Excmo.  
Concello de Viveiro, por importe de cuatro mil doscientos euros (4.200,00 €)”.

Asimismo  presentó  un  aval  para  responder  de  las  obligaciones  siguientes  como  fianza  
definitiva:  “GARANTÍA DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL EDIFICIO DE 37 VIVIENDAS,  
LOCAL  COMERCIAL  Y  GARAJES  EN AVDA.  SUASBARRAS,  Nº  39  DE COVAS,  VIVEIRO”,  por  
importe de 26.000,00 €.

Que citadas obras ya han sido finalizadas y transcurrido el prazo de garantía se procede a su  
devolucióna la siguiente dirección:
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(...)

Que considerando que ya ha finalizado el período de garantía de las citadas obras se proceda  
a la devolución de las fianzas a la dirección más arriba indicada para su cancelación ante  
AFIGAL.”

Visto o informe xurídico, emitido pola técnico xurídico do Departamento de 
Urbanismo,  sobre  DEVOLUCION  DE  AVAL  CONSTITUIDO  POR 
CONSTRUCCIONES  COTO  RIBADEO  SL  EN  GARANTIA  DE  OBRAS  DE 
URBANIZACION  DE  EDIFICIO  DE  37  VIVENDAS,  LOCAL  COMERCIAL  E 
GARAXES EN AVDA SUASBARRAS,  N.º  39 EN COVAS VIVEIRO (EXPTE LIC. 
NUMERO 352/2005) POR IMPORTE DE 26.000 EUROS.

No informe xurídico referido sinálase o seguinte:

“ANTECEDENTES

1.  A  Xunta  de  Goberno  Local  do  Concello  de  Viveiro  entendeu  adquirida  por  silencio  
administrativo, na sesión celebrada o 26 de setembro de 2006, unha licenza de obras para a  
construción dun edificio de 37 vivendas,  locais comerciais,  rochos e garaxes no lugar de  
Susasbarras 39, da parroquia de Covas-Viveiro promovida por Construcciones Coto Ribadeo,  
S.L. e tramitada co número de expediente 352/2005.

No punto 5º do acordo mencionado dise, textualmente. “Consonte se sinala no informe do  
enxeñeiro  municipal  o  orzamento  de  execución  material  aproximado  das  obras  de  
urbanización que hai que facer simultáneamente ás da edificación é de 26.000,00 euros,  
considerando na fronte á rúa Suasbarras a beirarrúa, e na fronte á rúa de nova apertura e ao  
camiño das  Lagoas  os  servizos  de iluminación pública,  abastecemento  de auga potable,  
saneamento de pluviais e de residuais, o de subminsitración de electricidade, beirarrúa e  
firme de calzada. A definición concreta destas obras de urbanización deberá presentala o  
promotor para a aprobación por parte do Concello, previas as consultas ás compañías”

Si  ben  o  referido  acto  foi  notificado  ao  interesado  o  dia  23  de  outubro  de  2006,  no  
expediente consta  incorporado  con fecha 20 de outubro  de 2006 o documento contable  
correspondente ao aval de AFIGAL numero 30.761 a favor de Construcciones Coto Ribadeo,  
S.L. por importe de 26.000,00 euros en garantia das mencionadas obras

2. En data 24 de abril de 2007 a mercantil Construcciones y Saneamientos A Piunca, S.L.  
achega o proxecto de execución correspondente ás obras do expediente 352/2005, toda vez  
que a licenza obtida por silencio  administrativo tiña como soporte documental un proxecto  
básico, suficiente para adquirir a licenza pero insuficiente para iniciar a súa execución; e  
achégase igualmente un documento de cambio de titularidade do proxecto co que se iniciou  
o expediente. O 25 de abril  de 2007 foi rexistrado no rexistro municipal o documento de  
Portela  Varela  Puente  Arquitectos,  S.L.  asinado  polas  mercantiles  Construcciones  Coto  
Ribadeo,  S.L.  e Construcciones  y Saneamientos a Piunca, S.L.  comunicando o cambio de  
propiedade das obras.

A Xunta de Goberno autorizou, na sesión do 2 de maio de 2007, o cambio de titularidade da  
licenza a favor de Construcciones y Saneamientos A Piunca, S.L.

3. O 29 de xaneiro de 2009 a representación da mercantil Construcciones Coto Ribadeo, S.L.  
solicitou  a  devolución  do  aval  por  haberse  traspasado  a  propiedade  das  obras  a  
Construcciones y Saneamientos A Piunca, S.L.; e entre a documentación aportada atópase  
copia do borrador dunha escritura de compraventa segundo a cal Coto Ribadeo, S.L. vende a  
A Piunca, S.L. a finca sita en Suasbarras sobre a que se proxectou o edificio a construir, con  
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todos os dereitos, incluido a parte proporcional da licenza de obra maior, proxecto básico e  
estudio xeotécnico do solo. A mencionada solicitude non foi obxecto de resolución expresa.

4. O 11 de novembro de 2016 a administradora concursal de Construcciones Coto Ribadeo,  
S.L. presenta solicitude de devolución do aval.

5. O vixiante do servizo municipal de urbanismo emitíu informe o 15 de marzo de 2017 no  
que dí que as obras non foron iniciadas.

CONSIDERACIÓNS XURIDICO-URBANÍSTICAS 

PRIMEIRO:  A  normativa  urbanística  autonómica  vixente  na  data  de  recoñecemento  da 
obtención da licenza por silencio administrativo (26 de setembro de 2006) era a Lei 9/2002,  
do  30  de  decembro,  de  ordenación  urbanística  e  protección  do  medio  rural  de  Galicia  
(LOUGA) e o Decreto 102/2006, do 22 de xuño, da Consellería de Política Territorial, Obras  
Publicas e Transportes, polo que se suspende a vixencia das NNSSPP municipal de Viveiro e  
se aproba a ordenación urbanística provisional ata a entrada en vigor do novo planeamento.

A calificación urbanística correspondente ao terreo era a de urbano segundo o informe dos  
servizos técnicos municipais. Segundo o artigo 20.2 da LOUGA, non se pode edificar terreo  
ningún que non reúna a condición de soar, agás que se asegure a execución simultánea da  
urbanización e da edificación mediante aval que terá que cubrir o custo estimado das obras  
de urbanización 
Para estes efectos, a mercantil Coto Ribadeo, S.L.- entón titular da licenza - constituíu o aval  
de 26.000 euros por tratarse dun requisito constitutivo do dereito a edificar.

SEGUNDO. O artigo 13 do Decreto de 17 de xuño de 1955, polo que se aproba o Reglamento  
de Servicios das Corporacións Locais (en diante, RSCL) establece que as licenzas relativas ás  
condicións dunha obra, instalación ou servicio son transmisibles, debendo o antigo e o novo  
construtor  ou  empresario  comunicalo  por  escrito  á  Corporacion.  Tal  transmisión  foi  
formalmente  comunicada  polas  mercantiles  cedente  e  cesionaria  sendo  obxecto  de  
autorización pola Xunta de Goberno Local o 2 de maio de 2007, polo que a tódolos efectos é  
A Piunca S.L. a persoa xurídica que ostenta na actualidade a titularidade da licenza de obras  
fronte á administración municipal.

Dita  previsión  normativa  debe  completarse  coa  do  artigo  10  que  dí  que  os  actos  das  
Corporacións Locais polos que se interveña a acción dos administrados … non alterarán as  
situacións xurídicas privadas entre este e as demais persoas. En consecuencia, a obriga de  
garantir as obras de urbanización simultáneas ás de edificación, forma parte indisoluble la  
licenza urbanística de tal forma que a transmisión desta implica a transmisión de todos os  
dereitos, obrigas e condicións que dela derivan.

TERCEIRO: Conforme dí  o artigo 15.1 do RSCL citado,  as licenzas  relativas ás condicións  
dunha obra ou instalación terán vixencia mentres subsistan aquelas.

Entre as condicións establecidas no acordo da Xunta de Goberno de 26 de setembro de 2016  
figura, non só a relativa ás obras de urbanización en garantía das que foi constituido o aval  
de 26.000 euros, senon tamen a referente aos prazos de inicio e de remate das obras (6  
meses e 3 anos,  respectivamente,  contados desde a data da adquisición da licenza) e á  
caducidade da mesma por incumprimento desta condición

Segundo foi verificado polo vixiante municipal do servizo de urbanismo, non se deu inicio á  
execución das obras, circunstancia que permitiría que o Concello, logo do procedemento coa  
audiencia ao interesado (é dicir, A Piunca, S.L. como titular actual da licenza urbanística )  
declare a caducidade da licenza.

Por  outra  parte,  e  de  conformidade  co  artigo  84  da  Lei  39/2015  de  1  de  outubro,  do  
Procedemento  Administrativo  Común das  Administracións  Públicas,  a  mercantil  titular  da  
licenza podería renunciar á licenza e solicitar a devolución ou cancelación do aval
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Do  relato  de  antecedentes  e  á  vista  das  consideracións  xurídicas  que  anteceden,  cabe  
extraer as seguintes 

CONCLUSIÓNS 

- Que a titularidade da licenza municipal de obras outorgada o 26 de setembro de 2006 e da  
que forma parte integrante o aval de AFIGAL numero 30.761 por importe de 26.000,00 euros  
en garantia delas, osténtaa na actualidade fronte a esta administración municipal a mercantil  
Construcciones  y Saneamientos  A Piunca,  S.L,  polo  que  non cabería  a súa devolución  á 
administradora concursal de Construcciones Coto Ribadeo, S.L., motivo polo cal debe, a xuízo  
da asinante, desestimarse a solicitude presentada
-  Independentemente  do  anterior,  cabe  a  posibilidade  de  que  a  mercantil  A  Piunca  S.L.  
solicite a devolución do aval previa renuncia á licenza outorgada para a execución das obras
En calquera caso, e de conformidade co disposto nos artigos 145 da Lei do Solo de Galicia  
(2/2016, do 10 de febreiro) e 359 do Regulamento para o seu desenvolvemento (Decreto  
143/2016 de 22 de setembro) este Concello pode iniciar o procedemento para declarar a  
caducidade da reiterada licenza por non ter iniciadas as obras e haber transcorrido os prazos  
previstos legalmente para o seu inicio e remate”

A Xunta de Goberno Local, atendendo ao exposto no informe emitido pola 
técnico xurídico do Departamento de Urbanismo, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Desestimar a solicitude de devolución de aval presentada por Dª. 
Mónica  Alvarez  Flores,  en  condición  de  administradora  concursal  da 
entidade mercantil CONSTRUCCIONES COTO RIBADEO, S.L..

Segundo.- Dar traslado do presente acordo ao Departamento de Urbanismo 
e ao Departamento de Xestión Tributaria para o seu coñecemento e aos 
efectos  da  notificación  aos  interesados  coa  expresión  dos  recursos  que 
procedan.

EXPTE. 1988/2017.- SILVIA ROLLE FRAGA

Visto o escrito presentado por Dª Silvia Rolle Fraga, veciña de Viveiro e con 
domicilio no lugar de Barral, s/n, parroquia de San Pedro, no que solicita 
asignación  de  número  para  a  vivenda  da  súa  propiedade  de  nova 
construción sita no lugar de Pedrouzos, parroquia de San Pedro.

Visto o informe emitido polo Negociado de Estatística, no que se fai constar 
que, segundo o libro de numeración existente e plano catastral, a vivenda 
estáa situada no solar donde está derruida unha edificación designada co 
número 8, polo que lle correspondería o número 8.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.-  Asignarlle  á  vivenda  propiedade  de  Dª  Silvia  Rolle  Fraga,  a 
seguinte numeración de goberno: PEDROUZOS, Nº 8 - SAN PEDRO.

Segundo.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento de Estadística 
para a súa notificación ó interesado.

EXPTE.2078/2017.- EMILIA RODRÍGUEZ CHAO
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Visto o escrito presentado por Dª Emilia Rodríguez Chao, veciña de Viveiro e 
con  domicilio  no  lugar  de  Pena,  48,  parroquia  de  Vieiro,  co  número  de 
rexistro de entrada 2017-E-RC-1285,  no que solicita cambio do número da 
vivenda por requerimento de documentación do departamento de Xestión 
Tributaria de Sucesións e Doazóns.

Visto o informe emitido polo Negociado de Estatística, no que se fai constar 
que:

“Visto o escrito presentado por Dª. Emilia Rodríguez Chao (...) no que solicita, como parte  
dos herdeiros de Dª. Josefa Nieves Chao Louro, identificación da vivenda sita na parroquia de  
San Pedro, lugar de Calvo, da que presenta dous recibos do Imposto de Bienes Inmobles; un  
do ano 2008 cuia referencia catastras é 001001500PJ13A0002UZ, lugar de Calvo, nº 15 e  
que  figura  a  nome  de  Dª.  Josefa  Nieves  Chao  Louro;  e  outro  do  ano  1989,  referencia  
100500210014, lugar de Calvo, nº 8, a nome de D. José Rodríguez Moreiras, se informa:

- Que a Lei Reguladora das Basese de Réximen Local 7/1985, de 2 de abril, establece  
que  los  núcleos  de  población  existentes  nas  entidades  colectivas  (parroquias)  
debense  agrupar   en  entidades  singulares,  polo  que  na  actualidade,  a  entidad  
singular de A Igrexa, Parroquia de San Pedro, está formada polos núcleos de Calvo, A  
Torre,  e  Igrexa,  numerados  correlativamente,  correspondiéndole  á  edificación  
mencionada, o número 15 do lugar de Calvo.

- Anteriormente á citada Lei, os núcleos no estaban agrupados, e se numeraban de  
forma independente, constando esa edificación co número 8 do lugar de Calvo.”

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Asignarlle á vivenda propiedade de Dª. Emilia Rodríguez Chao, a 
seguinte numeración de goberno: Calvo, nº 15, San Pedro.

Segundo.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento de Estadística 
para a súa notificación ó interesado.

EXPTE. 2176/2017. DEVOLUCIÓN DE AVAL

Vista a solicitude de D. José Saa Saa, como gerente da entidad mercantil 
CONSTRUCCIONES  Y  CANALIZACIONES  JOSE  SAA,  S.L.  con  domicilio  a 
efectos  de  notificación  na  rúa  Costa  do Castro,  nº  1,  entpta  A,  Foz,  de 
devolución da fianza correspondente á obra: REFORMA DE LA LMT VIVEIRO 3 
DERIVACIÓN A CT 4810 CASANOVA (OBRA CONTRATADA CON BEGASA), por 
importe de 3.000,00 euros, en relación co Expte. 1485/2016.

Visto  o  informe  emitido  en  data  27  de  marzo  de  2017  polo  vixiante 
urbanístico, no que se sinala que persoado no lugar comproba que o espazo 
público quedou en perfectas condicións, podendo devolver a fianza.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Proceder á devolución da fianza depositada por D. José Saa Saa, 
como gerente da entidad mercantil CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES 
JOSE SAA, S.L. por importe de 3.000,00 euros, referente ó Expte. 1485/2016.
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Segundo.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento de Tesourería 
para proceder á súa devolución e notificación ao interesado. 

5.- ENTRONCAMENTO 

EXPTE.  1884/2017.-  ENTRONCAMENTO  Á  REDE  DE 
ALCANTARILLADO.

Vista a solicitude de D. Antonio Bestard Rossello con domicilio a efectos de 
notificación  na  rúa  Pascual  Veiga,  nº  6,  27867  Lugo,  para  realizar  o 
entronque  á  rede  de  sumidoiros,  para  vivenda  con  referencia  catastral 
002304000PJ13DW, sita en Xabariz (Galdo), 2,  en Viveiro, para o tipo de 
obra: vivenda.

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

Rede xeral do posible entroncamento PVC  315
Diámetro da acometida 160
Lonxitude da acometida 16 m
Terreo Terra e asfalto
Observacións Ten que romper asfalto

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

Resultando  que  consta  no  expediente  a  presentación  de  comunicación 
previa  para  a  realización  de  ditas  obras,  contando  co  visto  e  prace  do 
arquitecto municipal. Establécese polo arquitecto municipal unha fianza de 
300,00 euros en concepto de garantía  para reparación de posibles danos 
que se podan ocasionar no espazo público.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Autorizar o entroncamento á rede de sumidoiros solicitada por D. 
Antonio  Bestard  Rossello,  debendo  aboar  as  taxas  municipais 
correspondentes no Banco Sabadel, no número de conta: ES51. 0081. 2146. 
98.  0001000001,  por  un importe de 14,68 euros,  segundo o art.  5.1 da 
Ordenanza, e depositar unha fianza para responder da reposición do firme 
afectado, por un importe de 300,00 euros.

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

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para o seu 
coñecemento e efectos de notificación ao Departamento de Tesourería e ós 
interesados.
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EXPTE.  2065/2017.- ENTRONCAMENTO  Á  REDE  DE 
ALCANTARILLADO.

Vista a solicitude de Dª. María José Fraga Castro con domicilio a efectos de 
notificación en Casanova–Vieiro, 1, en Viveiro, para realizar o entronque á 
rede de sumidoiros, para vivenda con referencia catastral 002202000PJ13E, 
sita en Casanova-Vieiro, 1, en Viveiro, para o tipo de obra: vivenda.

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

Rede xeral do posible entroncamento PVC  315
Diámetro da acometida 160
Lonxitude da acometida 5 m
Terreo Terra 
Observacións O entroncamento se realiza no pozo 

existente na propiedad privada.

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

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

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Autorizar o entroncamento á rede de sumidoiros solicitada por Dª. 
María  José  Fraga  Castro,  debendo  aboar  as  taxas  municipais 
correspondentes no Banco Sabadel, no número de conta: ES51. 0081. 2146. 
98.  0001000001,  por  un importe de 14,68 euros,  segundo o art.  5.1 da 
Ordenanza. 

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

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

6.- PROPOSTAS DE GASTOS

Vistas  as  propostas  de  gasto  presentadas  polos  Concelleiros,  coa 
fiscalización  previa  de  conformidade  pola  Intervención,  certificando  a 
existencia  de  crédito,  cos  números  de  expedientes:  EXPTE.  1969/2017.- 
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EXPTE.  1970/2017.-  EXPTE.   2047/2017.-  EXPTE.   2049/2017.-  EXPTE. 
2050/2017.- EXPTE.  4711/2016.- EXPTE. 4712/2016.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Aprobar a autorización dos referidos gastos.

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

7.- RECOÑECEMENTO E LIQUIDACIÓN DE OBRIGAS.

EXPTE. 1456/2017.- 

Vista a relación de obrigas correspondente ao expte 1456/2017.

Visto o informe de reparo emitido pola Intervención en data 8 de marzo de 
2017, mediante o que se formula reparo suspensivo  sobre a relación de 
obrigas  para  a  Xunta  de  Goberno  Local,  emitidas  por  Aldro  Energía  y 
Soluciones  SL,  por  un  importe  total  de  43.174,88  €,  que  constan  no 
expediente 1456/2017.

Resultando que en data 17 de marzo de 2017, por  parte de Alcaldía se 
procedeu ao levantamento do reparto formulado pola Intervención, en base 
aos seguinte:

“Tendo en conta que no informe referido, por parte da Intervención, se indica que:
“1. Existe consignación no vixente Orzamento Xeral na aplicación que se indica na relación  
de facturas anteriores, polo importe total de 43.174,88 €.
2. Segundo o artigo 214 do TRLRFL, a función interventora ten por obxecto entre outros,  
fiscalizar todos os actos das entidades locais que dean lugar ao recoñecemento e liquidación  
de obrigas e gastos de contido económico e os pagos que de aqueles se deriven, co fin de  
que a xestión se axuste ás disposicións aplicables en cada caso.”
Tendo en conta o reparo suspensivo se motiva na disconformidade na tramitación dos gastos  
que se reflicten nas facturas obxecto de informe, en canto supoñen gastos realizados sen os  
trámites de consignación orzamentaria previa, aínda que a teñen, sen fiscalización previa e  
omitir outros requisitos e trámites esenciais  dos procementos de contratación ao non ter  
cobertura como contrato menor e non consta contrato anterior para o mesmo obxecto e co  
mesmo proveedor.
Tendo en conta que consta no expediente informe de Intervención de data 21 de febreiro de  
2017 no que se indica que:
“1. Trátase de gastos realizados no propio exercicio que ainda que pola sua cuantía anual  
non superan o importe máximo dos contratos menores, superan a duración de un ano, sendo  
periodicos e repetitivos, non podendo considerarse contrato menor.
2. Existe consignación no vixente orzamento nas aplicacións que se indican, polo importe  
total de 43.174,88 euros.
3. Segundo o artigo 214 do TRLRFL, a función interventora ten por obxecto entre outros,  
fiscalizar todos os actos das entidades locais que dean lugar ao recoñecemento e liquidación  
de obrigas e gastos de contido económico e os pagos que de aqueles se deriven, co fin de  
que a xestión se axuste ás diposicións aplicables en cada caso.
Por  todo  o  exposto,  a  que  subscribe  manifesta  a  disconformidade  do  tratamento  como  
contrato menor, debendo tramitar un procedemento aberto, planificando as necesidades que  
deben  de  cubrirse  e  concretar  o  alcance  tanto  material  como  temporal  do  obxecto  da  
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prestación a realizar e impulsar unha contratación racional e eficiente, con concurrencia e  
publicidade.”
Tendo en conta os seguintes FUNDAMENTOS:
I. Que o artigo 217 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo establece que cando o  
órgano ó que afecte o reparo non estea de acordo con este corresponderá ao presidente da  
entidade local resolver a discrepancia, sendo a súa resolución executiva.
II.  Tendo  en  conta  que  no  informe  de  Intervención  de  data  21  de  febreiro  de  2017  se  
manifesta a disconformidade de facturas da empresa ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES SL,  
indicando que se debe proceder  á tramitación dun procedemento aberto,  planificando as  
necesidades que deben de cubrirse e concretar o alcance tanto material como temporal do  
obxecto  da  prestación  a  realizar  e  impulsar  unha  contratación  racional  e  eficiente,  con  
concurrencia  e  publicidade.  Resultando  que  a  enerxía  eléctrica  constitúe  un  subministro  
indispensable para o funcionamento do concello, do que non se pode prescindir e que, en  
tanto non se leve a cabo o oportuno expediente de contratación sinalado pola Intervención, é  
preciso manter os contratos vixentes.
III. Tendo en conta que se trata de facturas existentes no Concello e que polo tanto éste se  
atopa obrigado ao seu pagamento en virtude da teoría do enriquecemento inxusto, pola que  
debe existir  unha correlativa  compensación  da Administración que recibe  a prestación  a  
favor do acreedor.
Esta Alcaldía dicta a seguinte RESOLUCIÓN:
1º.- Acordar o levantamento do reparo en base ao exposto nos fundamentos I, II e III.”

Resultando que pola Alcaldía, mediante resolución de data 3 de xullo de 
2015  se  acordou  delegar  na  XGL  a  competencia  para  a  autorización, 
disposición  e  recoñecemento  de  gastos  orzamentarios  que  requiran 
fiscalización previa. 

Consta  no  expediente  informe de  Intervención  de  data  29  de  marzo de 
2017, no que sinala o que sigue:

“Asunto: Corrección de erros do informe de reparo de Intervención. Art.109.2 de Lei 39/2015,  
de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas 

En base o artigo 109.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro , do Procedemento Administrativo  
Común das Administracións Públicas, procédese a corrección do informe de Intervención de  
asunto recoñecemento de obrigas do ano 2017, con nota de reparo do artigo 216.2.c) de  
data 7 de marzo de 2017, no antepenúltimo paragrafo do seguinte teor literal.
Donde dice: “.... contrato menor e non consta contrato anterior para o mesmo obxecto e co  
mesmo proveedor”.
Debe  decir:  “...contrato  menor  por  ter  unha  duración  superior  a  un  ano  sendo  gastos  
periódicos e repetitivos”.

Resultando que o reparo suspensivo formulado pola Intervención á mesma, 
foi  levantado pola Alcaldía,  a Xunta de Goberno Local,  por unanimidade, 
acorda:

Primeiro.- Aprobar a relación de facturas e obrigas que derivan das mesmas, 
recollidas na relación que figura no expediente 1456/2017.

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

EXPTE.1521/2017.- PAGO A XUSTIFICAR
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Vista a conta xustificativa referente ás Festas de Carnaval 2017, en relación 
cos  fondos  librados  a  xustificar  por  valor  de  7.000,00  euros  (referencia 
contable  22017000376),  a  favor  do  Concelleiro  de  Facenda,  D.  Jesús 
Fernández Fernández, para facer fronte ós gastos por premios nas Festas de 
Carnaval 2017.

Visto  o  informe  emitido  por  Intervención  no  que  se  sinala  que  a 
documentación presentada xustifica o gasto realizado de 6.840,00 euros, 
que os gastos efectuados se corresponden coa finalidade para a que se 
concedeu  o  mandamento  de  pago  a  xustificar,  consta  xustificante  do 
reintegro (Talón de cargo de data 02/03/2017) das cantidades no invertidas 
por importe de 160,00  €, de conformidade co establecido no art. 70.2 de 
R.D. 500/1900 e 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  ás  Festas  de  Carnaval 
2017,  en relación cos  fondos  librados  a  xustificar  por  valor  de 6.840,00 
euros  (referencia  contable  22017000376),  a  favor  do  Concelleiro  de 
Facenda,  D.  Jesús  Fernández  Fernández,  para  facer  fronte  ós  gastos  por 
premios e similares nas Festas de Carnaval 2017.

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

EXPTE. 1956/2017.- PAGO A XUSTIFICAR

Vista a conta xustificativa referente ao II Concurso fotográfico “Traballos e 
mulleres”, en relación cos fondos librados a xustificar por valor de 250,00 
euros  (referencia  contable  22017000167),  a  favor  da  Sra.  Alcaldesa,  Dª. 
María Loureiro García, para facer fronte ós gastos por premios no II Concurso 
fotográfico “Traballos e mulleres”.

Visto  o  informe  emitido  por  Intervención  no  que  se  sinala  que  a 
documentación presentada xustifica o gasto realizado de 250,00 euros, que 
os  gastos  efectuados  se  corresponden  coa  finalidade  para  a  que  se 
concedeu o  mandamento de pago a  xustificar  e  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 ao II Concurso fotográfico 
“Traballos e mulleres”, en relación cos fondos librados a xustificar por valor 
de  250,00  euros  (referencia  contable  22017000167),  a  favor  da  Sra. 
Alcaldesa, Dª. María Loureiro García, para facer fronte ós gastos por premios 
no II Concurso fotográfico “Traballos e mulleres”.
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Segundo.- Dar conta deste acordo ó Departamento de Intervención para o 
seu  coñecemento,  e  proceder  a  súa  notificación  ós  Departamentos  de 
Tesourería e Servizos Económicos.

EXPTE. 1732/2017.- 

Vista a relación de obrigas correspondente ao expte 1732/2017.

Visto o informe de reparo emitido pola Intervención en data 8 de marzo de 
2017, mediante o que se formula reparo suspensivo  sobre a relación de 
obrigas  para  a  Xunta  de  Goberno  Local,  emitidas  por  Aldro  Energía  y 
Soluciones  SL,  por  un  importe  total  de  32.198,45  €,  que  constan  no 
expediente 1732/2017.

Resultando  que  en data  17 de  marzo de  2017 por  parte  de Alcaldía  se 
procedeu ao levantamento do reparto formulado pola Intervención, en base 
aos seguinte:

“Tendo en conta que no informe referido, por parte da Intervención, se indica que:
“1. Existe consignación no vixente Orzamento Xeral na aplicación que se indica na relación  
de facturas anteriores, polo importe total de 32.198,45 €.
2. Segundo o artigo 214 do TRLRFL, a función interventora ten por obxecto entre outros,  
fiscalizar todos os actos das entidades locais que dean lugar ao recoñecemento e liquidación  
de obrigas e gastos de contido económico e os pagos que de aqueles se deriven, co fin de  
que a xestión se axuste ás disposicións aplicables en cada caso.”
Tendo en conta o reparo suspensivo se motiva na disconformidade na tramitación dos gastos  
que se reflicten nas facturas obxecto de informe, en canto supoñen gastos realizados sen os  
trámites de consignación orzamentaria previa, aínda que a teñen, sen fiscalización previa e  
omitir outros requisitos e trámites esenciais  dos procementos de contratación ao non ter  
cobertura como contrato menor e non consta contrato anterior para o mesmo obxecto e co  
mesmo proveedor.
Tendo en conta que o listado de obrigas reparadas se corresponde con facturas da empresa  
Aldro Energía y Soluciones SL, referidas ao subministro de enerxía eléctrica, e que por parte  
da Intervención Municipal  (noutro expediente de facturas de enerxía eléctrica) se indicou  
que, ao non ter cabida como contrato menor, debería tramitarse un procedemento aberto  
con concorrencia e publicidade.
Resultando  que  neste  Concello  non  se  conta  con  ningún  expediente  de  contratación  
realizado para ningún dos subministros de enerxía eléctrica existentes,  entendendo,  polo  
tanto,  que debería  procederse  á  realización  dun expediente  de contratación  aberto,  con  
concorrencia e publicidade, que abranga todos os subministros existentes. 
Tendo en conta os seguintes FUNDAMENTOS:
I. Que o artigo 217 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo establece que cando o  
órgano ó que afecte o reparo non estea de acordo con este corresponderá ao presidente da  
entidade local resolver a discrepancia, sendo a súa resolución executiva.
II.  Tendo  en  conta  a  necesidade  de  realización  dun  expediente  de  contratación  para  a  
totalidade de subministros de enerxía eléctrica existentes.
III.  Tendo en conta que a enerxía eléctrica constitúe un subministro indispensable para o  
funcionamento do concello, do que non se pode prescindir e que, en tanto non se leve a cabo  
o oportuno expediente de contratación, é preciso manter os contratos vixentes.
IV. Tendo en conta que se trata de facturas existentes no Concello e que polo tanto éste se 
atopa obrigado ao seu pagamento en virtude da teoría do enriquecemento inxusto, pola que  
debe existir  unha correlativa  compensación  da Administración que recibe  a prestación  a  
favor do acreedor.
Esta Alcaldía dicta a seguinte RESOLUCIÓN:
1º.- Acordar o levantamento do reparo en base ao exposto nos fundamentos I, II, III e IV.”
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Resultando que pola Alcaldía, mediante resolución de data 3 de xullo de 
2015  se  acordou  delegar  na  XGL  a  competencia  para  a  autorización, 
disposición  e  recoñecemento  de  gastos  orzamentarios  que  requiran 
fiscalización previa. 

Resultando que o reparo suspensivo formulado pola Intervención á mesma, 
foi  levantado pola Alcaldía,  a Xunta de Goberno Local,  por unanimidade, 
acorda:

Consta  no  expediente  informe de  Intervención  de  data  29  de  marzo de 
2017, no que sinala o que sigue:

“Asunto: Corrección de erros do informe de reparo de Intervención. Art.109.2 de Lei 39/2015,  
de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas 

En base o artigo 109.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro , do Procedemento Administrativo  
Común das Administracións Públicas, procédese a corrección do informe de Intervención de  
asunto recoñecemento de obrigas do ano 2017, con nota de reparo do artigo 216.2.c) de  
data 7 de marzo de 2017, no antepenúltimo paragrafo do seguinte teor literal.
Donde dice: “.... contrato menor e non consta contrato anterior para o mesmo obxecto e co  
mesmo proveedor”.
Debe  decir:  “...contrato  menor  por  ter  unha  duración  superior  a  un  ano  sendo  gastos  
periódicos e repetitivos”.

Primeiro.- Primeiro.- Aprobar a relación de facturas e obrigas que derivan 
das mesmas, recollidas na relación que figura no expediente 1732/2017.

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

EXPTE. 1739/2017.- 

Vista a relación de obrigas correspondentes ao expte. 1739/2017.

Visto o informe de reparo emitido pola Intervención en data 8 de marzo de 
2017, mediante o que se formula reparo suspensivo  sobre a relación de 
obrigas para a Xunta de Goberno Local, emitidas por Origen Viveiro SL, por 
un importe total de 11.862,94 €, que constan no expediente 1739/2017.

Resultando  que  en data  17 de  marzo de  2017 por  parte  de Alcaldía  se 
procedeu ao levantamento de reparo formulado pola Intervención, en base 
aos seguinte:

“Tendo en conta que no informe referido, por parte da Intervención, se indica que:
“1. Existe consignación no vixente Orzamento Xeral na aplicación que se indica na relación  
de facturas anteriores, polo importe total de 11.862,94 €.
2. Segundo o artigo 214 do TRLRFL, a función interventora ten por obxecto entre outros,  
fiscalizar todos os actos das entidades locais que dean lugar ao recoñecemento e liquidación  
de obrigas e gastos de contido económico e os pagos que de aqueles se deriven, co fin de  
que a xestión se axuste ás disposicións aplicables en cada caso.”
Tendo en conta o reparo suspensivo se motiva na disconformidade na tramitación dos gastos  
que se reflicten nas facturas obxecto de informe, en canto supoñen gastos realizados sen os  
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trámites de consignación orzamentaria previa, aínda que a teñen, sen fiscalización previa e  
omitir outros requisitos e trámites esenciais  dos procementos de contratación ao non ter  
cobertura como contrato menor e non consta contrato anterior para o mesmo obxecto e co  
mesmo proveedor.
Tendo en conta que neste momento xa se está a tramitar, no Departamento de Contratación,  
o expediente para licitar o servizo de limpeza de diversos edificios municipais do Concello de  
Viveiro,  atopándose  redactado  a  día  de  hoxe  un  borrador  do  prego  de  cláusulas  
administrativas particulares, que precisa de varias modificacións.
Resultando que o Concello non pode prescindir do servizo de limpeza, que debe continuar  
realizándose mentres non se remate o expediente de contratación iniciado.
Tendo en conta os seguintes FUNDAMENTOS:
I. Que o artigo 217 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo establece que cando o  
órgano ó que afecte o reparo non estea de acordo con este corresponderá ao presidente da  
entidade local resolver a discrepancia, sendo a súa resolución executiva.
II.  Tendo  en conta  que xa se atopa en tramitación o expediente  de contratación  para  o  
servizo de limpeza.
III. Tendo en conta que este servizo resulta indispensable para o funcionamento do concello,  
do que non se pode prescindir e que, en tanto non se remate o oportuno expediente de  
contratación, é preciso continuar coa súa prestación.
IV. Tendo en conta que se trata de facturas existentes no Concello e que polo tanto éste se 
atopa obrigado ao seu pagamento en virtude da teoría do enriquecemento inxusto, pola que  
debe existir  unha correlativa  compensación  da Administración que recibe  a prestación  a  
favor do acreedor.
Esta Alcaldía dicta a seguinte RESOLUCIÓN:
1º.- Acordar o levantamento do reparo en base ao exposto nos fundamentos I, II, III e IV.”

Resultando que pola Alcaldía, mediante resolución de data 3 de xullo de 
2015  se  acordou  delegar  na  XGL  a  competencia  para  a  autorización, 
disposición  e  recoñecemento  de  gastos  orzamentarios  que  requiran 
fiscalización previa. 

Resultando que o reparo suspensivo formulado pola Intervención á mesma, 
foi  levantado pola Alcaldía,  a Xunta de Goberno Local,  por unanimidade, 
acorda:

Primeiro.- Primeiro.- Aprobar a relación de facturas e obrigas que derivan 
das mesmas, recollidas na relación que figura no expediente 1739/2017.

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

EXPTE. 1742/2017.- 

Vista a relación de obrigas correspondentes ao expte. 1742/2017.

Visto o informe de reparo emitido pola Intervención en data 8 de marzo de 
2017, mediante o que se formula reparo suspensivo  sobre a relación de 
obrigas para a Xunta de Goberno Local, emitidas por Servicios Sociais San 
Roque SL, por un importe total de 21.575,07 €, que constan no expediente 
1742/2017.
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Resultando  que  en data  17 de  marzo de  2017 por  parte  de Alcaldía  se 
procedeu ao levantamento de reparo formulado pola Intervención, en base 
aos seguinte:

“Tendo en conta que no informe referido, por parte da Intervención, se indica que:
“1. Existe consignación no vixente Orzamento Xeral na aplicación que se indica na relación  
de facturas anteriores, polo importe total de 21.575,07 €.
2. Segundo o artigo 214 do TRLRFL, a función interventora ten por obxecto entre outros,  
fiscalizar todos os actos das entidades locais que dean lugar ao recoñecemento e liquidación  
de obrigas e gastos de contido económico e os pagos que de aqueles se deriven, co fin de  
que a xestión se axuste ás disposicións aplicables en cada caso.”
Tendo en conta o reparo suspensivo se motiva na disconformidade na tramitación dos gastos  
que se reflicten nas facturas obxecto de informe, en canto supoñen gastos realizados sen os  
trámites de consignación orzamentaria previa, aínda que a teñen, sen fiscalización previa e  
omitir outros requisitos e trámites esenciais  dos procementos de contratación ao non ter  
cobertura como contrato menor e non consta contrato anterior para o mesmo obxecto e co  
mesmo proveedor.
Tendo en conta que o servizo de axuda no fogar constitúe un servizo básico e indispensable  
para a cidadanía  e que por parte deste Concello  se están a levar a cabo as actuacións  
necesarias en aras a poder proceder á realización dun expediente de contratación para a  
prestación  do  servizo,  como  resulta  ser  a  necesidade  de  consignación  orzamentaria,  
necesaria  para  poder  aprobar  o  referido  expediente.  Este  Concello,  en  tanto  non  estea  
rematado o devandito expediente de contratación, non pode prescindir da prestación deste  
servizo  (que  implicaría  a  desatención  de  necesidades  sociais  e  básicas  dunha  parte  
importante da cidadanía).
Tendo en conta os seguintes FUNDAMENTOS:
I. Que o artigo 217 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo establece que cando o  
órgano ó que afecte o reparo non estea de acordo con este corresponderá ao presidente da  
entidade local resolver a discrepancia, sendo a súa resolución executiva.
II. Tendo en conta que se están a levar a cabo as actuacións necesarias e previas para poder  
aprobar o expediente de contratación para a prestación deste servizo.
II.  Tendo  en  conta  o  Servizo  de  Axuda  no  Fogar  constitúe  un  servizo  necesario  e  
indispensable para a cidadanía do concello, do que non se pode prescindir e que, en tanto  
non  se  leve  a  cabo  o  oportuno  expediente  de  contratación,  é  preciso  manter  a  súa  
prestación.
IV. Tendo en conta que se trata de facturas existentes no Concello e que polo tanto éste se 
atopa obrigado ao seu pagamento en virtude da teoría do enriquecemento inxusto, pola que  
debe existir  unha correlativa  compensación  da Administración que recibe  a prestación  a  
favor do acreedor.
Esta Alcaldía dicta a seguinte RESOLUCIÓN:
1º.- Acordar o levantamento do reparo en base ao exposto nos fundamentos I, II, III e IV.”

Resultando que pola Alcaldía, mediante resolución de data 3 de xullo de 
2015  se  acordou  delegar  na  XGL  a  competencia  para  a  autorización, 
disposición  e  recoñecemento  de  gastos  orzamentarios  que  requiran 
fiscalización previa. 

Resultando que o reparo suspensivo formulado pola Intervención á mesma, 
foi  levantado pola Alcaldía,  a Xunta de Goberno Local,  por unanimidade, 
acorda:

Primeiro.- Primeiro.- Aprobar a relación de facturas e obrigas que derivan 
das mesmas, recollidas na relación que figura no expediente 1742/2017.
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Segundo.- Dar conta deste acordo ó Departamento de Intervención para o 
seu  coñecemento,  e  proceder  a  súa  notificación  ós  Departamentos  de 
Tesourería e Servizos Económicos.

EXPTE. 2139/2017.- 

Vista a proposta do Concelleiro de Facenda, D. Jesús Fernández Fernández, 
coa conformidade da Intervención, para a aprobación de facturas e obrigas

Visto que, segundo consta na dilixencia de intervención, obrante no expte, 
as  facturas  cos  nº  de  rexistro  de  entrada  F/2017/889  e  F/2017/919 
retiráronse  da  relación  de  obrigas  para  a  súa  aprobación  pola  Alcaldía 
debido á urxencia para o seu pago.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Aprobar a relación de facturas e obrigas que derivan das mesmas, 
que  se  recollen  na  proposta  do  concelleiro  de  facenda  referente  ao 
expediente  2139/2017,  coa excepción das facturas cos nº de rexistro de 
entrada F/2017/889 e F/2017/919.

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

8.- PROGRAMA DE VIVENDAS BALEIRAS

EXPTE. 2136/2017.

Vista a proposta de Alcaldía sobre a aprobación das bases reguladora do 
programa de vivendas baleiras, que literalmente di:

“Visto o escrito remitido polo Instituto Galego de Vivenda e Solo a este Concello con data 13  
de marzo de 2017 e número de rexistro de entrada 2017-E-RC-1768, co que se remiten:

1
-Copias da acta da reunión da Comisión de Seguimento e Coordinación do programa de 
Vivendas Baleiras. 

-Copia  do  texto  definitivo  das  bases  reguladoras  do  Programa  de  Vivendas  Baleiras  
aprobadas nesta comisión.

-Anexos ás bases (anexo I: solicitude de incorporación, anexo II; inscricción no rexistro de  
demandantes; anexo III:contrato de arrendamento)

Neste escrito instase ó Concello de Viveiro a aprobar as Bases Reguladoras do Programa de  
Vivendas Baleiras que se xuntan ó escrito, así como os anexos.
Visto que, o Pleno da Corporación do Concello de Viveiro en sesión ordinaria celebrada o día  
trece de xullo de dous mil dezasesis, adoptou o seguinte acordo:

“Primeiro.- A adhesión do Concello de Viveiro ao Convenio de  
Colaboración para o desenvolvemento do programa de vivendas baleiras no 
ámbito  do  Plan  Galego  de  rehabilitación,  aluguer  e  mellora  de  acceso  á  
vivenda 2015-2020.
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Segundo.- Facultar a Sra. Alcaldesa, para a firma de cantos  
documentos sexan necesarios para adherirse ó citado convenio”

Esta Alcaldía, PROPÓN á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo.

PRIMEIRO: Aprobar as Bases Reguladoras do Programa de Vivendas Baleiras aprobadas na  
comisión de Seguimento e Coordinación do programa de Vivendas Baleiras.

SEGUNDO: Dar traslado da presente resolución á Oficina de Rehabilitación do Casco Histórico  
de Viveiro e ao Instituto Galego de Vivenda e Solo. 

TERCEIRO: Publicar as citadas bases no BOP de Lugo e na páxina web do Concello”.

Vistas  as  bases  reguladoras  do  do  Programa  de  Vivendas  Baleiras  do 
Concello de Viveiro, que figuran no expte 2136/2017, que foron obxecto de 
aprobación pola Comisión de Seguimento e Coordinación do programa de 
Vivendas Baleiras.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Aprobar as Bases Reguladoras do Programa de Vivendas Baleiras 
do Concello de Viveiro, que constan no expte 2136/2017, aprobadas pola 
Comisión de Seguimento e Coordinación do Programa de Vivendas Baleiras.

Segundo.- Aprobar os anexos ás bases (anexo I: solicitude de incorporación, 
anexo  II;  inscricción  no  rexistro  de  demandantes;  anexo  III:contrato  de 
arrendamento), remitidos polo IGVS e que figuran no expte 2136/2017.
Terceiro.-  Dar traslado do presente acordo  ao Instituto Galego de Vivenda e 
Solo. 

Cuarto.-  Publicar  as citadas bases no BOP de Lugo e  na páxina web do 
Concello.

Quinto.-  Dar  traslado  do presente  acordo  á  Oficina  de  Rehabilitación  do 
Casco Histórico de Viveiro para o seu coñecemento e aos efectos de levar a 
cabo o adoptado no presente acordo e para a tramitación correspondente 
ao programa de vivendas baleiras do Concello de Viveiro.

9 .- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN

EXPTE. 3559/2016.- REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN

Visto  o  expediente  de  contratación  CT  14/2016,  correspondente  á 
tramitación do contrato mediante procedemento negociado sen publicidade 
da obra denominada: “Reposición de firme en los caminos de acceso a la 
Playa de Area en la parroquia de Faro-Viveiro”.

Visto que na Xunta de Goberno Local de data 27 de febreiro de 2017 se 
aprobou o expediente de contratación mencionado, así como o gasto para 
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realizar a actividade descrita, xunto co prego de cláusulas administrativas 
particulares e a solicitude de presentación de ofertas a tres empresas.

Solicitadas  as  ofertas,  no  prazo  para  a  presentación,  se  rexistraron 
proposicións por parte das seguintes empresas:

 CARFERLO,  S.L.  Polígono  Industrial  de  Camba,  parcela  56-57,  C.P. 
27850 Xove (Lugo).

 EXCAVACIONES RAMSEI.S.L. Álvaro Cunqueiro 38, local 1, C.P. 2770, 
Foz (Lugo).

 EXCAVACIONES ISIDORO S.L. Vilar, 10, C.P. 27880, Burela (Lugo).

Visto que en data 16 de marzo de 2017 se procedeu á apertura dos sobres 
nº 1, documentación administrativa, tal e como consta na Acta da Mesa de 
Contratación. 

Na referida acta consta que se revisou a documentación do sobre Nº 1 das 
proposicións presentadas ao procedemento, revisándose a documentación 
polos membros da Mesa comprobando que se axustaba ao establecido na 
cláusula  15  do  prego  de  cláusulas  administrativas  particulares 
observándose  que  por  parte  da  empresa  Excavaciones  Isidoro,  S.L. 
preséntase  ademáis  da  documentación  a  incluír  no  sobre  Nº  1,  a  que 
debería presentarse de xeito independente no sobre Nº 2. Pola Secretaria 
Municipal sinalase que este feito incumpre o disposto no prego de cláusulas 
administrativas particulares respecto á forma de presentación das ofertas, 
así como o disposto no artigo 145.2 do TRLCSP, no que se sinala que as 
proposicións serán secretas, implicando desigualdade entre os licitadores. 
Este  defecto  de  presentación  non  pode  polo  tanto  considerarse  defecto 
subsanable, sendo causa de exclusión do procedemento; polo que, polos 
membros  da  Mesa  se  acorda  excluír  do  procedemento  á  empresa 
Excavaciones Isidoro, S.L.

Visto  que  en  data  22  de  marzo  de  2017  se  procedeu  pola  Mesa  de 
contratación á apertura dos sobres Nº 2. 

Na  referida  acta  consta  a  presentación  polas  empresas  das  seguintes 
ofertas:

Documentación sobre Nº  2 Carferlo, S.L. Excavaciones 
Ramsei, S.L.

1 Oferta económica 39.930,00 (IVE engadido) 40.958,50  (IVE 
engadido)

2 Oferta prazo execución obra Dez  días  laborables  (10 
días)

Vinte días (20 días)

3 Documentación  non  avaliable  de 
obrigada presentación

Presentada Non presentada

Resultando que, segundo consta na mencionada acta, a oferta presentada 
pola  empresa  Excavaciones  Ramsei  S.L.  supera  o  prezo  máximo  de 
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licitación,  ademáis  de  non  presentar  a  documentación  non  avaliable,  de 
obrigada presentación, polo que se acorda a súa exclusión.

Resultando que, polo tanto a oferta máis ventaxosa foi a presentada pola 
empresa Carferlo S.L., a Mesa de Contratación propuxo como adxudicataria 
á referida empresa, cos seguintes datos:

Documentación sobre Nº  2 Carferlo, S.L.

Oferta económica 39.930,00 (IVE engadido)
Oferta prazo execución obra Dez días laborables (10 días)

Visto o preceptuado no artigo 151.2 do TRLCSP, no que se establece que o 
órgano  de  contratación  requirirá  ó  licitador  que  presentase  a  oferta 
económicamente  máis  ventaxosa  para  que dentro  do prazo de dez días 
hábiles  dende  a  recepción  do  requirimento  presente  a  documentación 
xustificativa  de  estar  ó  corrente  no  cumprimento  das  súas  obrigas 
tributarias  e  coa  Seguridade  Social,  e  xustificante  de  ter  constituído  a 
garantía definitiva, previa á adxudicación do contrato.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Requirir á empresa Carferlo S.L. para que, no prazo de dez días 
hábiles dende a recepción do requirimento, presente o xustificante de ter 
constituído  a  garantía  definitiva,  previa  á  adxudicación  do contrato,  e  a 
documentación xustificativa de atoparse ó corrente coas obrigas tributarias 
e coa Seguridade Social, tal e como esixe o TRLCSP e a cláusula décimo 
sexta do prego de cláusulas administrativas particulares.

A garantía definitiva será por importe do 5% do prezo de adxudicación do 
contrato, excluído o Imposto sobre Valor Engadido, tal e como se prevé no 
prego de cláusulas administrativas particulares, ascendendo por tanto a dita 
garantía a un total de 1.650,00 euros.

Segundo.- Dar traslado do presente acordo ao Servizo de Contratación para 
a continuidade do expediente ata a súa conclusión.

10.- CORRECCION DE ERROS 

EXPTE. 630/2017.-

Visto que a Xunta de Goberno Local, na sesión de data 20 de marzo de dous 
mil  dezasete,  adoptou,  entre outros,  o seguinte acordo que,  literalmente 
transcrito, di: 

“2.- LICENZAS URBANÍSTICAS

EXPTE. 630/2017.- LICENZA DE AGRUPACIÓN E SEGREGACIÓN.
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Vista a solicitude de licenza de Agrupación e Segregación en Suelo Rústico, presentada por  
D.  Edelmiro  López  García  para  a  agrupación  simultánea  coa  finalidade  de reorganizar  a  
propiedade de 2 fincas en solo rústico, nomeadamente as fincas sitas en LG. MONTECELO -  
GALDO, deste municipio, de referencias catastrais 27067A033004950000XX (finca matriz a  
segregar) e 27067A033004960000XI (finca a agrupar).

Resultando  que,  segundo  consta  no  informe  xurídico  emitido  pola  técnico  xurídico  do  
Departamento de Urbanismo, resulta que constan os seguintes antecedentes:
 
-  Con  fecha  16  de  febreiro  de  2017,  foi  presentada  por  D.  EDELMIRO  LOPEZ  GARCIA  
solicitude de licencia de segregación e agrupación simultánea coa finalidade de reorganizar a  
propiedade de predios en solo rústico (fincas de ref. catastrais 27067A033004950000XX e  
27067A033004960000XI), sitas no LG de MONTECELO, parroquia de GALDO.
Coa solicitude  achegou  o proxecto  técnico  asinado polo  enxeñeiro  técnico  en topografía  
Samuel Miguez Bermúdez en data 13 de febreiro de 2017.

-  O 24 de novembro  foi  emitido  polo  arquitecto  municipal  o preceptivo  informe técnico,  
favorable á licenza solicitada.

Visto o informe técnico favorable emitido polo arquitecto municipal.

No  informe  técnico  sinálase  que  a  clasificación  do  solo  segundo  a  OUP  é  solo  rústico 
especialmente  protexido.  Ordenanza  de  aplicación  9.  Preséntase  un  expediente  de  
“Segregación  e  Agrupación  de  parcelas  en  montecelo,  Galdo”,  asinado  polo  enxeñeiro  
técnico en topografía, D. Samuel Míguez Bermúdez, consistente na segregación dunha parte  
dunha finca para a inmediata agregación á adxacente. Segundo os datos das parcelas 
Respecto aos datos das parcelas sinálase o seguinte: Considéranse as medicións realizadas  
no expediente de agrupación e segregación. 

FINCAS DE PARTIDA
Finca 1: Propiedade Edelmiro López Rodríguez

27067A033004950000XX,  polígono  33,  parcela  495,  
Montecelo 

superficie catastral: 13.788,00 m2

superficie medición: 13.442,00 m   2

Finca 2: Propiedade Carmen Virginia Mateos García
27067A033004960000XI,  polígono  33,  parcela  496,  Sua 
Chousa 
superficie catastral: 7.649,00 m2

superficie medición: 7,470,00 m   2

SEGREGACIÓN
Finca 1 [13.442,00 m2] – 2.755,00 m2 

Finca 1 resultante: 10.678,00 m2

AGRUPACIÓN
Finca 2 [7,470,00 m2] + 2.755,00 m2 

Finca 2 resultante: 10.225,00 m2

Respecto  ao  cumprimento  da  normativa  urbanística,  sinálase  que,  segundo  a  solicitude 
presentada  dáse cumprimento ao disposto no artigo 149 da Lei 2/2016 do Solo de Galicia,  
referido a División e segregación de predios en solo rústico, que recolle:
No solo rústico  non se poderán realizar  segregacións,  agás  no suposto  de execución  de  
infraestruturas e dotacións e no caso de parcelas vinculadas a instalacións ou explotacións  
que fosen declaradas de utilidade pública e beneficiarias de expedientes de expropiación. 
Non obstante, permítense segregacións coa finalidade de reorganizar a propiedade, sempre  
e cando non resulte un maior número de parcelas respecto do orixinariamente existente.
No presente caso trátase de segregación coa finalidade de reorganizar a propiedade de parte  
de finca, [finca 1], e a agregación á finca adxacente, [finca 2]. Non resulta un número maior  
de parcelas respecto do orixinariamente existente, non se varía o número de parcelas. [2  
fincas resultantes]. 
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Respecto da normativa sectorial, maniféstase que se da cumprimento ao disposto no decreto  
330/1999, do 9 de decembro, polo que se establecen as unidades mínimas de cultivo para o  
territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.
Concello de Viveiro, grupo 4º, sequeiro 0,20 ha e regadío 0,20 ha.

Visto  o  informe  xurídico  favorable  emitido  pola  técnico  xurídico  do  Departamento  de  
Urbanismo.

No informe xurídico referido sinálase o seguinte:

- Competencia e procedemento. De acordo co disposto nos artigos 142,2, letra f) e 143 da  
LSG as parcelacións, segregacións e outros actos de división de terreos en calquera clase de  
solo,  cando  non  formen  parte  dun  proxecto  de  reparcelación,  están  suxeitos  a  licenza  
municipal. A competencia para outorgar as licenzas correspóndelles aos municipios, segundo  
o procedemento previsto na lexislación de réxime local e para o seu outorgamento serán  
preceptivos  os  informes  técnicos  e  xurídicos  municipais  sobre  a  súa  conformidade  coa  
legalidade urbanística.

A competencia para a concesión das licencias urbanísticas correspóndelle á persoa titular da  
alcaldía segundo dispón o artigo 21.1, letra q) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das  
bases  de réxime local;  dita  competencia  está  delegada  na Xunta de Goberno Local  por  
resolución da Alcaldía de 3 de xullo de 2015

- Adecuación da proposta á legalidade urbanística.  O artigo 143.1 da LSG establece que as  
licenzas outorgaranse de acordo coas previsións da lexislación e do planeamento urbanístico.  
A lexislación aplicable á división e segregación de predios en solo rústico é a contida nos  
artigos 148 a 150 da LSG; resulta igualmente aplicable a normativa sectorial reguladora das  
unidades  minimas  de  cultivo  que  se  concretan  na  Ley  19/1995,  de  4  de  julio,  de  
Modernización de las Explotaciones  Agrarias e  o Decreto  autonómico 330/1999,  do 9 de  
decembro, polo que se desenvolve o lei estatal citada no ambito da Comunidade Autónoma 
de Galicia

O artigo 149 LSG, despois de prohibir con carácter xenérico as segregacións en solo rústico,  
permite as segregacións coa finalidade de reorganizar a propiedade, sempre e cando non  
resulte un maior numero de parcelas  respecto  do orixinalmente existente.  De acordo co  
documento técnico achegado polo solicitante, segrégase da finca matriz (a de ref. catastral  
27067A033004950000XX sita no Polígono 33, parcela 495, Montecelo,  propiedade de don  
EDELMIRO LOPEZ RODRÍGUEZ) unha superficie de 2.755 metros cadrados;  esta superficie  
agrúpase  –simultáneamente-  á  finca  de  ref.  catastral  27067A033004960000XI,  sita  no  
Polígono  33,  parcela  496,  Sua  Chousa,  propiedade  de  dona  CARMEN  VIRGINIA  MATEOS  
GARCÍA

Por outra parte,  as dúas fincas de resultado teñen unha superficie superior á exixida no  
Decreto  autonómico  330/1999  que  é  de  2.000  metros  cadrados,  toda  vez  que  tras  a  
segregación, as superficies das fincas resultantes serán as seguintes: 

1

a)A  finca  matriz,  de  ref.  catastral  27067A033004950000XX  sita  no  Polígono  33,  
parcela 495, Montecelo, propiedade de don EDELMIRO LOPEZ RODRÍGUEZ, quedará  
con unha superficie total de 10.678 metros cadrados

b)A finca agrupada, de ref. catastral 27067A033004960000XI, sita no Polígono 33,  
parcela 496, Sua Chousa, propiedade de dona CARMEN VIRGINIA MATEOS GARCÍA,  
quedará con unha superficie total de 10.225 metros cadrados.

- Conforme o disposto na ordenanza fiscal municipal n.º 5, reguladora da taxa de licencias  
urbanísticas, o interesado deberá abonar a taxa correspondente, e que non consta ingresada  
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na data deste informe, ainda que lle foi requirido ao interesado en data 2 de febreiro de  
2017; non obstante, e sendo a licenza urbanística un acto reglado e debido, tal incidencia  
non afecta á obriga de outorgar a licenza solicitada. 

Conlúe o informe xurídico que visto que o expediente seguíu a tramitación establecida na  
lexislación aplicable propón a concesión da licenza referida.

A  Xunta  de  Goberno  Local,  por  unanimidade,  en  base  aos  antecedentes  obrantes  no  
expediente  e  en  base  á  proposta  de  resolución  emitida  pola  técnico  xurídico  do  
Departamento de Urbanismo, acorda:

Primeiro.- Conceder a D. Edelmiro López Rodríguez, licenza municipal para a segregación de  
2.755 metros cadrados da finca matriz sita en LG. MONTECELO - GALDO, deste municipio de  
Viveiro,  de referencia  catastral  27067A033004950000XX para a agrupación  simultánea  á  
finca de ref. catastral 27067A033004960000XI, sita no Polígono 33, parcela 496, Sua Chousa,  
propiedade de dona CARMEN VIRGINIA MATEOS GARCÍA,  coa finalidade de reorganizar  a  
propiedade  de  predios  en  solo  rústico,  e  de  acordo  coa  descrición  contida  no  proxecto  
técnico redactado polo enxeñeiro técnico en topografía, D. Samuel Míguez Bermúdez en data  
13 de febreiro de 2017 e no informe dos servizos técnicos municipais.

Como consecuencia da agrupación e segregación simultáneas,  as fincas resultantes  son as 
seguintes:
Finca n.º 1 de 10.678 m², cuios lindeiros son os que constan no punto 5.1 do documento  
técnico baixo a denominación “parcela resultante nº 1. Plano SEG02”
Finca n.º 2 de 10.225 m², cuios lindeiros figuran no punto 5.2 do documento técnico baixo a  
denominación de “Parcela resultante nº 2. Planos AG02 y AG03”.

Segundo.-  A  finalidade  específica  da  agregación  e  segregación  simultáneas  é  a  
reorganización da propiedade.

Terceiro.-  Dar traslado da presente resolución ao Departamento de Urbanismo para a súa  
notificación aos interesados, con expresión dos recursos que procedan.”

Vista a dilixencia remitida polo Servizo de Urbanismo, que transcrita di:

“ASUNTO: Dilixencia de rectificación de datos identificativos do solicitante

Exténdese  a  presente  dilixencia  para  facer  constar  que  nos  informes  técnico  e  xurídico  
emitidos no expediente de referencia, alúdese ao solicitante da licenza de segregación como  
D.  EDELMIRO  LOPEZ  GARCIA  en  vez  de  D.  EDELMIRO  LOPEZ  RODRIGUEZ,  que  é  a  
identificación correcta.

Dito erro na identificación non afecta nin á proposta de resolución nin ao resto de datos  
relativos á titularidade da finca matriz a segregar, nos que consta correctamente identificado  
o solicitante da licenza de segregación”

Advertido erro no referente aos datos do solicitante da licenza, e tendo en 
conta  o  disposto  no  artigo  109  da  Lei  39/2015,  de  1  de  outubro,  do 
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Proceder á corrección do erro detectado, quedando o acordo do 
seguinte xeito:

“2.- LICENZAS URBANÍSTICAS
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EXPTE. 630/2017.- LICENZA DE AGRUPACIÓN E SEGREGACIÓN.

Vista a solicitude de licenza de Agrupación e Segregación en Suelo Rústico, presentada por  
D. Edelmiro López Rodríguez para a agrupación simultánea coa finalidade de reorganizar a  
propiedade de 2 fincas en solo rústico, nomeadamente as fincas sitas en LG. MONTECELO -  
GALDO, deste municipio, de referencias catastrais 27067A033004950000XX (finca matriz a  
segregar) e 27067A033004960000XI (finca a agrupar).

Resultando  que,  segundo  consta  no  informe  xurídico  emitido  pola  técnico  xurídico  do  
Departamento de Urbanismo, resulta que constan os seguintes antecedentes:
 
- Con fecha 16 de febreiro de 2017, foi presentada por D. EDELMIRO LOPEZ RODRÍGUEZ 
solicitude de licencia de segregación e agrupación simultánea coa finalidade de reorganizar a  
propiedade de predios en solo rústico (fincas de ref. catastrais 27067A033004950000XX e  
27067A033004960000XI), sitas no LG de MONTECELO, parroquia de GALDO.
Coa solicitude  achegou  o proxecto  técnico  asinado polo  enxeñeiro  técnico  en topografía  
Samuel Miguez Bermúdez en data 13 de febreiro de 2017.

-  O 24 de novembro  foi  emitido  polo  arquitecto  municipal  o preceptivo  informe técnico,  
favorable á licenza solicitada.

Visto o informe técnico favorable emitido polo arquitecto municipal.

No  informe  técnico  sinálase  que  a  clasificación  do  solo  segundo  a  OUP  é  solo  rústico 
especialmente  protexido.  Ordenanza  de  aplicación  9.  Preséntase  un  expediente  de  
“Segregación  e  Agrupación  de  parcelas  en  montecelo,  Galdo”,  asinado  polo  enxeñeiro  
técnico en topografía, D. Samuel Míguez Bermúdez, consistente na segregación dunha parte  
dunha finca para a inmediata agregación á adxacente. Segundo os datos das parcelas 
Respecto aos datos das parcelas sinálase o seguinte: Considéranse as medicións realizadas  
no expediente de agrupación e segregación. 

FINCAS DE PARTIDA
Finca 1: Propiedade Edelmiro López Rodríguez

27067A033004950000XX,  polígono  33,  parcela  495,  
Montecelo 

superficie catastral: 13.788,00 m2

superficie medición: 13.442,00 m   2

Finca 2: Propiedade Carmen Virginia Mateos García
27067A033004960000XI,  polígono  33,  parcela  496,  Sua 
Chousa 
superficie catastral: 7.649,00 m2

superficie medición: 7,470,00 m   2

SEGREGACIÓN
Finca 1 [13.442,00 m2] – 2.755,00 m2 

Finca 1 resultante: 10.678,00 m2

AGRUPACIÓN
Finca 2 [7,470,00 m2] + 2.755,00 m2 

Finca 2 resultante: 10.225,00 m2

Respecto  ao  cumprimento  da  normativa  urbanística,  sinálase  que,  segundo  a  solicitude 
presentada  dáse cumprimento ao disposto no artigo 149 da Lei 2/2016 do Solo de Galicia,  
referido a División e segregación de predios en solo rústico, que recolle:
No solo rústico  non se poderán realizar  segregacións,  agás  no suposto  de execución  de  
infraestruturas e dotacións e no caso de parcelas vinculadas a instalacións ou explotacións  
que fosen declaradas de utilidade pública e beneficiarias de expedientes de expropiación. 
Non obstante, permítense segregacións coa finalidade de reorganizar a propiedade, sempre  
e cando non resulte un maior número de parcelas respecto do orixinariamente existente.
No presente caso trátase de segregación coa finalidade de reorganizar a propiedade de parte  
de finca, [finca 1], e a agregación á finca adxacente, [finca 2]. Non resulta un número maior  
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de parcelas respecto do orixinariamente existente, non se varía o número de parcelas. [2  
fincas resultantes]. 
Respecto da normativa sectorial, maniféstase que se da cumprimento ao disposto no decreto  
330/1999, do 9 de decembro, polo que se establecen as unidades mínimas de cultivo para o  
territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.
Concello de Viveiro, grupo 4º, sequeiro 0,20 ha e regadío 0,20 ha.

Visto  o  informe  xurídico  favorable  emitido  pola  técnico  xurídico  do  Departamento  de  
Urbanismo.

No informe xurídico referido sinálase o seguinte:

- Competencia e procedemento. De acordo co disposto nos artigos 142,2, letra f) e 143 da  
LSG as parcelacións, segregacións e outros actos de división de terreos en calquera clase de  
solo,  cando  non  formen  parte  dun  proxecto  de  reparcelación,  están  suxeitos  a  licenza  
municipal. A competencia para outorgar as licenzas correspóndelles aos municipios, segundo  
o procedemento previsto na lexislación de réxime local e para o seu outorgamento serán  
preceptivos  os  informes  técnicos  e  xurídicos  municipais  sobre  a  súa  conformidade  coa  
legalidade urbanística.

A competencia para a concesión das licencias urbanísticas correspóndelle á persoa titular da  
alcaldía segundo dispón o artigo 21.1, letra q) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das  
bases  de réxime local;  dita  competencia  está  delegada  na Xunta de Goberno Local  por  
resolución da Alcaldía de 3 de xullo de 2015

- Adecuación da proposta á legalidade urbanística.  O artigo 143.1 da LSG establece que as  
licenzas outorgaranse de acordo coas previsións da lexislación e do planeamento urbanístico.  
A lexislación aplicable á división e segregación de predios en solo rústico é a contida nos  
artigos 148 a 150 da LSG; resulta igualmente aplicable a normativa sectorial reguladora das  
unidades  minimas  de  cultivo  que  se  concretan  na  Ley  19/1995,  de  4  de  julio,  de  
Modernización de las Explotaciones  Agrarias e  o Decreto  autonómico 330/1999,  do 9 de  
decembro, polo que se desenvolve o lei estatal citada no ambito da Comunidade Autónoma 
de Galicia

O artigo 149 LSG, despois de prohibir con carácter xenérico as segregacións en solo rústico,  
permite as segregacións coa finalidade de reorganizar a propiedade, sempre e cando non  
resulte un maior numero de parcelas  respecto  do orixinalmente existente.  De acordo co  
documento técnico achegado polo solicitante, segrégase da finca matriz (a de ref. catastral  
27067A033004950000XX sita no Polígono 33, parcela 495, Montecelo,  propiedade de don  
EDELMIRO LOPEZ RODRÍGUEZ) unha superficie de 2.755 metros cadrados;  esta superficie  
agrúpase  –simultáneamente-  á  finca  de  ref.  catastral  27067A033004960000XI,  sita  no  
Polígono  33,  parcela  496,  Sua  Chousa,  propiedade  de  dona  CARMEN  VIRGINIA  MATEOS  
GARCÍA

Por outra parte,  as dúas fincas de resultado teñen unha superficie superior á exixida no  
Decreto  autonómico  330/1999  que  é  de  2.000  metros  cadrados,  toda  vez  que  tras  a  
segregación, as superficies das fincas resultantes serán as seguintes: 

2

a)A  finca  matriz,  de  ref.  catastral  27067A033004950000XX  sita  no  Polígono  33,  
parcela 495, Montecelo, propiedade de don EDELMIRO LOPEZ RODRÍGUEZ, quedará  
con unha superficie total de 10.678 metros cadrados

b)A finca agrupada, de ref. catastral 27067A033004960000XI, sita no Polígono 33,  
parcela 496, Sua Chousa, propiedade de dona CARMEN VIRGINIA MATEOS GARCÍA,  
quedará con unha superficie total de 10.225 metros cadrados.
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- Conforme o disposto na ordenanza fiscal municipal n.º 5, reguladora da taxa de licencias  
urbanísticas, o interesado deberá abonar a taxa correspondente, e que non consta ingresada  
na data deste informe, ainda que lle foi requirido ao interesado en data 2 de febreiro de  
2017; non obstante, e sendo a licenza urbanística un acto reglado e debido, tal incidencia  
non afecta á obriga de outorgar a licenza solicitada. 

Conlúe o informe xurídico que visto que o expediente seguíu a tramitación establecida na  
lexislación aplicable propón a concesión da licenza referida.

A  Xunta  de  Goberno  Local,  por  unanimidade,  en  base  aos  antecedentes  obrantes  no  
expediente  e  en  base  á  proposta  de  resolución  emitida  pola  técnico  xurídico  do  
Departamento de Urbanismo, acorda:

Primeiro.- Conceder a D. Edelmiro López Rodríguez, licenza municipal para a segregación de  
2.755 metros cadrados da finca matriz sita en LG. MONTECELO - GALDO, deste municipio de  
Viveiro,  de referencia  catastral  27067A033004950000XX para a agrupación  simultánea  á  
finca de ref. catastral 27067A033004960000XI, sita no Polígono 33, parcela 496, Sua Chousa,  
propiedade de dona CARMEN VIRGINIA MATEOS GARCÍA,  coa finalidade de reorganizar  a  
propiedade  de  predios  en  solo  rústico,  e  de  acordo  coa  descrición  contida  no  proxecto  
técnico redactado polo enxeñeiro técnico en topografía, D. Samuel Míguez Bermúdez en data  
13 de febreiro de 2017 e no informe dos servizos técnicos municipais.

Como consecuencia da agrupación e segregación simultáneas,  as fincas resultantes  son as 
seguintes:
Finca n.º 1 de 10.678 m², cuios lindeiros son os que constan no punto 5.1 do documento  
técnico baixo a denominación “parcela resultante nº 1. Plano SEG02”
Finca n.º 2 de 10.225 m², cuios lindeiros figuran no punto 5.2 do documento técnico baixo a  
denominación de “Parcela resultante nº 2. Planos AG02 y AG03”.

Segundo.-  A  finalidade  específica  da  agregación  e  segregación  simultáneas  é  a  
reorganización da propiedade.

Terceiro.-  Dar traslado da presente resolución ao Departamento de Urbanismo para a súa  
notificación aos interesados, con expresión dos recursos que procedan.”

Segundo.- Dar traslado do presente acordo ao Departamento de Urbanismo 
para  a  súa  notificación  aos  interesados  coa  expresión  dos  recursos  que 
procedan.

EXPTE. 1057/20147.-

Visto que en data 20 de marzo de dous mil dezasete se adoptou acordo da 
Xunta de Goberno Local de cambio de exención do I.V.T.M. 

Visto que o referido acordo di:

 “(...)

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que o vehículo para o que se  
solicita  a  minusvalía,  modelo  RENAULT  CLIO  e  matrícula  LU-7969-U  figura  a  nome  do 
solicitante e se atopa ao corrente no seguro do vehículo.

Visto o informe da traballadora social, no que se indica que procede a concesión da exención  
con carácter definitivo.
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Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón declarar exente ao  
100% da cuota íntegra do IVTM do vehículo  modelo RENAULT CLIO e matrícula LU-7969-U, 
titularidade  de  D.  José  Pena  Paleo,  para  o  exercizo  2017  e  a  partir  deste  con  carácter  
indefinido.
 
A Xunta de Goberno Local,  por  unanimidade,  e  en base á  proposta  emitida  por  Xestión  
Tributaria, acorda:

Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. José Pena Paleo e domicilio en  
Viveiro, para o vehículo modelo modelo RENAULT CLIO e matrícula LU-7969-U, do 100% da 
cota  íntegra  do  imposto,  para  o  exercicio  2017  e  a  partir  dese  exercicio  con  carácter  
indefinido.

Segundo.- Proceder á baixa da exención do vehículo Citroen Saxo,  matrícula M7155TS, no  
correspondente  padrón fiscal  e  á  alta  da exención  do vehículo  modelo  RENAULT  CLIO e 
matrícula LU-7969-U.

 (...)”

Advertido erro de feito, xa que no expediente, con anterioridade á adopción 
do  acordo  pola  Xunta  de  Goberno  Local  constaba  un  segundo  informe 
emitido pola Policía Local, en data 07 de marzo de 2017, no que se sinala 
que o vehículo para o que se solicita a minusvalía, modelo RENAULT CLIO e 
matrícula LU-7969-U figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente no 
seguro  do  vehículo,  ademais  figura  como  domicilio  fiscal  do  vehículo  o 
Municipio de O Vicedo e domicilio do titular no Folgueiro-Vicedo.

Ademáis  o informe proposta emitido por  xestión tributaria  decía  “(...)  non 
declarar  exento ao 100% da cuota íntegra do IVTM do vehículo  modelo RENAULT CLIO e 
matrícula LU-7969-U, titularidade de D. José Pena Paleo, para o exercizo 2017 e a partir deste  
con  carácter  indefinido,  por  entender  que  non  se  cumpren  os  requisitos  exixidos  na  
normativa aplicable.”

Tendo en conta que, no momento da adopción do acordo, na XGL de data 20 
de  marzo  de  2017,  aínda  que  a  proposta  de  resolución  sinalaba  “non” 
declarar a exención, continuaba na súa redacción co seguinte “...ao 100% 
da cuota íntegra do IVTM do vehículo  modelo RENAULT CLIO e matrícula  
LU-7969-U, titularidade de D. José Pena Paleo, para o exercizo 2017 e a  
partir deste con carácter indefinido...”, ademáis no primeiro informe emitido 
pola Policía Local non se facía referencia a que o domicilio fiscal do vehículo 
non  figuraba  no  Concello  de  Viveiro,  constando  esta  circunstancia  nun 
segundo informe. Estes feitos conlevaron a un erro no acordo, afectando ao 
fondo do asunto, pero orixinado claramente nun erro apreciado claramente 
dos documentos obrantes no expediente, polo que constitúe un erro de feito 
regulado no artigo 109 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento 
Administrativo Común das Administracións Públicas.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Modificar o acordo adoptado en data 20 de marzo de 2017 por 
contar cun erro de feito, quedando dito acordo do seguinte xeito:
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“(...)

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que o vehículo para o que se  
solicita  a  minusvalía,  modelo  RENAULT  CLIO  e  matrícula  LU-7969-U  figura  a  nome  do 
solicitante e se atopa ao corrente no seguro do vehículo,  ademais figura como domicilio  
fiscal do vehículo o Municipio de O Vicedo e domicilio do titular no Folgueiro-Vicedo.

Visto o informe da traballadora social, no que se indica que procede a concesión da exención  
con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón non declarar exento  
ao 100% da cuota íntegra do IVTM do vehículo modelo RENAULT CLIO e matrícula LU-7969-U, 
titularidade  de  D.  José  Pena  Paleo,  para  o  exercizo  2017  e  a  partir  deste  con  carácter  
indefinido, por entender que non se cumpren os requisitos exixidos na normativa aplicable.
 
A Xunta de Goberno Local,  por  unanimidade,  e  en base á  proposta  emitida  por  Xestión  
Tributaria, acorda:

Primeiro.-  Non conceder a exención de IVTM solicitada por D. José Pena Paleo e domicilio en  
Viveiro, para o vehículo modelo modelo RENAULT CLIO e matrícula LU-7969-U, do 100% da 
cota  íntegra  do  imposto,  para  o  exercicio  2017  e  a  partir  dese  exercicio  con  carácter  
indefinido, por entender que non se cumpren os requisitos exixidos na normativa aplicable.

Segundo.- Non proceder á baixa da exención do vehículo Citroen Saxo,  matrícula M7155TS,  
no correspondente padrón fiscal e á alta da exención do vehículo  modelo RENAULT CLIO e 
matrícula LU-7969-U.

 (...)”

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

PUNTO INCLUIDO NA ORDE DO DÍA POR URXENCIA.

Por parte da Sra. Alcaldesa, María Loureiro García proponse a inclusión na 
presente sesión da Xunta de Goberno Local, un asunto de carácter urxente, 
tendo en conta que se trata dunha actuación subvencionada, con escaso 
prazo de xustificación:

- EXPTE.  2172/2017.  Aprobación  expediente  contratación  contrato 
mixto  subministro  e  obra  "Mellora,  eficiencia  enerxética  e  nova 
instalación de alumeado público en Pénjamo".

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda ratificar a urxencia do 
asunto  proposto  para  a  inclusión  na  presente  sesión,  asunto  que  se 
relaciona a continuación, segundo o expediente ao que pertence:

EXPTE.  2172/2017.  Aprobación  expediente  contratación 
contrato  mixto  subministro  e  obra  "Mellora,  eficiencia 
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enerxética  e  nova  instalación  de  alumeado  público  en 
Pénjamo"

Visto  o  expediente  de  contratación  CT  3/2017,  (expte.  2172/2017) 
correspondente  á  tramitación  do  contrato  mediante  procedemento 
negociado sen publicidade urxente da obra denominada "Mellora, eficiencia 
enerxética e nova instalación de alumeado público en Pénjamo".

Visto  o  informe  favorable  da  Secretaría  Xeral  coa  conformidade  de 
Intervención.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.-  Aprobar  o  proxecto  "Mellora,  eficiencia  enerxética  e  nova 
instalación de alumeado público en Pénjamo", redactado polo arquitecto de 
obras en xaneiro de 2017, e cun orzamento de execución por contrata de 
33.634,52 euros. 

Segundo.-  Aprobar  o  expediente  de  contratación  do  contrato  mixto  de 
subministro  e  obra  "Mellora,  eficiencia  enerxética  e  nova  instalación  de 
alumeado público en Pénjamo", cun orzamento total de 33.634,52 euros, 
IVE incluído, cun prazo de execución de un mes, así como a aprobación do 
gasto.

Orzamento base 21% IVE Orzamento Total
27.797,12 € 5.837,40 € 33.634,52 €

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

Cuarto.- Nomear como director da obra ao arquitecto de obras municipal, D. 
Santiago Meitín Míguez, e no suposto de ausencia do mesmo, nomear para 
a súa sustitución a Dª. Irene Fernández Cora. 

Quinto.-  Nomear  a  Dª.  Irene  Fernández  Cora  coordinador  en materia  de 
seguridade e saúde durante a execución da obra.

Sexto.-  Solicitar  a  presentación  de  ofertas  ás  seguintes  empresas, 
outorgándolles un prazo de tres días naturais para a súa presentación, tal e 
como establece a cláusula dezaséis do prego de cláusulas administrativas 
particulares, do que se lles adxunta copia:
1

 ELECTRICIDAD BLANCO VILLAR, S.L.U., C/CIUDAD DE SABADELL, Nº 
2. C. P. 27765- TRABADA (LUGO).
OTELEC  COSTA  NORTE,  S.L.,  A  RÚA,  Nº  3-  VILLARONTE.  C.P. 
27788-FOZ (LUGO).
BELFOGA, S.L., BARRIO PARAÍSO, Nº 22- VIEIRO. C.P. 27850- VIVEIRO 
(LUGO).
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Sétimo.- Dar traslado do presente acordo ó Servizo de Contratación para a 
continuidade  do  expediente  ata  a  súa  conclusión  e  comunicación  do 
presente acordo ó Departamento de Intervención.

8.- ROGOS E PREGUNTAS

E non habendo máis asuntos que tratar, por parte da Sra. Alcaldesa 
levántase a sesión, sendo as 15:10 horas do día 03 de abril de 2017, 
extendéndose de todo o tratado a presente acta, da que eu Secretaria 
dou fe.
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