
 
Concello de Viveiro

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO

SESIÓN  ORDINARIA  DA  XUNTA  DE  GOBERNO  LOCAL 
CORRESPONDENTE O DÍA VINTE E DOUS DE MAIO DE 2017.
EXPTE. 2951/2017.

ASISTENTES  :
D. JESUS ANTONIO FERNÁNDEZ CAL
D. JESUS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Dª. LARA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ-NORIEGA  

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 22 de maio 
de  2017,  baixo  a  Presidencia  do  Primeiro  Tenente  de  Alcalde,  D.  Jesús 
Antonio Fernández Cal (por ausencia da Sra. Alcaldesa), 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  verbalmente  a  súa  asistencia  os  concelleiros, Dª.  Maria  Isabel 
Rodríguez López  e D. Emilio Villarmea Méndez, asi como da Sra. Aldaldesa, 
Dª. María Loureiro García.

Á hora sinalada para este acto polo Primeiro Tenente de Alcalde, declárase 
aberto o mesmo.

1.-  APROBACIÓN,  SE  PROCEDE,  DA  ACTA  DA  SESIÓN 
CELEBRADA O DÍA 08-05-17.

Non existindo ningunha obxección ó respecto procédese á aprobación da 
acta da sesión celebrada o día 8 de maio de 2017.  

2.- ESCRITOS E COMUNICACIÓNS.
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EXPTE. 2933/2017.- LICENZA DE PERRO PERIGOSO.

Visto o escrito de Dª. Anxela Fernández Díaz, con domicilio en Granxas, nº 
110-1º esqda., en Viveiro, no que solicita a expedición da licenza municipal 
pola  tenencia  dun  can,  identificado  co  microchip  978101081580395, 
catalogado de raza perigosa, asi como a súa inscrición no rexistro municipal 
de animais potencialmente perigosos.

Vista a documentación presentada polo interesado, e resultando acreditada 
a raza do can, segundo a definición do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, 
polo  que  se  regula  a  tenencia  de  animais  potencialmente  perigosos  na 
Comunidad Autónoma de Galicia.

Constatado  no  expediente  a  presentación  da  documentación  referida  no 
artigo 3 do Decreto autonómico 90/2002, de 28 de febreiro, e no artigo 3 do 
Real Decreto estatal 287/2002, de 22 de marzo.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro .- Conceder a Dª. Anxela Fernández Díaz, a licenza municipal pola 
tenencia dun can, catalogado de raza perigosa, polo período de cinco anos.

Segundo.- Inscribir no Libro rexistro de animais potencialmente perigosos o 
can de raza perigosa, identificado co microchip 978101081580395. Inscribir 
esta licenza no referido rexistro municipal para o animal referenciado.

Terceiro.-  Advertir  á  titular  da  licenza  que  debe  comunicar  ao  Concello 
calquera  variación dos  datos  que serviron para  a obtención da presente 
licenza, no prazo de quince días dende que se produza.

Cuarto.- Dar traslado do presente acordo ao Departamento de Secretaría, ao 
obxecto  da  expedición  da  correspondente  licenza  municipal,  ficha 
identificativa individual e inscrición no rexistro de A.P.P, asi como á Policía 
Local  para  o  seu  coñecemento,  e  dar  traslado  dos  datos  do  rexistro 
municipal  correspondentes  á  presente  licenza  ao  Rexistro  Galego  de 
Identificación de Animais de Compañía e Potencialmente Perigosos.

EXPTE. 3023/2017. - AXUDA NO FOGAR.

Vista a solicitude de servizo de axuda no fogar presentada por Dª. Dolores 
Goas García con domicilio en Rúa Grande, nº 41, Celeiro, en Viveiro.

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

Contidos prestacionais: Atencións de carácter persoal e doméstico.
Capacidade económica da persoa usuaria:  > 250 %  IPREM.
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Aportación económica: 60%
Custo  directo  do  servizo  que  satisfará  o 
Concello:

40%

Duración do servicio: 5 horas semanais.
Revisión do mesmo: Pendente resolución PIA dependencia.
Disponibilidade  de  alta  efectiva  oou  paso  a 
lista de agarda:

ALTA EFECTIVA .

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Conceder o servizo de axuda no fogar a Dª. Dolores Goas García, 
coas características especificadas no informe da traballadora social, con alta 
efectiva,  sinalando que non debe sobrepasarse o importe establecido no 
orzamento para dito servizo.

Segundo.-  Dar  traslado do presente  acordo  ó  Departamento  de  Servizos 
Sociais para o seu coñecemento e notificación á interesada.
 
EXPTE. 3067/2017.- AXUDA NO FOGAR.

Vista a solicitude de servizo de axuda no fogar presentada por Dª. Mª. Luisa 
Pérez Núñez, con domicilio en Chamorro, nº 2-4º, en Viveiro.

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

Contidos prestacionais: Atencións de carácter persoal e doméstico.
Capacidade económica da persoa usuaria:  > 150% < 200 %  IPREM.
Aportación económica: 20%
Custo directo do servizo que satisfará o Concello: 80%
Duración do servicio: 3 horas semanais.
Revisión do mesmo: Pendente resolución PIA dependencia.
Disponibilidade de alta efectiva oou paso a lista de 
agarda:

ALTA EFECTIVA.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

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

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

EXPTE. 3069/2017.- AXUDA NO FOGAR.

Vista a solicitude de servizo de axuda no fogar presentada por Dª. Antonia 
Polo Pérez, con domicilio en Alfonso Fernández Rivas, nº 11, en Viveiro.
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Visto o informe da traballadora social no que se propón conceder o servizo 
de axuda no fogar solicitado coas seguintes características:

Contidos prestacionais: Atencións de carácter persoal e doméstico.
Capacidade económica da persoa usuaria:  > 80% < 150 %  IPREM.
Aportación económica: 10%
Custo directo do servizo que satisfará o Concello: 90%
Duración do servicio: 6 horas semanais.
Revisión do mesmo: Pendente resolución PIA dependencia.
Disponibilidade de alta efectiva oou paso a lista de 
agarda:

ALTA EFECTIVA .

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

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

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

3.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPTE.  2259/2017.  APROBACIÓN  DO  EXPEDIENTE  “SERVIZO 
DE ACTUALIZACIÓN E MANTEMENTO CATASTRAL DO CONCELLO 
DE VIVEIRO/PERÍODO 2017-2019”.

Visto  o  expediente  de  contratación  CT  5/2017,  (expte.  2259/2017) 
correspondente  á  tramitación  do  contrato  mediante  procedemento 
negociado  sen  publicidade  denominado  “SERVIZO  DE  ACTUALIZACIÓN  E 
MANTEMENTO CATASTRAL DO CONCELLO DE VIVEIRO/PERÍODO 2017-2019”.

Visto  o  informe  favorable  da  Secretaría  Xeral  coa  conformidade  de 
Intervención, coas observacións referentes á tramitación do procedemento.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.-  Aprobar  o  expediente  de  contratación  do  servizo  denominado 
“Servizo  de  actualización  e  mantemento  Catastral  do  Concello  de 
Viveiro/Período 2017-2019”, aprobando así mesmo o gasto referente a esta 
actuación para a anualidade de 2017, cun importe (segundo o prego de 
prescripcións técnicas e de cláusulas administrativas) de 10.516,92 euros, 
IVE incluido.

O orzamento total polo período de vixencia do contrato de 36.058,00 euros, 
IVE incluido,  supoñendo un importe anual  de gasto máximo, segundo se 
desprende  do  número  máximo  de  actuacións  (en  base  ao  prego  de 
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prescripcións técnicas e de cláusulas administrativas) de 18.029,00 euros, 
IVE incluido. 

Segundo.-  Adquirir  o  compromiso,  supeditado  á  dispoñibilidade 
orzamentaria e ao cumprimento dos principios de estabilidade orzamentaria 
e sostenibilidade financiera, de incluir nos orzamentos das anualidades DE 
2018 a cantidade de 18.029,00 €, e no ano 2019 a cantidade de 7.512,08 € 
nas aplicacións orzamentarias referidas no informe de intervención obrante 
no expediente.

Terceiro.-  Aprobar  o  prego  de  cláusulas  administrativas  particulares  e  o 
prego de prescricións técnicas.

Cuarto.- Acordar solicitar a presentación de ofertas ás seguintes empresas, 
outorgándolle un prazo de oito días naturais para a súa presentación, tal e 
como establece a cláusula dezanove do prego de cláusulas administrativas 
particulares, do que se lles adxunta copia:

Denominación empresa Dirección
Mecaplac S.L. C/ Rois núm. 3

Bergondo / A Coruña
Serteca Ingenieria S.L. C/ Alvaro López Núñez núm. 32

León
Deplat S.L. Rúa Virxe do Camiño núm. 59, 4º A

36001 Pontevedra
Ibercat Ingenieria Ronda de Outeiro núm.112, 2º porta 1

15007 A Coruña

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

EXPTE.  1001/2017.- ADXUDICACIÓN  OBRA  "REPOSICIÓN  DE 
FIRME  E  MELLORA  DE  SERVIZOS  URBANOS  NOS  VIAIS  DE 
ACCESO AO COLEXIO E  Á  IGREXA PARROQUIAL DE COVAS - 
VIVEIRO".

Visto  o  expediente  de  contratación  CT  14/2016,  correspondente  á 
tramitación do contrato mediante procedemento negociado sen publicidade 
da obra denominada:  "Reposición de firme e mellora dos servizos urbanos 
nos viais de acceso ao colexio e á igrexa parroquial de Covas - Viveiro".

Visto  que  na  Xunta  de  Goberno  Local  de  data  10  de  abril  de  2017  se 
aprobou  o  proxecto  asi  como  o  expediente  de  contratación  da  obra 
"Reposición de firme e mellora dos servizos urbanos nos viais de acceso ao 
colexio e á igrexa parroquial de Covas - Viveiro", redactado polo arquitecto 
de obras en decembro de 2016, e cun orzamento de execución por contrata 
de 54.224,84 euros,  así como o gasto para realizar a actividade descrita, 
xunto co prego de cláusulas administrativas particulares e de prescricións 
técnicas e a solicitude de presentación de ofertas a tres empresas.
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Visto que 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).

 HERMANOS BLANCO TRIGO, S.L., Lg. Casteló, nº 1, C.P. 27152, Otero 
de Rey (Lugo).

Vistas as actas da Mesa de Contratación correspondentes ás sesións levadas 
a cabo os días 18 e 21 de abril  de 2017, nas que reflicten, entre outros 
extremos, as empresas invitadas, as presentadas.

Visto que segundo consta nas referidas actas da Mesa de Contratación, as 
ofertas presentadas foron as seguintes:

OFERTA
(Importes  con 
IVE)

PUNTOS
(Cláusula 18 
prego cláusulas)

Carferlo S.L.

Económica 50.594,84 € 30
50Prazo 7 días

(reducción 23 
días)

20

Excavaciones Ramsei S.L.
Económica 54.224,84 € 27,99

27,99Prazo 1 mes
(reducción 0 

días)
0

Hermanos Blanco Trigo S.L.
Económica 54.224,84 € 27,99

27,99Prazo 1 mes
(reducción 0 

días)
0

Vista  a  proposta  de  adxudicación  do  contrato  efectuada  pola  Mesa  de 
Contratación  en  sesión  de  21  de  abril  de  2017,  a  favor  da  empresa 
“Carferlo, S.L.”, cun prazo de execución de 7 días laborables e coa seguinte 
oferta económica:

Orzamento base 21% IVE Orzamento total
41.813,92 € 8.780,92 € 50.594,84 €

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 cinco 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.

Resultando que pola Xunta de Goberno Local de data 24 de abril de 2017 se 
acordou  proceder  ao  requerimento  da  documentación  previa  á 
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adxudicación, presentándose a mesma pola empresa, segundo consta no 
expte.

Visto o informe favorable de Secretaría coa conformidade de Intervención.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Adxudicar o contrato denominado "Reposición de firme e mellora 
dos servizos urbanos nos viais de acceso ao colexio e á igrexa parroquial de 
Covas  -  Viveiro"  á  empresa  Carferlo,  S.L.,  con CIF  B-27.227.388,  por  un 
importe  total,  IVE  engadido  de  50.594,84  € e  por  un  prazo  de  7  días 
laborables.

Segundo.-  A  formalización  deste  contrato  coa  empresa  adxudicataria 
levarase a cabo no prazo de quince días hábiles dende a notificación da 
adxudicación aos licitadores.

Terceiro.-  Notificar  este  acordo  ó  adxudicatario  e  publicalo  no  perfil  do 
contratante, así como remitir anuncio referente á formalización do contrato 
ó Boletín Oficial da Provincia de Lugo.

Cuarto.- Indicarlle ao adxudicatario que, tendo en conta que se trata dun 
expediente  tramitado  por  procedemento  urxente,  e  o  prazo  para  a 
realización do acto de comprobación do replanteo debe realizarse antes dos 
quince días hábiles dende a formalización do contrato, previa presentación e 
aprobación  do  plan  de  seguridade  e  saúde,  éste  debe  presentarse  no 
Concello á maior brevidade posible, e en todo caso antes do prazo de quince 
días  tras  a  formalización  do  contrato,  prazo  máximo  no  que  deben 
comenzarse  as  obras  ao  tratarse  dun  procedemento  de  contratación 
urxente.

Quinto.- Dar traslado do presente acordo ao Departamento de Contratación 
para a súa notificación aos licitadores e comunicación ao Departamento de 
Intervención e a continuidade do expediente ata a súa conclusión, así como 
para levar a efecto o acordado nos puntos anteriores.

EXPTE.  2172/2017.-  ADXUDICACIÓN  CONTRATO  MIXTO 
SUBMINISTRO E OBRA "MELLORA, EFICIENCIA 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  do  contrato  denominado  "Mellora, 
eficiencia enerxética e nova instalación de alumeado público en Pénjamo".

Visto  que  na  Xunta  de  Goberno  Local  de  data  3  de  abril  de  dous  mil 
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dezasete se aprobou o expediente de contratación mencionado, así como o 
gasto  para  realizar  a  actividade  descrita,  xunto  co  prego  de  cláusulas 
administrativas  particulares  e  de  prescricións  técnicas  e  a  solicitude  de 
presentación de ofertas a tres empresas.

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

- 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).

Visto que en data 12 de abril de 2017 se aprocedeu á apertura dos sobres 
nº 1, comprobando correcta a documentación administrativa presentada por 
ambas empresas licitadoras.  En data 21 de abril  de 2017, pola Mesa de 
Contratación procedeuse á apertura dos sobres núms, 2.

Visto que, segundo consta na referida acta da Mesa de Contratación,  as 
ofertas presentadas foron as seguintes:

Oferta económica Prazo
Electricidad  Blanco  Villar, 
S.L.U.

36.406,28, IVE incluido 1 mes

Otelec Costa Norte, S.L. 30.000,00, IVE incluido 18 días laborables

Resultando que a Mesa de Contratación, en base ao resultado das ofertas 
presentadas, comprobando que a oferta presentada por Electricidad Blanco 
Villar  S.L.U.  superaba  o  tipo  de  licitación,  acorda  a  súa  exclusión  do 
procedemento e propón como adxudicataria á empresa “Otelec Costa Norte, 
S.L.”, cun importe total de 30.000€, IVE incluido e un prazo de execución de 
18 días laborables.
 
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 cinco 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.

Visto o informe favorable de Secretaría coa conformidade de Intervención.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Adxudicar o contrato denominado "Mellora, eficiencia enerxética e 
nova instalación de alumeado público en Pénjamo" á empresa Otelec Costa 
Norte, S.L.,  con CIF B-27.393.495, por un importe total,  IVE engadido de 
30.000,00 € e por un prazo de 18 días laborables.
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Segundo.-  A  formalización  deste  contrato  coa  empresa  adxudicataria 
levarase a cabo no prazo de quince días hábiles dende a notificación da 
adxudicación aos licitadores.

Terceiro.-  Notificar  este  acordo  ó  adxudicatario  e  publicalo  no  perfil  do 
contratante, así como remitir anuncio referente á formalización do contrato 
ó Boletín Oficial da Provincia de Lugo.

Cuarto.- Indicarlle ao adxudicatario que, tendo en conta que se trata dun 
expediente  tramitado  por  procedemento  urxente,  e  o  prazo  para  a 
realización do acto de comprobación do replanteo debe realizarse antes dos 
quince días hábiles dende a formalización do contrato, previa presentación e 
aprobación  do  plan  de  seguridade  e  saúde,  éste  debe  presentarse  no 
Concello á maior brevidade posible, e en todo caso antes do prazo de quince 
días  tras  a  formalización  do  contrato,  prazo  máximo  no  que  deben 
comenzarse  as  obras  ao  tratarse  dun  procedemento  de  contratación 
urxente.

Quinto.- Dar traslado do presente acordo ao Departamento de Contratación 
para a súa notificación aos licitadores e comunicación ao Departamento de 
Intervención e a continuidade do expediente ata a súa conclusión, así como 
para levar a efecto o acordado nos puntos anteriores.

EXPTE. 2534/2017.- INVITACIÓN A NOVAS EMPRESAS.

Visto que na Mesa de Contratación  do día 11 de maio de 2017 procedeuse 
de forma individualizada á apertura de cada un dos sobres núms. 1 das 
proposicións  presentadas  ao  procedemento,  polas  empresas  invitadas  e 
presentadas  e  revisándose  a  documentación  polos  membros  da  Mesa  e 
observándose vinculación entre as empresas “Ascensores Enor,  S.A.” con 
CIF  núm.  A36650992  e  “Zardoya  Otis,  S.A.”  con  CIF  núm.  A28011153, 
segundo  declaracións  asinadas  o  4  de  maio  de  2017,  presentadas  por 
ámbalas  dúas  empresas  (incorporadas  á  documentación  contida  nos 
respectivos  sobres  núme.  1).  Con  base  neste  extremo,  os  membros  da 
Mesa, por unanimidade, deciden:

- Estimar  correcta  a  documentación  presentada  polas  tres 
empresas  licitadoras  presentadas,  admitíndoas  ao 
procedemento.

- Elevar o expediente ao órgano de contratación, para cursar 
unha  ou  máis  invitacións  a  outras  empresas,  ao  estar 
vinculadas as empresas “Ascensores Enor, S.A.” e “Zardoya 
Otis, S.A.”.

Vista  a  proposta  da  Alcaldía  en  relación  ás  empresas  a  invitar  ao 
procedemento  de  contratación  denominado  “Servizo  de  mantemento  de 
ascensores do Concello de Viveiro”.

Visto o informe do arquitecto de obras do Concello, no que sinala que as 
empresas ás que se propón invitar a este procedemento se entende que a 
súa actividade se atopa relacionada co servizo referido, podendo presumirse 
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que  se  atopan  capacitadas  para  a  súa  prestación,  aspecto  que  deberá 
quedar oportunamente acreditado no expediente de contratación, e son as 
que se relacionan a continuación:

Denominación empresa Enderezo
Thyssenkrupp Elevadores, S.L.
CIF B-46.001.897

Avda. de Magoi, nº 29
27002 - Lugo

Schindler, S.A.
CIF a-50.001.726

Paseo Ronda, 28
15011 – A Coruña

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.-  Invitar  ás  empresas  para  o  procedemento  de  contratación 
denominado “Servizo de mantementode ascensores do Concello de Viveiro”, 
que se relación a continuación:

Denominación empresa Enderezo
Thyssenkrupp Elevadores, S.L.
CIF B-46.001.897

Avda. de Magoi, nº 29
27002 - Lugo

Schindler, S.A.
CIF a-50.001.726

Paseo Ronda, 28
15011 – A Coruña

Segundo.- Dar traslado do presente acordo ó Servizo de Contratación para 
dar cumprimento ao acordado no punto primeiro, outorgándolles un prazo 
para a presentación de ofertas de tres días naturais, segundo o establecido 
no prego de cláusulas administrativas particulares, e para a continuidade do 
expediente ata a súa conclusión. 

EXPTE. 4311/2016.- ADXUDICACIÓN DO CONTRATO

Visto  o  expediente  de  contratación  CT  18/2016,  (expte.  4311/2016) 
correspondente  á  tramitación  do  contrato  de  subministro  denominado 
“Aluguer  de equipos informáticos  para o Concello  de Viveiro  mediante a 
modalidade de renting”.

Visto que na Xunta de Goberno Local de data 23 de xaneiro de dous mil 
dezasete se aprobou o expediente de contratación denominado “Aluguer de 
equipos informáticos para o Concello de Viveiro mediante a modalidade de 
renting”,  cun  orzamento  total  de  74.000,00  euros  (IVE  incluído)  e  unha 
duración de  catro  anos,  aprobando así  mesmo o  gasto  referente  a  esta 
actuación para a anualidade de 2017.

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

Nome e apelidos Enderezo
Evelb Técnicas y Sistemas, S.L. Rúa das Hedras núm. 6 Loft O-C

15895 O Milladorio / A Coruña
Inelcom Ingeniería Electrónica Comercial, S.A. Rúa Calvo Sotelo, 212 baixo

27600 Sarria / Lugo
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Herbecon Systems, S.L. Polígono Industrial de Yeguas
C/ Blanes, núm.1
29328 Sierra de Yeguas / Málaga

Visto que na Mesa de Contratación en sesións de 8 e 24 de marzo e 21 de 
abril de 2017 levou a cabo os distintos actos para o desenvolvemento do 
expediente de contratación. 

Visto que na sesión da Mesa de Contratación de data 21 de abril de 2017 
procedeuse  á  lectura  do  informe  dos  criterios  subxetivos  do  contrato, 
segundo  os  documentos  contidos  nos  sobre  núm.  2  das  proposicións 
presentadas, así a dación de conta das ofertas presentadas. 

O resultado das referidas valoracións foi o seguinte:

VALORACIÓN CRITERIOS SUBXECTIVOS. 
 (INFORME DO INFORMÁTICO MUNICIPAL DE 12 DE ABRIL DE 2017)

Puntuación 
máxima

EVEL INELCOM HERBECON

Ordenadores 25 20.33 17.17 23.83
Impresoras 5 4.50 4.00 5.00
Total puntuación 30 24.83 21.17 28.83”

OFERTAS PRESENTADAS

Oferta económica Prazo

Evelb Técnicas y Sistemas S.L. 73.733,99 €, IVE incluido 10 días
(reducción 20 

días)
Inelcom ingeniería electrónica 
comercial S.A.

66.714,50 €, IVE incluido 1 día
(reducción 29 

días) 
Herbecon Systems S.L. 72.539,50 €, IVE incluido 3 días

(reducción 27 
días) 

Resultando que a valoración global das ofertas resultou a seguinte:

VALORACIÓN GLOBAL

Empresa Concepto 
puntuación

Ofertas Puntos Totais

1 Evelb Técnicas 
y Sistemas

Oferta económica 73.733,99 45.24
83.86Prazo de entrega Reducción 20 

dias
13.79

Puntos informático --- 24.83

2 Inelcom Ingeniería
Oferta económica 66.714,50 50

91.17Prazo de entrega Reducción 29 
días

20

Puntos informático --- 21.17

3 Herbecon Systems
Oferta económica 72.539,50 45.98

93.43Prazo de entrega Reducción 27 
días

18.62

Puntos informático --- 28.83
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Resultando  que,  segundo  as  argumentacións  sinaladas  a  oferta  máis 
ventaxosa foi a presentada pola empresa Herbecom Systems S.L., a Mesa 
de  Contratación  propuxo  como  adxudicataria  á  referida  empresa,  cos 
seguintes datos:

Oferta económica 72.539,50 € (IVE engadido)
Oferta prazo de entrega 3  días  para  a  entrega  e  8  para  a 

instalación

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.

Resultando que pola Xunta de Goberno Local de data 24 de abril de 2017 se 
acordou  proceder  ao  requerimento  da  documentación  previa  á 
adxudicación, presentándose a mesma pola empresa, segundo consta no 
expediente.

Visto o informe favorable de Secretaría coa conformidade de Intervención.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Adxudicar o expediente de contratación denominado “Aluguer de 
equipos informáticos para o Concello de Viveiro mediante a modalidade de 
renting” á empresa “Herbecon Systems, S.L.”, con CIF núm. B-92.200.591, 
por un importe de total, IVE añadido de 72.539,50 € e por un prazo de catro 
anos. A entrega dos equipos deberá realizarse en tres días e a súa posta en 
funcionamento en oito días (segundo a oferta do adxudicatario).

Segundo.-  A  formalización  deste  contrato  coa  empresa  adxudicataria 
lavarase a cabo no prazo de quince días hábiles dende a nortificación da 
adxudicación aos licitadores.

Terceiro.-  Notificar  este  acordo  ó  adxudicatario  e  publicalo  no  perfir  do 
contratante, así como remitir anuncioreferente á formalización do contrato ó 
Boletín Oficial da Provincia de Lugo.

Cuarto.- Dar traslado do presente acordo ao Departamento de Contratación 
para a súa notificación aos licitadores e comunicación ao Departamento de 
Intervención e a continuidade do expediente ata a súa conclusión.

4.- LICENZAS URBANÍSTICAS.

EXPTE.  986/2017.- 
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Vista a solicitude de licenza presentada por  D.  Jose Rodríguez Diaz para 
executar obras de ACONDICIONAMENTO DE LOCAL PARA CAFÉ BAR sito no 
baixo do inmoble existente en Pza de Santa María, nº 32, en Viveiro, de ref. 
catastral 3454803PJ1335S0002PP.

Visto que, no informe xurídico obrante no expediente, constan os seguintes 
antecedentes:

-  En fecha 6 de febreiro de 2017 tivo entrada no rexistro xeral a solicitude 
de licenza urbanística para obras de acondicionamento de local para café 
bar sito no baixo do inmoble existente en Pza de Santa María nº 32 Viveiro, 
de  ref.  catastral  3454803PJ1335S0002PP,  asinada  por  JOSE  RODRÍGUEZ 
DIAZ. Coa solicitude achegou a seguinte documentación:

1
- Memoria descritiva e gráfica de acondicionamento de local 

para café-bar en Pza. de Santa María nº 32 baixo Viveiro 
redactada polo arquitecto Francisco J.  Hermida Trastoy en 
xaneiro de 2017 e oficio de dirección de obra a favor do 
citado facultativo.

- Informe  nº  21/2017  de  medicións  iniciais  de  illamento 
acústico  realizado  por  ISANOR  ACUSTICA  en  fecha  2  de 
febreiro de 2017.

- Autoliquidación  provisional  de  ICIO  e  taxa  de  licenza  de 
obras.

- Autoliquidación  de  taxas  de  actividades  sometidas  ao 
réxime de comunicación previa.

- Declaración do solicitante de cumprimento  dos  requisitos 
exixidos para o exercicio da actividade. 

-  O  28  de  marzo  de  2017  o  promotor,  dando  cumprimento  ao  previo 
requirimento de subsanación de documentación achegou unha Memoria da 
actividade de café-bar.

Visto o informe técnico favorable emitido pola aparelladora da Oficina de 
Rehabilitación, co visto e prace do arquitecto municipal. 

No informe técnico sinálase que a clasificación do solo é urbano consolidado.  A edificación 
donde se pretende realizar as obras está situada no nº 32-baixo da rúa Fernández Victorio, no 
Casco Histórico de Viveiro. Non é necesario informe sectorial de Patrimonio debido a que a 
edificación está dentro do Conxunto Histórico de Santa María.  A parcela corresponde coa 
referencia  catastral  3454803PJ1335S0002PP.  As  obras  a  realizar  son  obras  de 
acondicionamento de local  para café bar segundo proxecto redactado polo arquitecto,  D. 
Francisco Hermida Trastoy. Segundo a solicitude presentada a obra que se pretende executar 
cumpre coa normativa urbanística aplicable e segundo o técnico redactor do proxecto, a obra 
a  executar  cumpre  a  normativa  técnica  aplicable.  Establécese  a  condición  de  que  a 
colocación do rótulo comercial deberá ser obxecto dun novo expediente.

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

No informe xurídico referido sinálase o seguinte:
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- Os artigos 142 LSG e e 351.1, letra b) do Regulamento LSG, suxeitan a licenza municipal,  
sen prexuízo das autorizacións que sexan procedentes de acordo coa lexislación sectorial 
aplicable, entre outros, os actos de edificación e uso do solo e do subsolo consistentes en 
intervencións en inmobles declarados bens de interese cultural ou catalogados polas súas 
singulares  características  ou  valores  culturais,  históricos,  artísticos,  arquitectónicos  ou 
paisaxísticos.  O  inmoble  sobre  o  que  se  pretende  actuar  atópase  incluido  no  catálogo 
inventario  do Plan  Especial  de Protección e  Reforma Interior  do  Casco Antigo  de Viveiro 
(PEPRI), polo que a solicitude debe tramitarse polo procedemento de licenza. 

-  De  conformidade  co  disposto  nos  artigos  143 LSG e  350 do Regulamento,  as  licenzas 
outórganse de acordo coas previsións da lexislación e do planeamento urbanísticos, e non 
poderán outorgarse ata que sexan concedidas as autorizacións ou informes administrativos 
previos que sexan exixibles nos termos da lexislación sectorial vixente. Non resultan precisas 
autorizacións e/ou informes sectoriais, segundo se deduce do informe dos servizos técnicos 
que consta no expediente.

- O Planeamento aplicable para a resolución da solicitude de licenza urbanística é o contido 
no  Decreto  102/2006,  do  22  de  xuño,  polo  que  se  suspende  a  vixencia  das  normas 
subsidiarias  de  planeamento  municipal  de  Viveiro  e  se  aproba  a  ordenación  urbanística 
provisional ata a entrada en vigor do novo planeamento. No ámbito do solo urbano da zona 
antiga de Viveiro, as condicións de edificación e a regulación de usos serán as recollidas na 
normativa  do documento do «plan especial  de protección e  de reforma interior  da zona 
antiga», aprobado definitivamente polo Pleno do Concello de Viveiro, o 7 de agosto de 1997, 
que foi publicada no BOP de Lugo nº 233, do 10 de outubro, así como as súas modificacións 
puntuais aprobadas definitivamente en datas do 31/7/2003 e do 9/9/2003.
O planeamiento de aplicación establece a compatibilidade do uso residencial co hostaleiro. 

-  De conformidade co disposto no artigo 144 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de 
Galicia, cando a obra teña por obxecto o desenvolvemento dunha actividade, consignarase 
expresamente esta circunstancia.  E o artigo 24.2 da Lei  9/2013,  de 19 de decembro, do 
emprendemento  e  da  competitividade  económica  de  Galicia  dispón  que,  se  para  o 
desenvolvemento  da  actividade  se  precisa  a  realización  dunha  obra,  a  documentación 
descrita  no  apartado  1  presentarase  coa  comunicación  previa  prevista  na  normativa 
urbanística ou coa solicitude de licenza de obra,  se proceder,  e logo de rematar a obra,  
presentarase comunicación previa para o inicio da actividade. 

Conforme dí o artigo 352.2 do decreto 143/2016 de 22 de setembro, polo que se aproba o 
Regulamento  da  Lei  do  solo  de  Galicia  (en  diante  RLSGa),  o  procedemento  para  o 
outorgamento das licenzas urbanísticas tramitarase e resolverase conforme á lexislación de 
réxime local e do procedemento administrativo común, ás especialidades procedementais  
establecidas  na  lexislación  urbanística  e  no  presente  regulamento;  e  na  tramitación  do 
procedemento darase cumprimento a cantos trámites e actuacións veñan establecidos nas 
normas sectoriais en razón do contido específico da actuación urbanística de que se trate,  
nos termos e cos efectos sobre o procedemento previstos nelas. 

A actividade pretendida (café-bar) atópase incluída no Catálogo de Espectáculos Públicos e 
Actividades Recreativas de Galicia. A normativa específica aplicable á actividade indicada, é 
a contida nas disposicións seguintes:
1

- Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade 
económica de Galicia que suprime, con carácter xeral a licenza municipal 
de actividade, apertura e funcionamento para a implantación de calquera 
actividade en Galicia, e establece o réxime de comunicación previa.

- O  Decreto  144/2016,  do  22  de  setembro,  polo  que  se  aproba  o 
Regulamento unico de regulación integrada de actividades economicas e 
apertura de establecementos (en diante, RIAE).

- O  Decreto  292/2004,  de  18  de  novembro,  modificado  polo  Decreto 
165/2005,  polo  que  se aproba  o  Catálogo  de  espectáculos  públicos  e 
actividades recreativas de Galicia.

- O  Reglamento  de  Policia  de  Espectáculos  Publicos  e  actividades 
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recreativas  aprobado  polo  Real  Decreto  2816/1982,  de  27  de  agosto, 
(REPAR)  de  aplicación  –segundo  o  disposto  no  seu  artigo  1-  aos 
espectáculos, deportes, xogos, recreos e establecementos destinados ao 
publico  que  se  enumeran  no  seu  Anexo  (substituido  na  Comunidade 
Autonoma  galega  polo  Catálogo  EPAR)  e  ás  demais  actividades  de 
análogas características; con carácter supletorio aplicarase respecto das 
disposicións  especiais  ditadas  en  relación  con  todas  ou  alguna  das 
actividades  do Anexo;  os  requisitos  establecidos  en dito  Regulamento 
serán exixidos sen prexuízo dos que poidan establecer as Comunidades 
Autonomas no exercicio das súas competencias. 

En  cumprimento  das  mencionadas  disposicións,  o  expediente  someteuse  a  información 
pública  e  deuse  audiencia  aos  restantes  usuarios  do  mesmo  edificio  sen  que  fosen 
presentadas  alegacións  durante  o  trámite  de  información  pública  nin  obxeccións ao 
outorgamento da licenza solicitada por parte dos usuarios do edificio.

Conforme o establecido no artigo 43 da Lei 9/2013, na licenza deberán constar os seguintes 
datos:

TITULAR JOSE RODRÍGUEZ DIAZ. DNI: 32642793C
DENOMINACIÓN DO ESTABLECEMENTO
DOMICILIO E LOCALIZACION
DATA DO OUTORGAMENTO DA LICENZA PZA. DE SANTA MARIA, Nº 32-BAIXO. VIVEIRO
TIPO DE ESTABLECEMENTO, ACTIVIDADE 
RECREATIVA OU ESPECTÁCULO PUBLICO 
AUTORIZADOS

CAFÉ-BAR (INCLUIDA ANEXO DO CATALOGO 
EPAR DE GALICIA COMO ACTIVIDADE 
RECREATIVA, DE RESTAURACIÓN, CO NÚMERO 
2.7.2.)

CAPACIDADE MÁXIMA PERMITIDA 69 PERSOAS
OUTROS DATOS ELEMENTOS DE REPRODUCCIÓN MUSICAL 

AUTORIZADOS: UN TELEVISOR

Conclúe o informe xurídico sinalando que visto canto antecede considera 
que o expediente seguíu a tramitación establecida na lexislación aplicable e 
que  a  licenza  pretendida  é  conforme  coa  ordenación  urbanística, 
procedendo a súa resolución pola Xunta de Goberno Local  en virtude da 
delegación de atribucións efectuada pola Alcaldía mediante resolución do 3 
de xullo de 2015.

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. Jose Rodríguez Diaz, licenza urbanística para obras 
de  acondicionamento  de  local  para  café  bar  sito  no  baixo  do  inmoble 
existente  en  Pza  de  Santa  María  nº  32  Viveiro,  de  ref.  catastral 
3454803PJ1335S0002PP,  de  acordo  coa  Memoria  descritiva  e  gráfica  de 
acondicionamento  de  local  para  café-bar  redactada  polo  arquitecto,  D. 
Francisco J.  Hermida Trastoy en xaneiro de 2017 e baixo a súa dirección 
facultativa.

Segundo.- Condicións particulares: Cando finalice a instalación, o interesado 
deberá por esta circunstancia en coñecemento do Concello, co fin de que se 
comprobe que cumpre con todas as medidas de seguridade e correctoras 
necesarias,  en  particular  ás  relativas  ao  cumprimento  da  normativa  en 
materia de contaminación acústica. Despois de que os servizos técnicos 
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municipais,  realicen  a  comprobación,  autorizarase  a  posta  en 
funcionamento do establecemento.

Terceiro.-  A licenza municipal  subordínase ao cumprimento das seguintes 
condicións:

1
- O prazo de iniciación das obras non poderá exceder os seis 

meses,  e  o  de  terminación  os  tres  anos;  ditos  prazos 
computaranse desde o día seguinte ao da notificación do 
outorgamento  da  licenza.  As  obras  non  poderán 
interromperse por tempo superior a seis meses.

- O Concello poderá conceder prórroga dos prazos da licenza 
referidos, logo da solicitude expresa, sempre que a licenza 
sexa  conforme  coa  ordenación  urbanística  vixente  no 
momento de concesión da prórroga. Cada prórroga que se 
solicite  non  poderá  ser  por  un  prazo  superior  ao 
inicialmente acordado.

- A caducidade da licenza será declarada pola administración 
municipal  logo  do  procedemento  coa  audiencia  ao 
interesado,  e  a  declaración  de  caducidade  extinguirá  os 
efectos da licenza.

- Será requisito indispensable en todas as obras dispor, xunto 
á  obra,  de  copia  autorizada  da  licenza  municipal,  e  nas 
obras maiores a colocación do cartel indicador en que se 
faga  constar  o  nome  e  apelidos  das  persoas  técnicas  e 
directoras e da persoa contratista, ordenanza que se aplica, 
usos  aos  que  se  vai  destinar  a  construcción,  data  de 
expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o 
número de plantas autorizadas e o numero do expediente. 

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

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

EXPTE. 2228/2017.- LICENZA DE OBRA.

Vista a solicitude de obra de Dª. María del Carmen Lage López para executar 
obras de pintado de fachada no inmoble sito en C/Pastor Diaz, nº 31, no 
casco antigo de Viveiro, de referencia catastral 3353438PJ1335S0001MO.

Resultando que, segundo consta no informe xurídico emitido pola técnico 
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xurídico do Departamento de Urbanismo, resulta que coa solicitude achega 
a seguinte documentación:

- Xustificante do pagamento dos tributos municipais.

Visto o informe técnico favorable emitido pola aparelladora da Oficina de 
Rehabilitación, co visto e prace do arquitecto municipal. 

No informe técnico sinálase que a clasificación do solo é urbano consolidado.  A edificación 
donde se pretende realizar as obras está situada no nº 31 da rúa Nicomedes Pastor Díaz, no 
Casco  Histórico  de  Viveiro. A  parcela  corresponde  coa  referencia  catastral 
3353438PJ1335S0001MO. 
As obras a realizar son pintado de fachada. Segundo a solicitude presentada a obra que se 
pretende  executar  cumpre  coa  normativa  urbanística  aplicable  e  coa  normativa  técnica 
aplicable. Establécese a condición de que as cores a utilizar deberán ser supervisadas pola 
Oficina de Rehabilitación do Casco Histórico de Viveiro.

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

No informe xurídico referido sinálase o seguinte:

- Os artigos 142.2, letra b) LSG e e 351.1, letra b) do Regulamento LSG, suxeitan a licenza 
municipal, sen prexuízo das autorizacións que sexan procedentes de acordo coa lexislación 
sectorial aplicable, entre outros, as intervencións en inmobles declarados bens de interese 
cultural ou catalogados polas suas singulares características ou valores culturais, históricos, 
artísticos, arquitectónicos ou paisaxísticos.

O  inmoble  de  referencia  atópase  incluido  no  catálogo  inventario  do  Plan  Especial  de 
Protección e Reforma Interior do Casco Antigo de Viveiro (PEPRI), polo que a solicitude debe 
tramitarse polo procedemento de licenza. 

-  De  conformidade  co  disposto  nos  artigos  143 LSG e 350 do Regulamento,  as  licenzas 
outórganse de acordo coas previsións da lexislación e do planeamento urbanísticos, e non 
poderán outorgarse ata que sexan concedidas as autorizacións ou informes administrativos 
previos que sexan exixibles nos termos da lexislación sectorial vixente. Non resultan precisas 
autorizacións e/ou informes sectoriais, segundo se deduce do informe dos servizos técnicos 
que consta no expediente.

O informe dos  servizos  técnicos  municipais  constata  a  adecuación do acto  pretendido a 
lexislación e ao planeamento urbanísticos (o contido no Decreto 102/2006, do 22 de xuño, 
polo  que  se  suspende a  vixencia  das  normas subsidiarias  de  planeamento municipal  de 
Viveiro e se aproba a ordenación urbanística provisional  ata a entrada en vigor  do novo 
planeamento. No ámbito do solo urbano do casco antigo de Viveiro tal planeamento é PEPRI 
do casco antigo de Viveiro).

Conclúe o informe xurídico sinalando que visto canto antecede considera 
que o expediente seguíu a tramitación establecida na lexislación aplicable e 
que  a  licenza  pretendida  é  conforme  coa  ordenación  urbanística, 
procedendo a súa resolución pola Xunta de Goberno Local  en virtude da 
delegación de atribucións efectuada pola Alcaldía mediante resolución do 3 
de xullo de 2015.

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

Primeiro.- Conceder a Dª. Maria del Carmen Lage López, licenza municipal 
para para executar obras de pintado de fachada no inmoble sito en c/ Pastor 
Diaz,  nº  31,  no  casco  antigo  de  Viveiro,  de  referencia  catastral 
3353438PJ1335S0001MO.

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

- De ser necesaria a ocupación de vía pública para as labores 
a realizar deberase solicitar a perceptiva licencia, así como 
para a instalación de andamiaxe.

- As cores a utilizar deben ser supervisadas pola Oficina de 
Rehabilitación do casco antigo de Viveiro.

Terceiro.- Condicións xerais da licenza 

- O prazo de iniciación das obras non poderá exceder os seis 
meses,  e  o  de  terminación  os  tres  anos;  ditos  prazos 
computaranse desde o día seguinte ao da notificación do 
outorgamento  da  licenza.  As  obras  non  poderán 
interromperse por tempo superior a seis meses.

- O Concello poderá conceder prórroga dos prazos da licenza 
referidos, logo da solicitude expresa, sempre que a licenza 
sexa  conforme  coa  ordenación  urbanística  vixente  no 
momento de concesión da prórroga. Cada prórroga que se 
solicite  non  poderá  ser  por  un  prazo  superior  ao 
inicialmente  acordado.  A  caducidade  da  licenza  será 
declarada  pola  administración  municipal  logo  do 
procedemento coa audiencia ao interesado, e a declaración 
de caducidade extinguirá os efectos da licenza.

- Será requisito indispensable en todas as obras dispor, xunto 
á  obra,  de  copia  autorizada  da  licenza  municipal,  e  nas 
obras maiores a colocación do cartel indicador en que se 
faga  constar  o  nome  e  apelidos  das  persoas  técnicas  e 
directoras e da persoa contratista, ordenanza que se aplica, 
usos  aos  que  se  vai  destinar  a  construción,  data  de 
expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o 
número de plantas autorizadas e o numero do expediente.

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

Quinto.-  Dar  traslado  da  presente  resolución  ao  Departamento  de 
Urbanismo  para  a  súa  notificación  aos  interesados,  con  expresión  dos 
recursos que procedan.
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EXPTE. 2313/2017.-  LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.

Vista  a  solicitude  de  licenza  de  primeira  ocupación  (parcial)  de  ANDRES 
LOPEZ BLANCO, S.L.   para 64 VIVENDAS sitas nos PORTAIS Nº 1 e 2 dun 
edificio de vivendas construido ao amparo das licenzas de obra números 
140/2003  e  294/2004,  coas  modificacións  autorizadas  pola  Xunta  de 
Goberno  en  data  13  de  novembro  de  2007,  para  un  TOTAL  DE  233 
VIVENDAS distribuidas en 7 PORTAIS.

Visto que, segundo consta nos antecedentes referidos no informe xurídico 
obrante no expediente:

- Mediante acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local en datas 9 de 
xuño de 2003, 3 de novembro de 2004 e 13 de novembro de 2007, foron 
outorgadas licenzas de obra para construción de edificio para 182 vivendas 
(expediente  140/2003),  a  súa  ampliación  para  outras  22  vivendas 
(expediente 294/2004) e a modificación das anteriores ambas licenzas para 
conformar un edificio de 233 vivendas, distribuidas en 7 portais. 

-
- O 21 de marzo de 2017 a mercantil Andres Lopez Blanco, S.L. presenta 
solicitude  de  licenza  de  primeira  ocupación  para  64  vivendas  sitas  nos 
portais  numeros  1  e  2  do  inmoble  descrito  no  antecedente  primeiro, 
achegando a seguinte documentación:

- Certificado  final  da  dirección  de  obra  asinado  polo 
aparellador  Xavier  Pardiñas  Suarez  e  visado  polo  colexio 
profesional correspondente. A data de remate das vivendas, 
segundo o mencionado certificado, é a de 2 de xaneiro de 
2017. O certificado final de obra refírese aos portais 1, 2 e 3 
do inmoble (nos que hai un total de 94 vivendas) si ben a 
solicitude  de  LPO  efectúase  exclusivamente  para  as  64 
vivendas  dos portais  nº  1  e 2,  toda vez  que para  as 30 
vivendas do portal nº 3 xa foi concedida dicha licenza en 
fecha  20  de  marzo  de  2017.  O  mencionado  documento 
acredita a efectiva e completa finalización das obras e a súa 
conformidade  cos  documentos  técnicos  autorizados  polas 
licenzas de obras correspondentes.

- Boletín de instalación de ICT.
- Certificación  de  illamento  acústico  expedida  por  ISANOR 

Acústica  (informes  001/2017  e  002/2017)  en  xaneiro  de 
2017  acreditativas  do  cumprimento  das  exixencias  de 
illamento  previstas  nas  NBE-CA-88  (vixentes  na  data  do 
proxecto e licenza municipal).

- Certificado de cumprimento da normativa de habitabilidade 
das  vivendas,  asinado  polo  arquitecto  Emilio  Casariego 
Baamonde, que foron rematadas o 2 de xaneiro de 2017.

- Certificado  asinado  polo  enxeñeiro  técnico  industrial  de 
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dirección de obra da instalación electrica en ambos portais.
- Certificado  de  VIAQUA de  idoneidade  das  acometidas  de 

auga e saneamento de ambos portais.
- Copia  do  modelo  902  N  (declaración  catastral  de  nova 

construcción e división horizontal  presentada na Xerencia 
Territorial  do  Catastro  en  Lugo  en  data  9  de  febreiro  de 
2017).

- Xustificante  do  aboamento  das  taxas  municipais 
correspondentes, segundo a Ordenanza fiscal municipal nº 
5, reguladora das taxas por licenza de primeira ocupación.

-  De  acordo  co  disposto  no  artigo  143.4  da  LSG  e  355.3  do  Decreto 
143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da LSG, 
os Servizos técnicos municipais practicaron unha visita de comprobación, 
despois  da  cal  foi  redactado  informe  en  data  24  de  abril  de  2017,  de 
conformidade  do  executado  coa  documentación  técnica  e  administrativa 
obrante no expediente.  A técnico municipal  conclúe  que con esta  visita, 
dase  por  rematada  a  totalidade  do  edificio  de  233  vivendas,  tendose 
executado a pavimentación da beirarrúa fronte á estrada Viveiro-Ferrol (Rio 
de  Loiba),  cumprindo  así  o  condicionante  imposta  na  licenza  de  obras 
obxecto do expediente 140/2003. 

Visto  o  informe  técnico  emitido  pola  arquitecta  técnica  enxeñeira  da 
edificación  da  Oficina  de  Rehabilitación  do  Casco  Histórico,  no  que  se 
informa que:

O bloque  de  vivendas  xa  foi  obxecto  de  visita  de  inspección  para  o  outorgamento  das 
licenzas de primeira ocupación dos portais 7, 6, 5, 4 e 3 tal e como se detalla na seguinte 
táboa:

Situación das vivendas 
(según Oficina
Virtual do Catastro)

N.º vivendas Data de resolución licencia 
1ª
ocupación

Fragata Magdalena n.º 3 
(portal 4)

29 XGL celebrada o 03/03/2009

Bergantín Palomo n.º 5 (portal 
5)

40 XGL celebrada o 21/05/2009

Bergantín Palomo n.º 1 (portal 
7) 

42 XGL celebrada o 3/02/2010

Bergantín Palomo n.º 3 (portal 
6) 

28 XGL celebrada o 09/11/2010

Fragata Magdalena nº1 
(portal 3) 

30 XGL celebrada o 20/03/2017

Rio Loiba nº1 (portal 1) 40 Licenzas de 1ª ocupación 
solicitadas

Rio Loiba nº3 (portal 2) 24 Licenzas de 1ª ocupación 
solicitadas

Total vivendas: 233

-  Que trala  solicitude realizada con data 21 de marzo do ano en curso e nº  de rexistro 
2017-E-RC-1702, realizouse a inspección das 64 VIVENDAS correspondentes ós portais nº 
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1 (40 vivendas) e nº 2 (24 vivendas)  da obra arriba referenciada, comprobando que 
axústanse a seguinte documentación:

•  Proxecto  básico  e  de  execución  dun  edificio  de  sótanos,  baixos,  entreplantas 
comerciais,  plantas  altas  e  ático  cun  total  de  182  vivendas (Expediente  140/2003), 
autorizada na Xunta de Goberno Local celebrada o 9 de xuño de 2003.

•  Proxecto  básico  e  de  execución  de  ampliación  de  edificio  para  22  vivendas 
(Expediente 294/2004), autorizada na Xunta de Goberno Local celebrada o 3 de novembro de 
2004.

•  Modificado de proxecto básico e de execución do edificio de vivendas,  locais  e 
garaxes (ampliación de 29 vivendas), autorizada na Xunta de Goberno Local celebrada o 13 
de novembro de 2007 .

• Memoria descriptiva do fin de obra formada polo planos D3 e D4.

- Na visita de inspección realizada o 20 de abril compróbase que as vivendas son aptas para 
o seu uso e o executado axustase á documentación mencionada anteriormente. Con esta 
última visita se da por finalizado a totalidade do bloque de 233 vivendas, habendo executado 
o promotor a pavimentación da beirarrúa enfronte á estrada Viveiro-Ferrol (Río Loiba), tal e 
como se condicionaba na licenza de obra URB 140/2003.

Maniféstase no informe técnico sinalando que é importante sinalar que o Certificado final da 
dirección da obra presentado corresponde a un total de 94 vivendas, distribuídas nos portais 
nº  1,  2  e  3.  O  promotor  solicita  as  licenzas  de  primeira  ocupación  das  vivendas 
correspondentes ós portais nº 1 e 2 (64 vivendas).

Visto o informe xurídico emitido pola técnico xurídico de urbanismo, no que 
se  sinala  que  a  lexislación  aplicable  ao  procedemento  de  concesión  da 
licenza que nos ocupa é a seguinte:

- Artigo 21.1 q) da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Réxime Local. 
- Artigos 142.2 e 143 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. 

(LSG).
- Artigos 353 a 355 do Regulamento da LSG,
- Artigo 42 da Lei 8/2012, de 29 de xuño, de vivenda de Galiza. 
- Artigo  2  do  Real  Decreto  1000/2010,  de  5  de  agosto,  sobre  Visado 

Colexial Obrigatorio. 
- Artigo 2 da Lei 38/1999, de 5 de novembro, de Ordenación da Edificación. 
- Ordenanza municipal reguladora da taxa correspondente., así como a súa 

proposta de resolución.

Conclúe o informe xurídico sinalando que visto canto antecede considera 
que o  expediente seguiu a tramitación establecida na lexislación aplicable, 
que a licenza pretendida é conforme coa ordenación urbanística aplicable, e 
que  procede  a  súa  resolución  pola  Xunta  de  Goberno,  en  virtude  da 
delegación  de  atribucións  efectuada  mediante  resolución  da  Alcaldía  de 
data 3 de xullo de 2015. 

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

Primeiro.-  Conceder  a  ANDRES LOPEZ BLANCO,  S.L.,  licenza  de  primeira 
ocupación para as 64 VIVENDAS sitas nos PORTAIS Nº 1 e 2 dun edificio de 
vivendas construido en rúa Rio de Loiba números 1 e 3, en Covas-Viveiro, de 
referencia catastral 1766417PJ1316N (o mencionado inmoble foi construido 
ao  amparo  das  licenzas  de  obra  números  140/2003  e  294/2004,  coas 
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modificacións autorizadas pola Xunta de Goberno en data 13 de novembro 
de 2007, para un TOTAL DE 233 VIVENDAS distribuidas en 7 PORTAIS).

Segundo.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento de Urbanismo, 
ó  obxecto  de  que  se  notifique  o  presente  acto,  finalizador  da  vía 
administrativa, ós interesados. 

5.- 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. 2285/2017.- 
EXPTE. 2412/2017.- EXPTE. 2574/2017.- EXPTE. 2575/2017.- 
EXPTE. 2576/2017.- EXPTE. 2627/2017.- EXPTE. 2630/2017.- 
EXPTE. 2631/2017.- EXPTE. 2632/2017.- EXPTE. 2647/2017.- 
EXPTE. 2731/2017. -EXPTE. 2734/2017.-EXPTE. 2819/2017.-
EXPTE. 2821/2017.- EXPTE. 2822/2017.- EXPTE. 2826/2017. – 
EXPTE. 2948/2017.- EXPTE. 3007/2017.- EXPTE. 2825/2017.-

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.

6.- EXENCIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA.

EXPTE. 1093/2017.-

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por D. 
Juan Carlos Vázquez Pérez, e domicilio en Viveiro, para o vehículo,  modelo 
CITROËN C4 16I VTR PLUS e matrícula 7621-DFS.

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que o vehículo 
para o que se solicita a minusvalía,  modelo CITROËN C4 16I VTR PLUS e 
matrícula 7621-DFS, 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 
CITROËN C4 16I VTR PLUS e matrícula 7621-DFS, titularidade de D. Juan 
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Carlos Vázquez 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.  Juan  Carlos 
Vázquez Pérez, e domicilio en Viveiro, para o vehículo modelo CITROËN C4 
16I VTR PLUS e matrícula 7621-DFS, 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 CITROËN C4 16I 
VTR PLUS e matrícula 7621-DFS 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.

7.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN.

EXPTE. 3114/2017.- 

Vista a Orde do 11 de abril de 2017 pola que se aproban as bases que rexen 
as subvencións destinadas ás entidades locais de Galicia para a posta en 
marcha de iniciativas locais dirixidas á xuventude durante o ano 2017, e se 
procede á súa convocatoria. (DOG nº 80, de 26 de abril de 2017). 

Visto  o  escrito  presentado  pola  Directora  do  Centro  de  Información  ás 
Mulleres de Viveiro e o Proxecto denominado “Asesoría laboral e psicolóxica 
para mozos e mozas de Viveiro”,  solícitase acordo da Xunta de Goberno 
Local para: Solicitar subvención para iniciativas locais dirixidas á xuventude: 
realización do Programa “Asesoría laboral e psicolóxica para mozos e mozas 
de  Viveiro”  que,  segundo  o  artigo  6.3  da  Orde  de  convocatoria  da 
Consellería de Política Social,  financiarase o cento por cento do proxecto  
presentado. 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.-  Solicitar a  subvención  para  iniciativas  locais  dirixidas  á 
xuventude:  realización  do  Programa  “Asesoría  laboral  e  psicolóxica  para 
mozos  e  mozas  de  Viveiro”  que,  segundo  o  artigo  6.3  da  Orde  de 
convocatoria da Consellería de Política Social, financiarase o cento por cento 
o proxecto presentado.

Segundo.-  Dar  traslado  do  presente  acordo  á  Directora  do  Centro  de 
Información ás Mulleres de Viveiro, para a súa tramitación.
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EXPTE. 3116/2017.- 

Vista a ORDE do 2 de maio de 2017 pola que se establecen as bases que 
regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da 
empregabilidade  no  ámbito  de  colaboración  coas  entidades  locais  e  se 
procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2017 

Visto  o  escrito  presentado  pola  Directora  do  Centro  de  Información  ás 
Mulleres de Viveiro para a aprobación dos proxectos para a solicitude da 
referida  subvención,  cos  condicionantes  establecidos  na  rferida  orde, 
indicando que  a  Xunta  de Goberno Local  debe  adoptar  acordo sobre  os 
seguintes puntos:

1
- A  representación  que  desempeña  a  persoa  que  asina  a 

solicitude (Alcaldesa).
- Aprobación dos seguintes proxectos de obra e servicio para 

a solicitude de dita subvención :

OBRAS E SERVIZOS:
OBRA OU SERVIZO Nº DE TRABALLADORES 
Vixiancia - 12 socorristas
Acondicionamento de praias - 1capataz

- 6 peóns

- Aprobación da solicitude de subvención para os anteditos 
proxectos.

- Aprobación da existencia de financiamento para as partidas 
orzamentarias que non sexan financiadas pola Conselleria 
de Economía, Emprego e Industria.

- Acordo  para  aplicar  aos  traballadores  desempregados 
contratados o rexime retributivo establecido para o persoal 
ao servicio do sector publico na Lei 48/2015 de presupostos 
xerais do Estado para o ano 2016 publicado no BOE do 30 
de outubro de 2015.

Visto o informe do Departamento de Intervención, no que se manifesta que 
os  custos  salariales  non  subvencionables  que  este  Concello  poñerá 
disposición de financiamento séran,  a indemnización prevista polo artigo 
49.1,c do Estatuto dos Traballadores e aqueles que non formen parte da 
base de cotización. As aplicacións orzamentarias previstas no exercicio 2017 
serán (2417.131) e (2417.16000).

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Solicitar subvención ao abeiro da ORDE do 2 de maio de 2017 
pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para 
o  fomento  do  emprego  e  mellora  da  empregabilidade  no  ámbito  de 
colaboración coas entidades locais e se procede á súa convocatoria para o 
exercicio do ano 2017, segundo o establecido nos puntos seguintes.
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Segundo.- Autorizar a Dª. María Loureiro García, como Alcaldesa do Concello 
de Viveiro para proceder á solicitude de dita subvención e á realización dos 
trámites necesarios para levar a efecto o acordado no punto primeiro.

Terceiro.- Aprobar os seguintes proxectos de obra e servizo para a solicitude 
de dita subvención.

OBRAS E SERVIZOS:
OBRA OU SERVIZO Nº DE TRABALLADORES 
Vixiancia - 12 socorristas
Acondicionamento de praias - 1capataz

- 6 peóns

Cuarto.- Aprobar a solicitude de subvención para os anteditos proxectos.

Quinto.-  Aprobar  a  existencia  de  financiamento  para  as  partidas 
orzamentarias  que  non  sexan financiadas  pola  Consellería  de  Economía, 
Emprego e Industria. 

Sexto.-  Aplicar  aos  traballadores  desempregados  contratados  o  rexime 
retributivo establecido para o persoal ao servizo do sector público na Lei 
48/2015 de presupostos xerais do Estado para o ano 2016 publicado no BOE 
do 30 de outubro de 2015.

Sétimo.-  Dar  traslado  do  presente  acordo  á  Directora  do  Centro  de 
Información ás Mulleres de Viveiro, para a súa tramitación.

8.-  PROPOSTA  DE  ACTUACIONS  A  INCLUIR  NA  SEGUNDA 
CONVOCATORIA  DA  DÉCIMO  CUARTA  FASE  DO  PLAN  DE 
REHABILITACIÓN DO CASCO HISTÓRICO DE VIVEIRO.

EXPTE. 175/2016.- 

Vista  a  proposta  da  Oficina  de  Rehabilitación  referente  as  actuacións  a 
incluir  na  segunda  convocatoria  da  décimo  cuarta  fase  do  plan  de 
rehabilitación do CASCO HISTÓRICO DE VIVEIRO, que literalmente di:

“PROPOSTA DE ACTUACIÓNS A INCLUIR NA SEGUNDA CONVOCATORIA DA DÉCIMO CUARTA  
FASE DO PLAN DE REHABILITACIÓN DO CASCO HISTÓRICO DE VIVEIRO.

ANTECEDENTES:

Na  DÉCIMO CUARTA  fase  do  Plan  de  Rehabilitación  o  IGVS  e  o  Ministerio  de  Fomento,  
concederon 30 actuacións ó Concello de Viveiro en base ó Convenio “Acordo da comisión  
bilateral celebrada o 27 de outubro do 2015, relativa á Área de rexeneración e renovación  
urbana do Centro Histórico de Viveiro (Lugo), dentro do Plan Estatal de Fomento do Aluguer  
de Vivendas, a Rehabilitación Edificatoria e a rexeneración e renovación Urbanas 2013-2016.  
(Anualidades 2015-2016) 
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O día 24 de decembro de 2015 publicaronse no BOP de Lugo (Nº 295) as “Bases reguladoras  
e  Convocatoria  de  subvencións  para  a  rexeneración  e  renovación  urbana  na  Área  de  
Rehabilitación do Casco histórico de Viveiro”, presentándose 28 actuacións, das cales só 24  
cumprían os requisitos para optar ás subvencións obtivendo a correspondente cualificación  
provisional.  Rematado  o  prazo  para  a  execución  das  obras,  23  actuacións  acadaron  a  
cualificación  definitiva,  comprometendo  únicamente  45.848,66  euros  euros  dos  130.200  
euros concedidos polo Ministerio de Vivenda. 

Con data 10 de decembro de 2016, publícase no BOE o Real Decreto 637/2016. do 9 de  
decembro, polo que se prórroga o Plan Estatal de Vivenda 2013-2016, regulado polo Real  
decreto 233/2013, do 5 de abril. En base a esta prórroga o Concello de Viveiro, no seu papel  
de xestor para a execución do Plan, pode realizar unha nova convocatoria para a concesión  
de novas subvencións prevista no acordo asinado o 27 de outubro de 2015, ata un máximo  
de 30 actuacións ou ata esgotar o orzamento máximo que ascende a un total de 130.200  
euros. 

O  día  21  de  febreiro  de  2017,  publícase  no  BOP  de  Lugo  (Nº  43),  Convocatoria  de  
subvencións para a rexeneración e renovación urbana na Área de Rehabilitación do Casco  
Histórico de Viveiro, aprobadas na Xunta de Goberno Local de data 6 de febreiro de 2017.  
Estas novas subvencións rexiranse polas xa publicadas o 24 de decembro de 2015.

SOLICITUDES: 

Presentáronse  dentro  de  prazo  3  solicitudes  (5  actuacións)  e  unha  vez  examinada  a  
documentación  presentada  por  cada  un  deles,  procedéuse  a  requerir  a  aqueles  que  
presentaban  algunha  deficiencia  nas  súas  solicitudes,  concedéndolles  o  prazo  legal  
establecido para a enmenda das mesmas. 

Trancorrido o prazo legal para aportar a documentación requerida, e logo das pertinentes  
comprobacións, resulta a seguinte conclusión:

- A solicitude tramitada por Dona Lourdes Fernández Cal (Irmáns Vilar Ponte, nº  
42) incumpre o requisito reflexado no punto 10.2.D.c, das “Bases reguladoras de  
subvencións para a rexeneración e renovación urbana na área de rehabilitación  
do Casco Histórico de Viveiro”, debido a que non aportou Licenza de obra das  
obras a executar, quedando polo tanto EXCLUÍDA esta solicitude.

Logo da exclusión da actuación arriba sinalada, e en cumprimento do estipulado no punto  
12.a) das bases reguladoras de subvencións para a Rexeneración e renovación na área de  
rehabilitación do Casco Histórico de Viveiro,  o órgano municipal  competente procederá a  
notificarlle a denegación.

CONCLUSIÓNS:

Unha vez comprobadas todas as solicitudes e considerando a actuación excluída, o número  
de actuacións resultante é de 4. 

A  valoración  das  mesmas  realizouse  de  acordo  cos  criterios  de  selección  das  axudas  
establecidos no punto 5 das Bases Reguladoras, quedando o listado da seguinte maneira.

Situación da 
vivenda

Nº rexistro Propietario Puntuació
n

Actuacións

Luis Trelles, nº 1 2017-E-RC-15
73

Miguel  Fernández 
Rodríguez

10 3

Irmáns  Vilar  Ponte,  2017-E-RC-16 Mª  del  Carmen  Cociña 7 1
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nº 42
77 Pigueiras

Unha vez realizada a táboa resumen de actuacións para a súa presentación ante o IGVS,  
procederase a súa entrega ós departamentos de intervención e secretaria para que teñan en  
conta os gastos de todas as actuacións e así saber o gasto real que se vai a executar por  
parte dos preceptores de subvención.

Xúntase con este informe listado coas puntuacións obtidas por cada un dos solicitantes”

Visto o informe do Departamento de Intervención, que literalmente di:

“Que en los referidos informes proponen las siguientes regeneraciones y
renovaciones urbanas del casco historico en el ano 2017:

●  Actuaciones de rehabilitacion (4) con un presupuesto previsto de
54.773,88 € , subvencionado en 19.170,88 €.

Que las cantidades de las cuatro actuaciones son acordes con la participación de los agentes  
intervinientes en el acuerdo de la Comisión Bilateral celebrada el 27 de octubre de 2015,  
prorrogado el 10 de diciembre de 2016, relativo al área de regeneracion y renovacion urbana  
del  casco  historico  de  Viveiro  (Lugo)  Comunidad  Autonoma  de  Galicia.  Plan  Estatal  de  
fomento de alquiler de viviendas, la rehabilitacion edificatoria y la regeneracion y renovacion  
urbanas 2013-2016.

Que  en  las  cuatro  actuaciones  de  rehabilitacion  el  Ayuntamiento  no  tiene  que  aportar  
cantidad alguna.”

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Denegar a subvención a Dona Lourdes Fernández Cal (Irmáns Vilar 
Ponte, nº 42) incumpre o requisito reflexado no punto 10.2.D.c, das “Bases 
reguladoras de subvencións para a rexeneración e renovación urbana na 
área  de  rehabilitación do Casco Histórico  de Viveiro”,  debido a  que  non 
aportou Licenza de obra das obras a executar.
Segundo.- Incluir, na XIV Fase do Plan de Rehabilitación do Casco Histórico, 
en base á convocatoria de 21 de febreiro de 201, as seguintes actuacións:

Situación da 
vivenda

Nº rexistro Propietario Puntuació
n

Actuacións

Luis Trelles, nº 1 2017-E-RC-15
73

Miguel  Fernández 
Rodríguez

10 3

Irmáns  Vilar  Ponte,  
nº 42

2017-E-RC-16
77

Mª  del  Carmen  Cociña 
Pigueiras

7 1

Terceiro.-  Dar traslado do presente acordo á Oficina de Rehabilitación do 
Casco  Hitórico  de  Viveiro  aos  efectos  da  notificación  aos  interesados, 
concedéndolles  un  prazo  de  dez  días  para  alegacións,  que  empezará  a 
contar dende o día seguinte ao da recepción da notificación, así como para 
levar  a  efecto  o  disposto  no  presente  acordo  e  a  continuación  do 
procedemento ata a súa conclusión.
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Cuarto.- Publicación de anuncio no taboleiro de anuncios do Concello coas 
puntuacións  por  cada  solicitante,  aos  efectos  de  supervisión  polos 
interesados durante o trámite de alegacións.

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

9.- RECOÑECEMENTO E LIQUIDACIÓN DE OBRIGAS.

EXPTE. 2974/2017.-

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

Visto  o  informe  de  intervención,  no  que  se  sinala  que,  logo  de  ver  as 
facturas conformadas que se relacionan a continuación, solicitase informe ó 
Servizo  de  Contratación  sobre  a  tramitación  do  procedemento  de 
contratación dos servizos de limpeza.  Engádese no informe de intervención 
o seguinte:

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 3.552,39 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  disposicións 
aplicables en cada caso.

En  base  ao  exposto  conclúe  o  informe  de  intervención  indicando  que 
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 obxeto 
da prestación a realizar e impulsar unha contratacion racional e eficiente, 
con concurrencia e publicidade.

Consta no expediente informe do servizo de contratación, de data 16 de 
maio de 2017, no que se sinala o seguinte:

“
1. Que ultimei os pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas para a  

referida contratación con data 23 de xaneiro de 2017, coordinando o expediente para a  
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súa  supervisión  e  posterior  aprobación  polo  órgano  de  contratación.  O  obxecto  do  
contrato englobaba a limpeza das seguintes dependencias: Casa do Concello, Centro de  
Servizos  Sociais,  Conservatorio  de  música  e  Biblioteca  municipal  (lote  1);  as  
dependencias  da  UNED,  Colexio  Santa  Rita  de  Galdo  e  Colexio  Pedrosa  Latas  de  
Celeiro (Lote 2).

2. Que a  tramitación  do  referido  expediente  quedou paralizada por  mor  da  miña  baixa  
laboral, comprendida entre o 13 de febreiro e o 22 de marzo de 2017.

3. Que  posteriormente  a  miña  incorporación  fun  requirido  para  modificar  os  pregos  de  
cláusulas  administrativas  e  de  prescricións  técnicas,  inicialmente  redactados,  para  
incorporar  ao obxecto do contrato,  no lote  núm. 2,  a  limpeza do Colexio  Público de  
Covas. Este aspecto implicou un aumento do tipo de licitación do contrato e reaxuste das  
cláusulas económicas dos pregos, así como unha variación no calendario de vixencia do 
contrato motivada ao atraso no inicio da tramitación. Ambolos dous aspectos foron por  
mín recollidos nos pregos inicialmente redactados, instando novamente a coordinación  
do expediente de cara a súa aprobación polo órgano de contratación.

4. Que o día 15 de maio de 2017 fun novamente  requirido  para  ampliar  o  obxecto  do  
contrato, encamiñado a incluir nos pregos de cláusulas administrativas e de prescricións  
técnicas, no lote núm. 2, a limpeza do Teatro Pastor Diaz, oficina de turismo, arquivo  
histórico e oficina do Casco Histórico. Este novo extremo implicará un novo aumento do  
tipo de licitación e a conseguinte modificación e reaxuste das correspondentes cláusulas  
económicas dos pregos. 

Ademáis do anterior, deixase constancia neste informe dos seguintes extremos:

 Que  no  Servizo  de  Contratación  estase  a  producir  un  bloqueo  de  determinados  
expedientes de contratación, entre os que se atopa a contratación de referencia, motivado  
polo encargo doutras contratacións consideradas urxentes polo Concello.

 Que este Servizo de Contratación comunicará a esa Intervención municipal, tan pronto  
como lle sexa posible, o novo tipo de licitación e o calendario do contrato para os efectos  
contables do Concello, axustados á realidade das novas modificacións introducidas nos 
pregos,  así  como solicitará  un  novo documento  RC,  có  ánimo de  afrontar  os  gastos  
durante a presente anualidade de 2017.”

Consta no expediente informe de intervención, de data 18 de maio de 2017, 
no que se indica que visto o informe do servizo de contratación se eleve á 
Xunta de Goberno para a súa validación.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, atendendo a que se atopa en 
tramitación a licitación deste servizo e tendo en conta que entre tanto non 
se  remate  o  referido  proceso  de  contratación  non  pode  prescindirse  do 
mesmo, e que en virtude da teoría do enriquecimento inxusto debe existir 
unha correlativa compensación da administración que recibe a prestación a 
favor do acreedor, acorda:

Primeiro.- Validar o gasto e aprobar a relación de facturas e obrigas que 
derivan das mesmas, que se recollen na proposta do concelleiro de facenda 
referente ao expediente 2974/2017.

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

10.- ROGOS E PREGUNTAS

E  non  habendo  máis  asuntos  que  tratar,  por  parte  da  Sra.  Alcaldesa 
levántase  a  sesión,  sendo  as  15:00  horas  do  dia  22  de  maio  de  2017, 
extendéndose de todo o tratado a presente acta, da que eu Secretaria dou 
fe.
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