EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DA CORPORACIÓN EN
DATA7 DE MARZO DE 2018.
ASISTENTES:
ALCALDESA-PRESIDENTA:
Dª. María Loureiro García.
CONCELLEIROS:

INTERVENTOR (por delegación de firma)
D. Sergio Aguado Delicado
Excusa a súa asistencia D. Jaime Eduardo de Olano Vela,.
Na Casa do Excmo. Concello de Viveiro, sendo as vinte horas e trinta minutos do día 7 de
marzo de dous mil dezaoito, reúnense, en primeira convocatoria, os Sres. Concelleiros citados
anteriormente, ó obxecto de celebrar a sesión ordinaria do Pleno da Corporación, baixo a
Presidencia da Sra. Alcaldesa, asistida de mín, que como Secretaria Xeral, certifico do acto do
Concello.
Comprobado pola Secretaría a existencia do quórum necesario, declárase pola Sra. Alcaldesa
aberta a sesión, polo que se procede a tratar os asuntos incluidos na Orde do Día.

1ª PARTE:
PARTE RESOLUTIVA
1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DO PLENO DA CORPORACIÓN DE DATA
20/02/2018.
Non existindo observación algunha por unanimidade dos presentes, apróbase a acta da sesión
de data 20/02/2018.
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Maria Loureiro Garcia (2 para 2)
PRESIDENTA - ALCALDESA
Data de Sinatura: 09/03/2018
HASH: f0d7486c345265413a72536c8704576b

SECRETARIA XERAL
Dª. Mª Luz Balsa Rábade

Número: 2018-0004 Data: 08/03/2018

D. Jesús Antonio Fernández Cal, Dª. Mª. Isabel Rodríguez López, D. Jesús Fernández
Fernández, Dª. Lara Fernández Fernández-Noriega, D. Emilio Villarmea Méndez, Dª. María
Soledad Rey Yáñez, Dª. María del Carmen Franco Díaz, D. Antonio José Bouza Rodil, Dª.
María Cristina Goás Fernández, D. Celestino García Paz, Dª. Mª Jesús Vale López, D. Manuel
Galdo Dopico, D. Óscar Lara Gil, D. Bernardo José Fraga Galdo e D. Luis Manuel García
Otero.

ACTA DO PLENO

Maria Luz Balsa Rabade (1 para 2)
SECRETARIA
Data de Sinatura: 08/03/2018
HASH: 1ba4a21599805a01b735c01cb971bacf

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

2.- PRÓRROGA DA CONCESIÓN DOS XARDÍNS NORIEGA VARELA.
EXPTE 1003/2018
Visto o expediente tramitado para a prórroga da concesión C-41, que o Concello ten outorgada
a concesión C-41, para “Ocupación de terreos na zona marítimo-terrestre da ría de viveiro
(Lugo) con destino á construcción de xardíns públicos” (Jardines Noriega Varela), que vence o
29/07/2018.

Primeiro.- Solicitar ao Servizo Provincial de Costas que, previos os trámites necesarios se
conceda a este concello a prórroga da referida concesión, polo prazo máximo legal
establecido.
Segundo.- Notificar este acordo ao Servizo Provincial de Costas
Terceiro.- Facultar ó Alcalde-Presidente do Concello ou quen legalmente o sustitúa para levar a
cabo a tramitación necesaria en orde a levar a efecto o acordado no punto primeiro.

3.- CAMBIO DE TITULARIDADE DE CONCESIÓNS (INTERVIVOS) NO CEMITERIO
MUNICIPAL.

ACTA DO PLENO

Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, aprobar a proposta da Alcaldía para a solicitude de prórroga da concesión C-41,
do seguinte xeito:

Número: 2018-0004 Data: 08/03/2018

Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, de data 2 de marzo de
2018.

Resultando que se está tramitando o expediente número 7217/2017, de cambio de titularidade
da concesión administrativa de uso funerario dos NICHOS sitos no Cemiterio Municipal de
Altamira de Viveiro no GRUPO: San Andrés, CADRO 7, RINGLEIRA : A, Nº : 1,2,3 ,4, que
figura no título concesional a nome de don José Luis Expósito Suárez, por transmisión
Intervivos a favor de Carolina Expósito López.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Vixiante Urbanístico do Concello de
Viveiro.
Examinada a documentación que a acompaña e visto o informe emitido pola Técnico Xurídico
do Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da Lei 7/1985, de 2
de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de marzo de
2018.
Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento do
cambio de titularidade referido.
Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:
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EXPTE 7217/2017.-

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

PRIMEIRO. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa de uso funerario dos
NICHOS sitos no Cemiterio Municipal de Altamira de Viveiro no GRUPO: San Andrés CADRO:
7 , RINGLEIRA : A, Nº : 1,2,3 ,4, que figura no título concesional a nome de don José Luis
Expósito Suárez, pasando a ser titularidade de dona Carolina Expósito López.

CUARTO. Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.
QUINTO. Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se
debe facer constar a identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira
concesión.
SEXTO. Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.

ACTA DO PLENO

TERCEIRO. Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza.

Número: 2018-0004 Data: 08/03/2018

SEGUNDO. Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no
período de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data
da primeira concesión ( constando no Concello como data da primeira concesión 01-08-1996),
debendo solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos)
ata un máximo de 75 anos, producíndose o remate da 1ª renovación o 01/08/2021, polo
que debe solicitarse a renovación tres meses antes de dita data.

EXPTE 359/2018.Resultando que se está tramitando o expediente número, 359/2018 de cambio de titularidade
da concesión administrativa de uso funerario da SEPULTURA sita no Cemiterio Municipal de
Altamira, CADRO: 3, RINGLEIRA: 2, NÚMERO: 20, que figura no título concesional a nome de
Dona Berta Núñez Mariño, por transmisión Mortis Causa a favor do seu fillo don Román Tomás
Fernández Núñez.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Xefe de Sección do Cemiterio Municipal.
Examinada a documentación que a acompaña e visto o informe da Técnico Xurídico do
Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da Lei 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora das Bases de Réximen Local.
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de marzo de
2018.
Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento do
cambio de titularidade referido.
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4.- CAMBIO DE TITULARIDADE DE CONCESIÓNS (MORTIS CAUSA) NO CEMITERIO
MUNICIPAL.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:
PRIMEIRO. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa de uso funerario da
SEPULTURA sita no Cemiterio Municipal de Altamira, CADRO: 3, RINGLEIRA: 2, NÚMERO:
20, que figura no título concesional a nome de Dona Berta Núñez Mariño, pasando a ser
titularidade do seu fillo don Román Tomás Fernández Núñez.
SEGUNDO. Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no
período de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data
da primeira concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 13/06/1991),
debendo solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos)
ata un máximo de 75 anos, producíndose o remate da 1ª renovación o 13/06/2016, e a 2ª
renovación sería o 13/06/2041.

CUARTO. Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.
QUINTO. Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se
debe facer constar a identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira
concesión.
SEXTO. Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.

Número: 2018-0004 Data: 08/03/2018

TERCEIRO. Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza.

ACTA DO PLENO

Dado que a primeira renovación sería o 13/06/2016 enténdese con este acordo a concesión
administrativa de uso funerario renovada ata a data 13/06/2041.

Resultando que se está tramitando o expediente número 3784/2017 de cambio de titularidade
da concesión administrativa de uso funerario do nicho sito no Cemiterio Municipal de
Altamira, no GRUPO: 2, CADRO:B, RINGLEIRA: 26, NÚMERO: 1, que figura no título
concesional a nome de Don Antonio Vispo Sanjurjo, por transmisión Mortis Causa a favor
da súa filla dona Concepción Vispo Seoane.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Xefe de Sección do Cemiterio Municipal.
Examinada a documentación que a acompaña e visto o informe da Técnico Xurídico do
Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da Lei 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora das Bases de Réximen Local.
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de marzo de
2018.
Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento do
cambio de titularidade referido.
Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
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EXPTE 3784/2017.-

EXCMO.CONCELLO
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Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
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dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:
PRIMEIRO. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa de uso funerario do
nicho sito no Cemiterio Municipal de Altamira, no GRUPO: 2, CADRO:B, RINGLEIRA: 26,
NÚMERO: 1, que figura no título concesional a nome de Don Antonio Vispo Sanjurjo , pasando
a ser titularidade da súa filla dona Concepción Vispo Seoane.

TERCEIRO. Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza.
CUARTO. Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.
QUINTO. Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se
debe facer constar a identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira
concesión.

ACTA DO PLENO

Dado que a primeira renovación sería o 06/02/2000, enténdese con este acordo a concesión
administrativa de uso funerario renovada ata a data 06/02/2025, tendo o titular que
solicitar a próxima renovación tres meses antes desta data.

Número: 2018-0004 Data: 08/03/2018

SEGUNDO. Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no
período de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data
da primeira concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 06/02/1975),
debendo solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos)
ata un máximo de 75 anos, producíndose o remate da 1ª renovación o 06/02/2000, e a 2ª
renovación sería o 06/02/2025.

EXPTE 3783/2017.Resultando que se está tramitando o expediente número 3783/2017 de cambio de titularidade
da concesión administrativa de uso funerario do nicho sito no Cemiterio Municipal de
Altamira, no GRUPO: 2, CADRO:B, RINGLEIRA: 26, NÚMERO: 2, que figura no título
concesional a nome de Don Antonio Vispo Sanjurjo, por transmisión Mortis Causa a favor
da súa filla dona María Sonia Vispo Seoane.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Xefe de Sección do Cemiterio Municipal.
Examinada a documentación que a acompaña e visto o informe da Técnico Xurídico do
Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da Lei 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de marzo de
2018.
Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento do
cambio de titularidade referido.
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SEXTO. Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:
PRIMEIRO. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa de uso funerario dos
nichos sitos no Cemiterio Municipal de Altamira, no GRUPO: 2, CADRO:B, RINGLEIRA: 26,
NÚMERO: 2, que figura no título concesional a nome de Don Antonio Vispo Sanjurjo , pasando
a ser titularidade da súa filla dona María Sonia Vispo Seoane.

TERCEIRO. Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza.
CUARTO. Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.
QUINTO. Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se
debe facer constar a identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira
concesión.

ACTA DO PLENO

Dado que a primeira renovación sería o 06/02/2000, enténdese con este acordo a concesión
administrativa de uso funerario renovada ata a data 06/02/2025, tendo o titular que
solicitar a próxima renovación tres meses antes desta data.

Número: 2018-0004 Data: 08/03/2018

SEGUNDO. Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no
período de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data
da primeira concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 06/02/1975),
debendo solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos)
ata un máximo de 75 anos, producíndose o remate da 1ª renovación o 06/02/2000, e a 2ª
renovación sería o 06/02/2025.

EXPTE 3782/2017.Resultando que se está tramitando o expediente número 3782/2017 de cambio de titularidade
da concesión administrativa de uso funerario dos nichos sitos no Cemiterio Municipal de
Altamira, no GRUPO: 2, CADRO:B, RINGLEIRA: 26, NÚMERO: 3 e 4, que figura no título
concesional a nome de Don Antonio Vispo Sanjurjo, por transmisión Mortis Causa a favor da
súa filla dona Irene Vispo Seoane.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Xefe da Sección do Cemiterio Municipal.
Examinada a documentación que a acompaña e visto o informe da Técnico Xurídico do
Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da Lei 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de marzo de
2018.
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SEXTO. Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
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Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento do
cambio de titularidade referido.
Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:

TERCEIRO. Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza.
CUARTO. Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.
QUINTO. Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se
debe facer constar a identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira
concesión.
SEXTO. Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.

EXPTE 3779/2017.Resultando que se está tramitando o expediente número 3779/2017 de cambio de titularidade
da concesión administrativa de uso funerario dos Nichos sitos no Cemiterio Municipal de
Altamira, no GRUPO: A, CADRO:1, RINGLEIRA: A-2, NÚMERO: 1-2-3 e 4, que figura no título
concesional a nome de Don Prudencio Ruiz Fernández, por transmisión Mortis Causa a favor
da súa filla dona Eva Ruiz Iglesias.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Xefe da Sección do Cemiterio Municipal.
Examinada a documentación que a acompaña e visto o informe da Técnico Xurídico do
Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da Lei 9/1985, de 2 de
abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de marzo de
2018.
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Dado que a primeira renovación sería o 06/02/2000, enténdese con este acordo a concesión
administrativa de uso funerario renovada ata a data 06/02/2025, tendo o titular que
solicitar a próxima renovación tres meses antes desta data.

ACTA DO PLENO

SEGUNDO. Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no
período de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data
da primeira concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 06/02/1975),
debendo solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos)
ata un máximo de 75 anos, producíndose o remate da 1ª renovación o 06/02/2000, e a 2ª
renovación sería o 06/02/2025.

Número: 2018-0004 Data: 08/03/2018

PRIMEIRO. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa de uso funerario dos
nichos sitos no Cemiterio Municipal de Altamira, no GRUPO: 2, CADRO:B, RINGLEIRA: 26,
NÚMERO: 3 e 4, que figura no título concesional a nome de Don Antonio Vispo Sanjurjo ,
pasando a ser titularidade da súa filla dona Irene Vispo Seoane.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento do
cambio de titularidade referido.
Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:

TERCEIRO. Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza.
CUARTO. Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.
QUINTO. Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se
debe facer constar a identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira
concesión.

ACTA DO PLENO

SEGUNDO. Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no
período de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data
da primeira concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 19/01/1981),
debendo solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos)
ata un máximo de 75 anos, producíndose o remate da 1ª renovación o 19/01/2006, e a 2ª
renovación sería o 19/01/2031., enténdese con este acordo a concesión administrativa de
uso funerario renovada ata a data 19/01/2031, tendo o titular que solicitar a próxima
renovación tres meses antes desta data.

Número: 2018-0004 Data: 08/03/2018

PRIMEIRO. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa de uso funerario do
nichos sitos no Cemiterio Municipal de Altamira, no GRUPO: A, CADRO:1, RINGLEIRA: A-2,
NÚMERO: 1-2-3 e 4, que figura no título concesional a nome de Don Prudencio Ruiz
Fernández , pasando a ser titularidade da súa filla dona María Eva Ruiz Iglesias.

EXPTE 3777/2017.Resultando que se está tramitando o expediente número 3777/(2017 de cambio de titularidade
da concesión administrativa de uso funerario dos NICHOS sitos no Cemiterio Municipal de
Altamira, GRUPO: SAN ROQUE, RINGLEIRA: 2, NÚMEROS: 1,2,3 e 4, que figura no título
concesional a nome de Don Francisco Pérez Gómez, por transmisión Mortis Causa a favor da
súa filla Justa Soledad Pérez Gómez.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Xefe da Sección do Cemiterio Municipal.
Examinada a documentación que a acompaña e visto o informe da Técnico Xurídico do
Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1 s) da Lei 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de marzo de
2018.
Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento do
cambio de titularidade referido.
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SEXTO. Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:
PRIMEIRO. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa de uso funerario dos
NICHOS sitos no Cemiterio Municipal de Altamira, GRUPO: SAN ROQUE, RINGLEIRA: 2,
NÚMEROS: 1,2,3 e 4, que figura no título concesional a nome de Don Francisco Pérez Gómez,
pasando a ser titularidade da súa filla dona Justa Soledad Pérez Gómez.

TERCEIRO. Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza.
CUARTO. Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.
QUINTO. Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se
debe facer constar a identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira
concesión.

ACTA DO PLENO

Dado que a primeira renovación sería o 20/05/2017 enténdese con este acordo a concesión
administrativa de uso funerario renovada ata a data 20/05/2042, polo que a próxima
renovación deberase solicitar tres meses antes desta data.

Número: 2018-0004 Data: 08/03/2018

SEGUNDO. Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no
período de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data
da primeira concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 20/05/1992),
debendo solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos)
ata un máximo de 75 anos, producíndose o remate da 1ª renovación o 20/05/2017, e a da
segunda renovación sería o 20/05/2042.

EXPTE 3776/2017.Resultando que se está a tramitar o expediente número 3776/2017 de cambio de titularidade da
concesión administrativa de uso funerario dos NICHOS sitos no Cemiterio Municipal de
Altamira, GRUPO: A, CADRO: 1, RINGLEIRA: A-3, NÚMEROS: 1,2,3 e 4,que figura no título
concesional a nome de María Elena Orosa Tato, por transmisión Mortis Causa a favor da súa
filla María del Carmen Castro.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Xefe da Sección do Cemiterio Municipal.
Examinada a documentación que a acompaña e visto o informe da Técnico Xurídico do
Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da Lei 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de marzo de
2018.
Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento do
cambio de titularidade referido.
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SEXTO. Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:
PRIMEIRO. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa de uso funerario dos
NICHOS sitos no Cemiterio Municipal de Altamira, GRUPO: A, CADRO: 1, RINGLEIRA: A-3,
NÚMEROS: 1,2,3 e 4, que figura no título concesional a nome de Dona María Elena Orosa
Tato, pasando a ser titularidade da súa filla dona María del Carmen Castro Orosa.

CUARTO. Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.
QUINTO. Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se
debe facer constar a identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira
concesión.
SEXTO. Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.

ACTA DO PLENO

TERCEIRO. Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza.

Número: 2018-0004 Data: 08/03/2018

SEGUNDO. Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no
período de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data
da primeira concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 19/01/2004),
debendo solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos)
ata un máximo de 75 anos, producíndose o remate da 1ª renovación o 19/01/2024, polo
que deberá solicitarse a próxima renovación tres meses antes desta data.

Resultando que se está tramitando o expediente número 3772/2017 de cambio de titularidade
da concesión administrativa de uso funerario da SEPULTURA sita no Cemiterio Municipal de
Altamira, no CADRO:3, RINGLEIRA: 5, NÚMERO: 19, que figura no título concesional a
nome de Dona Remedios Viador Alvariño, por transmisión Mortis Causa a favor da súa filla
dona María Luisa Viador Alvariño.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Xefe da Sección do Cemiterio Municipal.
Examinada a documentación que a acompaña e visto o informe da Técnico Xurídico do
Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da Lei 7/1985, de 2 de
abril, reguladora das Bases de Réxime Local.
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de marzo de
2018.
Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento do
cambio de titularidade referido.
Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:
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EXPTE 3772/2018.-

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

PRIMEIRO. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa de uso funerario da
SEPULTURA sita no Cemiterio Municipal de Altamira, no CADRO:3, RINGLEIRA: 5,
NÚMERO: 19, que figura no título concesional a nome de Dona Remedios Viador Alvariño,
pasando a ser titularidade da súa filla dona María Luisa Viador
SEGUNDO. Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no
período de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data
da primeira concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 12/06/1991),
debendo solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos)
ata un máximo de 75 anos, producíndose o remate da 1ª renovación o 12/06/2016, e a da
segunda renovación sería o 12/06/2041.

QUINTO. Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se
debe facer constar a identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira
concesión.
SEXTO. Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.

EXPTE 3765/2017.Resultando que se está tramitando o expediente número 3765/2017 de cambio de titularidade
da concesión administrativa de uso funerario da SEPULTURA sita no Cemiterio Municipal de
Altamira, CADRO: 5, RINGLEIRA: 1, NÚMERO: 20, que figura no título concesional a nome de
D.Enrique Salgueiro Permuy , por transmisión Mortis causa a favor da súa filla Dna.Amalia
Salgueiro Navarro,.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Técnico Xurídico do Concello de Viveiro,
e de conformidade co esablecido no artigo 21.1s) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das
Bases de Réxime Local.
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de marzo de
2018.
Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento do
cambio de titularidade referido.
Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:
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Número: 2018-0004 Data: 08/03/2018

CUARTO. Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.
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TERCEIRO. Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza.

ACTA DO PLENO

Dado que a primeira renovación sería o 12/06/2016 enténdese con este acordo a concesión
administrativa de uso funerario renovada ata a data 12/06/2041, polo que a próxima
renovación deberase solicitar tres meses antes desta data.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

PRIMEIRO. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa de uso funerario da
SEPULTURA sita no Cemiterio Municipal de Altamira, CADRO: 5, RINGLEIRA: 1, NÚMERO:
20, que figura no título concesional a nome de D.Enrique Salgueiro Permuy , pasando a ser
titularidade de Dna.Amalia Salgueiro Navarro
SEGUNDO. Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no
período de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data
da primeira concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 14/10/1991),
debendo solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos)
ata un máximo de 75 anos, producíndose o remate da 1ª renovación o 14/10/2010, e a 2ª
renovación sería no 14-10-2035.

CUARTO. Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.
QUINTO. Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se
debe facer constar a identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira
concesión.
SEXTO. Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.

ACTA DO PLENO

TERCEIRO. Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza.

Número: 2018-0004 Data: 08/03/2018

Dado que a 1ª renovación sería o 14/10/2010 enténdese con este acordo a concesión
administrativa de uso funerario renovada ata a data de 14/10/2035.

Resultando que se está tramitando o expediente número, 3762/2017 de cambio de titularidade
da concesión administrativa de uso funerario da SEPULTURA sita no Cemiterio Municipal de
Altamira, CADRO: 5, RINGLEIRA: 1, NÚMERO: 19, que figura no título concesional a nome de
D.Enrique Salgueiro Permuy, por trasmisión Mortis Causa a favor do seu fillo don Enrique José
Salgueiro Navarro.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Xefe da Sección do Cemiterio.
Examinada a documentación que a acompaña e viso o informe da Técnico Xurídico do
Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da Lei 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de marzo de
2018.
Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento do
cambio de titularidade referido.
Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
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EXPTE 3762/2017.-

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:
PRIMEIRO. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa de uso funerario da
SEPULTURA sita no Cemiterio Municipal de Altamira, CADRO: 5, RINGLEIRA: 1, NÚMERO:
19, que figura no título concesional a nome de D.Enrique Salgueiro Permuy , pasando a ser
titularidade de Don Enrique José Salgueiro Navarro.
SEGUNDO. Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no
período de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data
da primeira concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 14/10/1991),
debendo solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos)
ata un máximo de 75 anos, producíndose o remate da 1ª renovación o 14/10/2010, e a 2ª
renovación sería no 14-10-2035.

CUARTO. Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.
QUINTO. Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se
debe facer constar a identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira
concesión.
SEXTO. Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.

ACTA DO PLENO

TERCEIRO. Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza.

Número: 2018-0004 Data: 08/03/2018

Dado que a 1ª renovación sería o 14/10/2010 enténdese con este acordo a concesión
administrativa de uso funerario renovada ata a data de 14/10/2035.

Resultando que se está tramitandoo expediente número 3758/2017 de cambio de titularidade
da concesión administrativa de uso funerario da SEPULTURA sita no Cemiterio Municipal de
Altamira, CADRO: 3, RINGLEIRA: 1, NÚMERO: 13, que figura no título concesional a nome de
D.Tito Acebedo Carabelos , por transmisión Mortis Causa a favor de dona Hortensia Vilas
Pernas.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Xefe da Sección do Cemiterio.
Examinada a documentación que a acompaña e visto o informe da Técnico Xurídico do
Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da Lei 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de marzo de
2018.
Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento do
cambio de titularidade referido.
Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
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EXPTE 3758/2017.-

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:
PRIMEIRO. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa de uso funerario da
SEPULTURA sita no Cemiterio Municipal de Altamira, CADRO: 3, RINGLEIRA: 1, NÚMERO:
13, que figura no título concesional a nome de D.Tito Acebedo Carabelos , pasando a ser
titularidade de Dona Hortensia Vilas Pernas.
SEGUNDO. Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no
período de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data
da primeira concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 01/06/1994),
debendo solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos)
ata un máximo de 75 anos, producíndose o remate da 1ª renovación o 01/06/2019.

SEXTO. Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.

EXPTE 3747/2017.Resultando que se está tramitando o expediente número 3747/2017 de cambio de titularidade
da concesión administrativa de uso funerario dos Nichos sitos no Cemiterio Municipal de
Altamira, no GRUPO: SAN ANDRÉS, CADRO:4, RINGLEIRA: A, NÚMERO: 1,2,3 e 4, que
figura no título concesional a nome de Don Remigio Seara Vidal , por transmisión Mortis
Causa a favor da súa filla Maura Olga Seara Bethencourt.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Xefe de Sección do Cemiterio Municipal.
Examinada a documentación que a acompaña e visto o informe da Técnico Xurídico do
Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da Lei 7/1985,d e 2 de
abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de marzo de
2018.
Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento do
cambio de titularidade referido.
Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:
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Número: 2018-0004 Data: 08/03/2018

QUINTO. Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se
debe facer constar a identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira
concesión.
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CUARTO. Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.

ACTA DO PLENO

TERCEIRO. Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

PRIMEIRO. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa de uso funerario dos
Nic,hos sitos no Cemiterio Municipal de Altamira, no GRUPO: SAN ANDRÉS, CADRO:4,
RINGLEIRA: A, NÚMERO: 1,2,3 e 4, que figura no título concesional a nome de Don Remigio
Seara Vidal , pasando a ser titularidade da súa filla dona Maura Olga Seara Bethencourt.
SEGUNDO. Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no
período de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data
da primeira concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 01/08/1996),
debendo solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos)
ata un máximo de 75 anos, producíndose o remate da 1ª renovación o 01/08/2021, a
próxima renovación deberá solicitarse tres meses antes desta data.

QUINTO. Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se
debe facer constar a identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira
concesión.
SEXTO. Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.

Número: 2018-0004 Data: 08/03/2018

CUARTO. Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.

ACTA DO PLENO

TERCEIRO. Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza.

Resultando que se está tramitando o expediente número 3742/2017 de cambio de titularidade
da concesión administrativa de uso funerario da sita no Cemiterio Municipal de Altamira,
GRUPO: 1, CADRO: 1, RINGLEIRA: 5, NÚMERO: 1, que figura no título concesional a nome
de D. Antonio Novo Quelle, por transmisión Mortis Causa a favor do seu fillo Antonio Novo
Quelle.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Xefe de Sección do Cemiterio.
Examinada a documentación que a acompaña e visto o informe da Técnico Xurídico do
Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da Lei da Lei 7/1985, de
2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de marzo de
2018.
Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento do
cambio de titularidade referido.
Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:
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EXPTE 3742/2017.-

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

PRIMEIRO. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa de uso funerario da
SEPULTURA sita no Cemiterio Municipal de Altamira, GRUPO: 1, CADRO: 1, RINGLEIRA: 5,
NÚMERO: 1, que figura no título concesional a nome de D. Antonio Novo Paz, pasando a ser
titularidade de don Antonio Novo Quelle.
SEGUNDO. Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no
período de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data
da primeira concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 29/05/1991),
debendo solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos)
ata un máximo de 75 anos, producíndose o remate da 1ª renovación o 29/05/2016, e a 2ª
renovación sería o 29/05/2041.

CUARTO. Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.
QUINTO. Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se
debe facer constar a identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira
concesión.
SEXTO. Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.

ACTA DO PLENO

TERCEIRO. Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza.

Número: 2018-0004 Data: 08/03/2018

Dado que a primeira renovación sería o 29/05/2016 enténdese con este acordo a concesión
administrativa de uso funerario renovada ata a data 29/05/2041.

Resultando que se está tramitandoo expediente número 3741/2017 de cambio de titularidade
da concesión administrativa de uso funerario dos NICHOS sitos no Cemiterio Municipal de
Altamira, GRUPO: SAN ANDRÉS, CADRO: 4, RINGLEIRA: B, NÚMERO: 1,2,3 e 4, que figura
no título concesional a nome de D.Manuel Reigosa Castelo, por transmisión Mortis Causa a
favor de dona Lucita Reigosa Orosa.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Xefe da Sección do Cemiterio.
Examinada a documentación que a acompaña e visto o informe da Técnico Xurídico do
Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da Lei 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de marzo de
2018.
Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento do
cambio de titularidade referido.
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EXPTE 3741/2017.-

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:
PRIMEIRO. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa de uso funerario dos
NICHOS sitos no Cemiterio Municipal de Altamira, GRUPO: SAN ANDRÉS, CADRO: 4,
RINGLEIRA: B, NÚMERO: 1,2,3 e 4, que figura no título concesional a nome de D.Manuel
Reigosa Castelo, pasando a ser titularidade de Lucita Reigosa Orosa.
SEGUNDO. Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no
período de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data
da primeira concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 01/08/1996),
debendo solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos)
ata un máximo de 75 anos, producíndose o remate da 1ª renovación o 01/08/2021.

QUINTO. Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se
debe facer constar a identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira
concesión.
SEXTO. Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.

Número: 2018-0004 Data: 08/03/2018

CUARTO. Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.

ACTA DO PLENO

TERCEIRO. Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza.

Resultando que se está tramitando o expediente número 3735/2017 de cambio de titularidade
da concesión administrativa de uso funerario da sepultura sita no Cemiterio Municipal de
Altamira, no CADRO:4, RINGLEIRA: 4, NÚMERO: 12, que figura no título concesional a nome
de Dona María del Carmen García Paz, por transmisión Mortis Causa a favor da súa filla María
del Carmen Ladra García.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Xefe da Sección do Cemiterio Municipal.
Examinada a documentación que a acompaña e visto o informe proposta de acordo da Técnico
Xurídico do Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da Lei
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de marzo de
2018.
Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento do
cambio de titularidade referido.
Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:
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EXPTE 3735/2017.-

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

PRIMEIRO. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa de uso funerario da
sepultura sita no Cemiterio Municipal de Altamira, no CADRO:4, RINGLEIRA: 4, NÚMERO: 12,
que figura no título concesional a nome de Dona María del Carmen García Paz , pasando a ser
titularidade da súa filla dona María del Carmen Ladra García.
SEGUNDO. Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no
período de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data
da primeira concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 30/05/1994),
debendo solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos)
ata un máximo de 75 anos, producíndose o remate da 1ª renovación o 30/05/2019, a
próxima renovación deberá solicitarse tres meses antes desta data.

QUINTO. Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se
debe facer constar a identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira
concesión.
SEXTO. Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.

Número: 2018-0004 Data: 08/03/2018

CUARTO. Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.

ACTA DO PLENO

TERCEIRO. Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza.

EXPTE 3025/2017.Resultando que se está tramitando o expediente número 3025/2017 de renovación da
concesión administrativa de uso funerario da SEPULTURA sita no CUADRO:5, FILA:1,
NÚMERO:16 no Cemiterio Municipal de Altamira de Viveiro, expedida a favor do solicitante don
José Fernández Casas.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Vixiante Urbanístico do concello de
Viveiro.
Examinada a documentación que a acompaña, visto o informe-proporta de acordo da Técnico
Xurídico do Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1 s) da Lei
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de marzo de
2018.
Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento da
renovación referida.
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5.- RENOVACIÓN DE CONCESIÓNS NO CEMITERIO MUNICIPAL.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:
PRIMEIRO.- Renovar a concesión administrativa da que é titular, no Cemiterio Municipal de
Altamira, D. JOSE FERNANDEZ CASAS, correspondente a unha SEPULTURA sita no
CUADRO:5,FILA:1,NÚMERO:16 , por un prazo de 25 anos, a contar dende a data de remate
da 1ª renovación de seu título concesional que é : 14/10/2016, polo que este prazo
corresponde a 2ª renovación que rematará o 14/10/41.
SEGUNDO.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluido o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza

QUINTO.- Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.

EXPTE 2920/2017.Resultando que se está tramitando o expediente número 2920/2017 de renovación da
Concesión Administrativa de uso funerario dos nichos sitos no Cemiterio Municipal de Altamira,
no Grupo: “ San Francisco”, Ringleira: 9N, Números: 3 e 4, expedida a favor do solicitante dona
Matilde Villaverde Pérez.

ACTA DO PLENO

CUARTO.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e efectos e ós efectos de facer constar esta prórroga no título concesional.

Número: 2018-0004 Data: 08/03/2018

TERCEIRO.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.

Examinada a documentación que a acompaña, visto o informe-proposta da Técnico Xurídico do
Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no art.21.1s) da Lei 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de marzo de
2018.
Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento da
renovación referida.
Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:
PRIMEIRO.- Renovar a concesión administrativa da que é titular, no Cemiterio Municipal de
Altamira, Dona. MATILDE VILLAVERDE PEREZ, correspondente a uns NICHOS sitos no
GRUPO:"SAN FRANCISCO",FILA:9N,NÚMERO:3-4 , por un prazo de 25 anos, a contar
dende a data de remate da 1ª renovación de seu título concesional que é : 13/11/2016, polo
que este prazo corresponde a 2ª renovación que rematará o 13/11/41.
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Visto que no expediente consta o informe favorable do Vixiante Urbanístico do Concello de
Viveiro.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

SEGUNDO.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluido o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza
TERCEIRO.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.
CUARTO.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e efectos e ós efectos de facer constar esta prórroga no título concesional.

Resultando que se está tramitando o expediente 2900/2017 de renovación de titularidade da
concesión administrativa de uso funerario dos nichos sitos no Cemiterio Municipal de Altamira,
no Grupo: Santa Ana, Cadro: 10, Ringleira:B, Número: 1-2 , expedida a favor da solicitante
dona Guadalupe López Prieto.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Vixiante Urbanístico do Concello de
Viveiro.
Examinada a documentación que a acompaña, visto o informe-proposta de acordo da Técnico
Xurídixo do Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da Lei
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de marzo de
2018.

ACTA DO PLENO

EXPTE 2900/2017.-

Número: 2018-0004 Data: 08/03/2018

QUINTO.- Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.

Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:
PRIMERO.- Renovar a concesión administrativa da que é titular, no Cemiterio Municipal de
Altamira, Dona. GUADALUPE LOPEZ PRIETO, correspondente aos NICHOS sitos no
GRUPO:"SANTA ANA", CADRO:10, RINGLEIRA:B, NÚMEROS:1,2 , por un prazo de 25 anos,
a contar dende a data de remate da 1ª renovación de seu título concesional que é :
01/10/2016, polo que este prazo corresponde a 2ª renovación que rematará o 01/10/41.
SEGUNDO.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluido o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza
TERCEIRO.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.
CUARTO.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
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Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento da
renovación referida.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

coñecemento e efectos e ós efectos de facer constar esta prórroga no título concesional.
QUINTO.- Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.
EXPTE 2899/2017.Resultando que se está tramitando o expediente número 2899/2017 de renovación de
Concesión Administrativa de uso funerario dos nichos sitos no Cemiterio de Altamira de Viveiro,
no Grupo: Santiago, Cadro: 9, Fila: C, números: 1,2,3 e4, expedida a favor do solicitante don
Antonio López Díaz.

Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento da
renovación referida.
Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:
PRIMEIRO.- Renovar a concesión administrativa da que é titular, no Cemiterio Municipal de
Altamira, D. ANTONIO LOPEZ DIAZ, correspondente a uns NICHOS sitos no
GRUPO:"SANTIAGO",CUADRO:9,FILA:C,Nº:1,2,3 e 4 , por un prazo de 25 anos, a contar
dende a data de remate da 1ª renovación do seu título concesional que é : 01/10/2016, polo
que este prazo corresponde a 2ª renovación que rematará o 01/10/41.
SEGUNDO.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluido o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza
TERCEIRO.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.
CUARTO.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e efectos e ós efectos de facer constar esta prórroga no título concesional.
QUINTO.- Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.

EXPTE 2874/2017.Resultando que se está tramitando o expediente número 2874/2017 de renovación da
Concesión Administrativa de uso funerario da Sepultura sita no Cemiterio Municipal de Altamira
de Viveiro, no Cadro: 2, Ringleira: 2, número: 24, expedida a favor de Don Francisco Fraga
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Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de marzo de
2018.

ACTA DO PLENO

Examinada a documentación que a acompaña, visto o informe-proposta do Técnico Xurídico do
Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da Lei 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.

Número: 2018-0004 Data: 08/03/2018

Visto que no expediente consta o informe favorable do Vixiante Urbanístico do Concello de
Viveiro.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

Castro o 11 de xuño de 1991.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Vixiante Urbanístico do Concello de
Viveiro.
Examinada a documentación que a acompaña, visto o informe-proposta da Técnico Xurídico do
Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da Lei 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de marzo de
2018.
Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento da
renovación referida.

SEGUNDO.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluido o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza
TERCEIRO.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.

Número: 2018-0004 Data: 08/03/2018

PRIMEIRO.- Renovar a concesión administrativa da que é titular, no Cemiterio Municipal de
Altamira, D. FRANCISCO FRAGA CASTRO, correspondente a unha SEPULTURA sita no
CADRO:2,FILA:2,NÚMERO:24 , por un prazo de 25 anos, a contar dende a data de remate
da 1ª renovación de seu título concesional que é : 11/06/2016, polo que este prazo
corresponde a 2ª renovación que rematará o 11/06/41.

ACTA DO PLENO

Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:

CUARTO.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e efectos e ós efectos de facer constar esta prórroga no título concesional.

EXPTE 2847/2017.Resultando que se está tramitando o expediente número 2847/2017 de renovación da
Concesión Administrativa de uso funerario dos Nichos sitos no Cemiterio Municipal de Altamira
de Viveiro, no Grupo: Santa Ana, Cadro: 8 , Ringleira: A , Números: 1,2, 3 e 4, expedida a favor
do solicitante don Miguel Amadeo Cagiao Moreno.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Vixiante Urbanístico do Concello de
Viveiro.
Examinada a documentación que a acompaña, visto o informe-proposta do Técnico Xurídico do
Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da Lei 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de marzo de
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QUINTO.- Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

2018.
Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento da
renovación referida.
Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:

CUARTO.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e efectos e ós efectos de facer constar esta prórroga no título concesional.
QUINTO.- Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.

EXPTE 2845/2017.Resultando que se está tramitando o expediente número 2845/2017 de renovación da
Concesión Administrativa de uso funerario da Sepultura sita no Cemiterio Municipal de Altamira
de Viveiro, no Cadro: 4, Ringleira 4, número 10, expedida a favor do solicitante don Antonio
Fernández Parapar.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Vixiante Urbanístico do Concello de
Viveiro.
Examinada a documentación que a acompaña, visto o informe-proposta do Técnico Xurídico do
Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1.s) da Lei 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de marzo de
2018.
Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento da
renovación referida.
Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:
PRIMEIRO.- Renovar a concesión administrativa da que é titular, no Cemiterio Municipal de
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TERCEIRO.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.

ACTA DO PLENO

SEGUNDO.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluido o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza

Número: 2018-0004 Data: 08/03/2018

PRIMEIRO.- Renovar a concesión administrativa da que é titular, no Cemiterio Municipal de
Altamira, D. MIGUEL AMADEO CAGIAO MORENO, correspondente a uns NICHOS sitos no
Cemiterio Municipa de Altamira de Viveiro no GRUPO:SANTA ANA, CADRO:8, FILA:A,
NÚMERO:1,2,3,4. , por un prazo de 25 anos, a contar dende a data de remate da 1ª
renovación de seu título concesional que é : 01/10/2016, polo que este prazo corresponde a 2ª
renovación que rematará o 1/10/2041.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

Altamira, D. ANTONIO FERNANDEZ PARAPAR, correspondente a unha SEPULTURA sita no
CUADRO:4,FILA:4,NÚMERO:10 , por un prazo de 25 anos, a contar dende a data de remate
da 1ª renovación de seu título concesional que é : 24/10/2016, polo que este prazo
corresponde a 2ª renovación que rematará o 24/10/41.
SEGUNDO.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluido o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza
TERCEIRO.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.

EXPTE 2844/2017.Resultando que se está tramitando o expediente número 2844/2017 de renovación da
Concesión Administrativa de uso funerario da Sepultura sita no Cemiterio Municipal de Altamira
de Viveiro, no Cadro: 0, Fila: 3, Número: 5, expedida a favor do solicitante don Antonio
Fernández Candia.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Vixiante Urbanístico do Concello de
Viveiro.
Examinada a documentación que a acompaña, visto o informe-proposta da Técnico Xurídico
Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da Lei 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.

ACTA DO PLENO

QUINTO.- Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Municipal correspondente.

Número: 2018-0004 Data: 08/03/2018

CUARTO.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e efectos e ós efectos de facer constar esta prórroga no título concesional.

Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento da
renovación referida.
Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:
PRIMEIRO.- Renovar a concesión administrativa da que é titular, no Cemiterio Municipal de
Altamira, D. ANTONIO FERNANDEZ CANDIA, correspondente unha SEPULTURA sita no
CADRO:0,FILA:3,NÚMERO:5 , por un prazo de 25 anos, a contar dende a data de remate da
1ª renovación de seu título concesional que é : 14/05/2016, polo que este prazo corresponde a
2ª renovación que rematará o 14/05/41.
SEGUNDO.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluido o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza
TERCEIRO.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.
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Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de marzo de
2018.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

CUARTO.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e efectos e ós efectos de facer constar esta prórroga no título concesional.
QUINTO.- Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Municipal correspondente.
6.- MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº4.
EXPTE 1002/2018.-

Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Economía e Facenda de 2 de marzo de 2018.
Intervén o concelleiro de facenda para indicar que a Lei de Contratos do Sector Público que vai
entrar en vigor, a cal considera absurda en moitos aspectos e vai afectar moito aos concellos
ralentizando o traballo e demorando o pago de facturas. Esta norma obriga a modificar o
epígrafe sexto do artigo 8 da ordenanza fiscal nº4, que quedaría como se reflicte na proposta
da Alcaldía.
Intervén d. Manuel Galdo Dopico, concelleiro non adscrito, para dicir que está a favor deste
acordo, xa que é o que indica a normativa, pero indica que lle gustaría que algunha vez tamén
se favorecese coa baixada de taxas aos cidadáns.
Non existindo máis debate procédese á votación, acordándose por unanimidade dos presentes,
a aprobación da proposta da Alcaldía, do seguinte xeito:

I. Aprobar provisionalmente a modificación do epígrafe sexto do artigo 8 da ordenanza
fiscal n.º 4 reguladora da taxa polos documentos que expida ou que entenda a
administración ou as autoridades locais a instancia de parte.

II. Publicar no Boletín Oficial da Provincia o acordo adoptado e demáis trámites que sexan
de aplicación, entrando en vigor a partir da publicación íntegra no BOP da aprobación
definitiva.
Como resultado o epígrafe sexto do artigo 8 da ordenanza fiscal n.º 4 sería :
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Vista a proposta de Alcaldía para a modificación referida.

ACTA DO PLENO

Visto o informe emitido pola Secretaría Xeral e o informe emitido por Xestión Tributaria, coa
conformidade de Intervención, obrantes no expediente.

Número: 2018-0004 Data: 08/03/2018

Visto o expediente tramitado para a modificación do artigo 8 da ordenanza fiscal nº4,
REGULADORA DA TAXA POLOS DOCUMENTOS QUE EXPIDA OU DE QUE ENTENDA A
ADMINISTRACIÓN OU AS AUTORIDADES LOCAIS A INSTANCIA DE PARTE, en orde á
eliminación da taxa pola presentación de proposicións ou ofertas para os procedementos de
contratación, atendendo ao disposto no artigo 136.4 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de
Contratos do Sector Público.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

* PROVISIÓN DE POSTOS MEDIANTE OPOSICIÓN OU
CONCURSO-OPOSICIÓN
PROCEDEMENTO
EPÍGRAFE SEXTO : CONCURSOS E POXAS

POR

TODO

INDEPENDENTEMENTE

O
DO

NÚMERO DE PROBAS E DA CATEGORÍA DA PRAZA A
CUBRIR,

E

TANTO

SE

É

FUNCIONARIO

COMA

LABORAL….36,46

1.- PROPOSICIÓN DE SON VIVEIRO, INTEGRANTE DO GRUPO MIXTO, PARA A
INCLUSIÓN NO INVENTARIADO MUNICIPAL DA PISTA ONDE SE CELEBRA
ANUALMENTE A CARREIRA DE CABALOS DA FEIRA DAS MAULAS.

Número: 2018-0004 Data: 08/03/2018

2ª PARTE
PARTE DECLARATIVA

ACTA DO PLENO

* BASTANTEO DE PODERES 15,32

“INCLUSIÓN NO INVENTARIO MUNICIPAL DA PISTA ONDE SE CELEBRA ANUALMENTE A
CARREIRA DE CABALOS DA FEIRA DAS MAULAS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A parroquia de Galdo so conta con servizo de augas municipais na súa metade norte, sendo a partir da
Feira de Galdo conducións veciñais as que suplen esta deficiencia.
O burgo de Pé da Ruba dispón dun abastecemento que leva auga polo seu peso nun traxecto con
importantes desniveis que provocan gran perda de presión; esta deficiencia pode ser fácilmente
arranxada variando o percorrido, nuns douscentos metros, pola pista onde se celebran as carreiras de
cabalos na "Feira das Maulas”, atravesando parcelas de propiedade municipal e privada, motivo este que
dificulta que un servizo comunitario, de competencia municipal, poida ser mellorado polos veciños e
veciñas, a pesar de ser realizada a obra con fondos públicos fai vinte anos e ser este Concello quen se
ocupa do seu mantemento.
Na sesión plenaria do día catro de novembro do ano 2015, o Grupo Municipal que represento presentou
unha moción na que se solicitaba o inicio dos trámites para a incorporación ao inventariado municipal da
pista onde se celebra anualmente a Carreira de Cabalos na Feira das Maulas.
Transcorridos varios meses -4 de maio 2016- e dado que o goberno municipal non foi quen de convocar a
“comisión técnica”, acordada de maneira unánime, para levar a cabo o solicitado na moción o Grupo que
represento presentou ao Pleno unha Pregunta dirixida á Sra. Alcaldesa interesándose pola creación da
citada comisión. A contestación da Sra. Alcaldesa foi a seguinte: “A día de hoxe, non se creou aínda a
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Vista a moción presentada por D. Luis Manuel García Otero, en representación de SON
VIVEIRO, integrante do Grupo Mixto, que literalmente di:

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Intervén D. Luis Manuel García Otero, concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto,
que procede á lectura da moción.
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que, en primeiro lugar quere sinalar que o equipo de
goberno respecta profundamente os acordos adoptados na parte declarativa das sesións
plenarias, procurando realizar os trámites necesarios para levalos a cabo, pero sen esquecer
que son compromisos adquiridos pola corporación sen vinculación xurídica, que nalgunhas
ocasións versan sobre materias nas que esta administración non ten competencias ou con
propostas que non se axustan á normativa. Di que a veces conta a vontade política pero que
hai ocasións nas que pode haber impedimentos legais. Engade que dito iso, debe comezar
sinalando que dende o punto de vista legal non é posible votar a favor da moción, pois Son
Viveiro compara a incorporación desta pista ao inventario de bens con outros expedientes
tratados neste pleno, nos que se acordou a investigación da titularidade de camiños,
propoñendo que se realice a mesma tramitación, a pesar de que se trata de casos totalmente
diferentes. Sinala que nos expedientes tratados neste pleno, aos que se fai referencia, había
un camiño, que podía estar incorporado ou non ao inventario, sobre o que existían dúbidas
sobre a súa titularidade; leváronse a cabo as investigacións oportunas, seguindo os pasos que
establece a lei; e finalmente, en pleno, acordouse a súa inclusión ou retirada do Inventario de
Bens. No caso da pista na que se celebra a carreira de cabalos da Feira das Maulas a situación
é distinta, xa que aquí non existen dúbidas con respecto á súa titularidade, que é privada. Por
este motivo, a tramitación necesaria para poder incorporala ao inventario de bens tamén é
diferente e, polo tanto, non é posible adoptar os acordos que se propoñen, que nin sequera é a
tramitación establecida pola normativa para os expedientes de investigación. Neste caso, o
primeiro paso para poder inventariar este ben sería que os propietarios manifestasen a súa
vontade de cesión da pista ao concello coa sinatura do correspondente consentimento. Apunta
que propón ao pleno deste concello a adopción duns acordos que reflicten un procedemento
totalmente distinto ao que corresponde, que nada ten que ver co que habería que seguir para a
incorporación da pista na que anualmente se celebra a carreira da Feira das Maulas ao
Inventario de Bens Municipais. Así pois, con independencia do acordo adoptado no pleno de
2015 para a creación dunha comisión cos técnicos correspondentes, aspecto co que di que o
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Intervén a Sra. Alcaldesa para dar inicio ao debate, dándolle a palabra ao concelleiro de Son
Viveiro, integrante do Grupo Mixto, presentante da moción
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citada comisión pero, en calquera caso, o Sr. Concelleiro de Obras comezou a ter contactos con algún
propietario co fin de coñecer o sentir sobre o tema”.
Consultados varios propietarios das parcelas afectadas, os mesmos negan tales contactos.
Dos 3.700 metros totais do vial que une os concellos de Viveiro e O Vicedo-de GAldo a Cabanas- debido
a que non figura inventariado como propiedade municipal, só están sen asfaltar os 350 metros do tramo a
que nos estamos a referir, desde O Pé da Ruba ás proximidades do campo de fútbol de Trasvías, de
propiedade municipal.
Dado que xa transcorreron dous anos e catro meses desde a presentación da citada moción- 04/11/2015e mentres varias solicitudes sobre viais feitas por particulares con posterioridade foron dictaminadas
favorablemente para a súa inclusión no Inventario municipal, no caso que nos ocupa non se levou a cabo
ningunha actuación. Entendemos que en atención ao interese xeral deste Concello de determinar a
titularidade dos seus bens e co fin de activar a tramitación solicitada SON VIVEIRO volve a traer a este
Pleno esta demanda propoñendo a adopción dos seguintes ACORDOS:
1.- Que esta Alcaldía, previo informe do persoal técnico municipl inicie expediente para incorporar a citada
Pista situada na parroquia de Galdo ao Inventario Municipal de Viais Rústicos do Concello de Viveiro.
2.- Presentar a citada documentación a este Pleno municipal para acordar a apertura dun período de
información pública mediante a publicación dun edicto no BOP e no taboleiro de anuncios do Concello a
fin de que as persoas interesadas poidan presentar alegacións.
3.- Superado estes trámites de exposición pública, dar traslado de dito expediente ao Pleno para a súa
aprobación definitiva cumprindo así coa obrigatoriedade de inscribir os bens de dominio público que
impón a Lei de Patrimonio das Administracións Públicas.
(Achegamos dous mapas de cartografía catastral da citada zona, antes e despois da construción da
devandita pista)”

ACTA DO PLENO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es
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Intervén D. Bernardo Fraga Galdo, concelleiro non adscrito, para dicir que está de acordo co
fondo da moción, entendendo que o Sr. Bouza Rodil se desviou un pouco do tema a tratar.
Sinala que propón, para poder votar a favor, xa que tal e como indicou a Sra. Alcaldesa,
segundo a normativa, non se poden adoptar os acordos propostos, que se modifique a moción
e se acorde “Que a alcaldía reúna aos propietarios do camiño para iniciar o trámite da cesión”.
Intervén D. Luis Manuel García Otero, concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto,
para dicir que non sabe si é legal ou non, que esta pista está dando un servizo, xa que a
anterior era un camiño de carro. Engade que o problema é que parte dese terreo é municipal e
parte de propietarios privados. Considera que o Concello ten que promover esta cuestión,
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Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio Bouza Rodil, para dicir que
se alegran de que o concelleiro de Son Viveiro comparta a mesma preocupación polos
abastecementos de auga que o grupo municipal do P.P. Recorda os asuntos que trouxo o grupo
do P.P. ao Pleno sobre esta materia. Deste xeito, fai referencia a mocións presentadas polo
grupo do P.P. ao pleno ao respecto: Saneamento no Pontigo, Hermosente e a Parraguesa en
Galdo (no pleno de 7 de outubro de 2015, no que a esta moción do P.P. votaron a favor todos
os grupos a excepción do equipo de goberno que se abstivo); moción para a renovación da
rede xeral de abastecemento de auga, tramo depuradora de Landrove ata a ponte do tren, en
Xunqueira (no pleno de 6 de abril de 2016, na que votaron a favor todos os grupos a excepción
do equipo de goberno que se abstivo); moción para elaborar un plan plurianual de saneamento
(no pleno do 3 de maio de 2017, na que votaron a favor todos os grupos a excepción do equipo
de goberno de que se abstivo). Indica que vistos estes datos se observa que non hai moita
implicación no goberno polo abastecemento. Refírese por outra banda a que moción de Son
Viveiro se fai referencia á creación dunha comisión, e di que comisións das que se acordou a
súa creación e que se atopen sen crear hai para aburrir. Sinala que a primeira leva cinco anos,
xa que data dun pleno de abril de 2013, na que se acordaba a súa creación para buscar un
lugar para poder poñer como nome a unha rúa o do poeta Carlos Oroza. Tamén indica que no
pleno de 2 de outubro de 2014 (hai 1236 días) se acordou a creación dunha comisión sobre a
seguridade vial no entorno dos centros educativos, creación que foi acordada por unanimidade,
e ésta tamén se atopa sen crear. Nese mesmo pleno tamén se acordou crear unha comisión
para estudo das bases que rexesen a concesión de axudas a asociación deportivas e culturais,
acordándose a creación desta comisión tamén por unanimidade, e a día de hoxe tamén está
sen crear. No pleno de 7 de outubro de 2016 acordouse crear unha comisión para valorar a
taxa por ocupación dos caixeiros e outras posibles ocupacións de dominio público, que
tampouco se creou. No pleno de 13 de xullo de 2016 acordouse a creación dunha comisión
para determinar o espazo que podería adicárselle a D. Enrique Cal Pardo. Indica que tendo en
conta as comisións que xa se acordou crear e que aínda se atopan sen crear, dille ao
concelleiro de Son Viveiro que vai ter que poñerse á cola, e engade que “as cousas de palacio
van despacio” pero aquí sinxelamente non van. Recorda que no seu momento, o concelleiro D.
Víctor Marcial falaba de 60 días para o control do goberno, pero vendo os datos que se
expuxeron entende que 600 ao mellor xa é quedarse curto, e habería que pensar en 6000 días,
aínda que di que como logo veñen as eleccións ao mellor se promete todo. Manifesta que
comparten a exposición de motivos da moción, respecto á preocupación polos abastecementos
e a creación das comisións, e di que ían votar a favor, pero se a Sra. Alcaldesa di que así tal e
como se propuxo o acordo non pode levarse a cabo, non van incumprir a lei, polo que terán
que absterse.

ACTA DO PLENO

goberno municipal continúa estando plenamente de acordo, engade que por non poder acordar
a realización duns trámites que non se axustan a dereito, o grupo do PSOE vai votar en contra.
Engade que respecto ao que se di, de que no 2015 se contestou que por parte do concelleiro
de obras se mantiveran contactos con propietarios das parcelas, recalca que o concelleiro sí
falou con algún propietario, e di que non vai mentir, que a comisión que se acordara convocar
non se convocou, porque se tiveron que priorizar outros temas, e tamén se mirou
xurídicamente como había que facer, e o concelleiro sí falou con algún propietario.
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xuntar aos veciños, xa que se nunca se opuxeron a que o concello realizase as labores de
mantemento desta pista con diñeiro público, entende que agora non van poñer problemas, e
cree que se se demora moito alguén pode vender parcelas e logo pode entorpecerse a
tramitación.
Intervén a Sra. Alcaldesa para preguntarse ao concelleiro de Son Viveiro se acepta a proposta
de modificación dos acordos da moción, segundo o sinalado polo concelleiro non adscrito, D.
Bernardo Fraga Galdo.

Que a alcaldía reúna aos propietarios do camiño para iniciar o trámite da cesión, previa reunión
dunha comisión.

3ª PARTE:
PARTE DE CONTROL
1.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA.
A Sra. Alcaldesa dá conta das Resolucións ditadas pola Alcaldía, mediante un listado resumo
das mesmas, segundo consta no expediente, as cales estiveron á disposición dos Concelleiros
coa restante documentación integrante do Pleno.
Non se producen intervencións, dándose por informado o Pleno das Resolucións ditadas pola
Alcaldía.

29

Número: 2018-0004 Data: 08/03/2018

Non existindo máis debate procédese á votación da moción, aprobándose por unanimidade dos
presentes a adopción do acordo modificado segundo o debate, do seguinte xeito:
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Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que as cousas van despacio, como tamén vai a variante, a
ría ou os galpóns do muelle, sinalando que o P.P. tamén fai promesas que non cumpre e pídelle
ao grupo do P.P. que tamén se apliquen o conto a sí mesmos. Engade que as comisións se fan,
e que cando se aproba unha comisión polo pleno non se paraliza a actividade municipal, e o
tempo non dá para máis, xa que van xurdindo outros asuntos, e incluso se van creando outras
comisións que non foron acordadas, como por exemplo a dos taxis, pero entende que hai que ir
priorizando, xa que non se pode facer todo xunto, pois do contrario paralizaríase a actividade
diaria municipal e soamente se faría o que se acordase polo pleno. Entende que o acordo que
agora se propón adoptar, segundo o dito polo concelleiro non adscrito, se adapta á legalidade.

ACTA DO PLENO

Intervén D. Luis Manuel García Otero para dicir que modifica a proposta de acordo segundo do
manifestado por D. Bernardo Fraga Galdo.
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ASUNTOS TRATADOS NO PLENO DA CORPORACIÓN POR URXENCIA

CONSTITUCIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN PERMANENTE
PROCEDEMENTOS DE CONTRATACIÓN DE COMPETENCIA PLENARIA.

PARA

OS

Por parte da Alcaldía proponse someter á consideración do Pleno da Corporación nesta sesión,
por razóns de urxencia a constitución da Mesa de contratación permanente, tendo en conta que
a nova normativa en materia de contratación entra en vigor o día 9 de marzo de 2018.
Por unanimidade dos presentes acórdase ratificar a urxencia deste asunto.

1.- Constituir Mesa de Contratación Permanente para todos os expedientes de contratación de
competencia plenaria.
A composición desta Mesa de Contratación Permamente coincidirá coa que se acorde pola
Alcaldía e Xunta de Goberno Local para os expedientes de competencia da Alcaldía e
delegados na Xunta de Goberno Local.
2.- Constituir Mesa de Contratación nos procedementos nos que a súa constitución sexa
postestativa para o órgano de contratación (procedementos negociados sen publicidade e
simplificados sumarios).
Este acordo tamén se adoptará para os expedientes de competencia da Alcaldía e delegados
na Xunta de Goberno Local.
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Non existindo debate sobre este asunto procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes a aprobación da proposta da Alcaldía, do seguinte xeito:

ACTA DO PLENO

Vista a proposta da Alcaldía para a constitución da Mesa de Contratación Permanente,
segundo o dictaminado na Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio
Ambiente e Medio Rural, de data 2 de marzo.

A mesa de contratación permanente contará cos seguintes membros, entre os cales se inclúen
persoal electo e persoal municipal (que en ningún dos casos se trata de persoal eventual,
formando parte da mesma persoal funcionario de carreira, laboral fixo, funcioanrio interino e
laboral temporal, por non contar este Concello con persoal funcionario de carrreira suficiente):
 Presidente (representante do grupo municipal do P.S.O.E: María Loureiro García
Suplente do presidente: Jesús Fernández Fernández


Vogais (Membros electos):

 Vogal representante do grupo municipal do P.P.: Celestino García Paz
Suplente: Antonio Bouza Rodil
 Vogal representante dos tres concelleiros non adscritos: Manuel Galdo Dopico
Suplente: Bernardo Fraga Galdo
 Vogal representante de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto: Luis Manuel García
Otero.
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3.- Composición da Mesa de Contratación:
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Vogais (Membros non electos -persoal municipal):

 Secretario da Mesa de Contratación: José Viveiro Russo
Suplente: Mª Jesús Vale Martínez
4.- Determinar como hora ordinaria das Mesas de Contratación a seguinte:
Ás 14:00 horas as mesas de contratación sen acto público.
Ás 13:30 horas as mesas de contratación con acto público.

ACTA DO PLENO

 Vogal- Secretario Municipal: MªLuz Balsa Rábade
Suplente: José Vivero Russo
 Vogal- Interventor Municipal: Rosa Abelleira Fernández
Suplente: Sergio Aguado Delicado
 Vogal: Santiago Meitín Míguez
Suplente: Irene Fernández Cora
 Vogal: Santiago Silva Rey
Suplente: Manuel Fernández Expósito
 Vogal: Javier Balseiro Fernández
Suplente: Lucia Míguez López
 Vogal: Eduardo Otero Pardo
Suplente: Lorena Mera Ramil
 Vogal: Carlos Méndez Fernández
Suplente: Rosario San Isidro Franco
 Vogal: Mª Antonia Prieto González
Suplente: Ana Coya Guerreiro
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PREGUNTAS PRESENTADAS POLO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. EN DATA 02-03-2018 (Nº
DE REXISTRO 2018-E-RC 1388):
“Antonio Bouza Rodil, en representación do Grupo Municipal Popular de Viveiro, realiza á Alcaldesa da
Corporación as seguintes preguntas sobre as que desexa obter no próximo Pleno, a correspondente
resposta, ben sexa oral ou por escrito:
Varios veciños da Rúa Misericordia residentes no número 39b e doutras vivendas próximas, dirixíronse o
noso grupo para manifestarnos a súa sensación de impotencia ante o abandono que sufren por parte do
Concello, ante unha situación que se repite sistemáticamente cada vez que chove.
Adeáis de comentarnos, aportan imaxes moi elocuentes desta situación, motivada cando chove pola auga
que baixa polo Camiño dos Merlos e que non é absorvida en condicións polos sumidoiros existentes, o
que provoca non so o deterioro das beirarrúas, senón tamén a inundación das mesmas e en ocasións
provocando que a auga entre neste portal.
Como consecuencia do anterior, non so as beirarrúas se deterioran e se convirten en piscinas
intransitables, senón que a terra arrastrada do Camiño pola choiva depositase na rúa sin que ninguén a
limpre, presentando un estado de suciedade lamentable.
Os veciños desta zona teñen comunicado esta penosa situación ó Concello, sin que ata o momento lles
teñan dado resposta nin solución algunha. Por estes motivos lle PREGUNTAMOS á Sra. Alcaldesa:
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2.- ROGOS E PREGUNTAS
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1)
2)

Teñen pensado adoptar algunha medida para porlle remedio a esta lamentable situación que
padecen estes veciños?
En caso afirmativo, que pensan facer e cando pensan facelo?”

Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que dará traslado deste rogo ao Departamento de
Urbanismo para se recabe informe ao respecto e se proceda a incoar, se corresponde, o
expediente de orde de execución co fin de que por parte do propietario da parcela se proceda á
súa limpeza.

PREGUNTAS PRESENTADAS POR SON VIVEIRO, INTEGRANTE DO GRUPO MIXTO EN
DATA 28-02-2018 (Nº DE REXISTRO 2018-E-RC 1319):

“O Grupo Municipal de SON VIVEIRO, a través do seu Concelleiro Luis Manuel García Otero, presenta
para a súa inclusión na Orde do día do vindeiro Pleno do Concello de Viveiro á seguinte PREGUNTA:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Pasaron xa dous anos desde o incendio dunha vivenda na Feira de Galdo -2 de marzo de
2016- e tanto a madre coma os dous fillos da vítima mortal, que na actualidade viven de
maneira provisional na casa dun irmán da muller falecida, non poden regeresar á mesma polo
atraso dos permisos necesarios, antes o de Augas de Galicia, dado que xunto á mesma pasa
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“O Grupo Municipal de SON VIVEIRO a través do seu concelleiro, Luis Mnuel García Otero,
presenta para a súa inclusión an Orde do Día do vindeiro Pleno do Concello de Viveiro o
seguinte ROGO:
Na Feira de GAldo, na estrada de Magazos a Bravos, a escasos tres metros dunha vivenda
habitada hai unha parcela en estado de total abandono, presentando abundante maleza
mesturada con pedras dunha vivenda derruída, nunhas condicións de seguridade e
salubridade lamentables.
Por estas razóns, solicitamos que por parte do persoal municipal se proceda á súa revisión
para valorar os probables riscos e evitar na medida posible accidentes innecesarios, requirindo
ao propietario apra que proceda ao saneamento da citada finca.
(Achegamos fotografía da finca citada)”

Cod. Validación: 6SQ9MFRTF3Z3CJNR3XWML9RJA | Corrección: http://viveiro.sedelectronica.es/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 32 a 34

ROGOS PRESENTADOS POLO CONCELLEIRO DE SON VIVEIRO, INTEGRANTE DO
GRUPO MIXTO EN DATA 28-02-2018 (Nº DE REXISTRO 2018-E-RC 1318):

ACTA DO PLENO

Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que se se achegan á zona poderán comprobar que a
situación á que aluden se debe exclusivamente á disparatada urbanización levada a cabo no
seu momento. Distintos niveis nas beirarrúas e ausencia de rexillas. Sinala que a urbanización
da época na que gobernaba o Partido Popular deixa moito que desexar. Era frecuente permitir
aos construtores da época realizar auténticos simulacros de urbanización. Engade que agora,
co diñeiro de todos os contribuíntes, se ven obrigados de forma regular a reparar muchos de
aqueles desaguisados. Engade que mirarán de arranxar esta cuestión, pero di que quería
indicar os antecedentes da situación.
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un regato, e agora o da Deputación Provincial, pois a casa está situada a escass metros da
estrada de Vieiro, a pesar de que a obra xa está adxudicada, e por isto polo que
PREGUNTAMOS
1.- Cal é o motivo que impide o comezo das obras?
2.- Que actuacións están realizando desde esta Alcaldía para desbloquear esta situación?”

Intervén o concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto, manifestando a súa intención
de presentar unha pregunta oral.
Comeza a súa intervención indicando que a pregunta está relacionada co Hotel Urban,
respecto da pregunta formulada de forma oral no pleno de decembro, indicando que no outro
pleno non foi contestada por falta de tempo e se lle entregou de forma escrita pola Alcaldía.
Indica que pediu que constase en acta o plano ao que facía referencia a Alcaldesa na súa
contestación, e que a pesares de ser incorporado lle parece irrespetuoso tanto para él, para o
seu grupo político, como para os cidadáns que teñen preguntado por ese asunto.

Número: 2018-0004 Data: 08/03/2018

PREGUNTAS FORMULADAS DE XEITO ORAL POLO CONCELLEIRO DE SON VIVEIRO,
INTEGRANTE DO GRUPO MIXTO

ACTA DO PLENO

Intervén a Sra. Alcaldesa para contestar que entende que se formulou esta pregunta porque na
Deputación está o goberno socialista, xa que non é un tema que se esteña a tramitar no
Concello. Di que ten coñecemento de que o concelleiro de Son Viveiro se dirixiu á Deputación
para preguntar por este tema e que xa lle explicaron cal era a situación. Engade que se trata
dunha situación complexa que lles explicará aos portavoces. Apunta que dende o Concello se
fixo todo o posible e máis, incluso informes sociais, e que dende a Deputación tamén se está a
facer todo e máis, incluso por parte dos técnicos, pero trátase dun procedemento aberto do que
non pode informar públicamente, indicando que fará unha comisión para informar aos voceiros.

Continúa o concelleiro de Son Viveiro indicando que está situándose nos antecedentes que
sucederon, e procede a mostrar o plano que lle foi entregado adxunto á contestación da
pregunta, calificándoo de panfleto, indicando que o plano adxuntado logo á acta polo menos xa
figura asinado pola Alcaldesa e Secretaria, e así xa pode saber a quen se ten que dirixir.
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que as respostas ás preguntas formuladas para o pleno
ordinario de febreiro non estaba previsto entregalas, que foi así debido a que o pleno se
alongou demasiado, case ata ás doce da noite, e que se procedeu ao día seguinte ao pleno á
entrega das respostas que tiña previsto contestar no pleno, e con posterioridade se elaborou a
acta.
Continúa o concelleiro de Son Viveiro procedendo á lectura que pola Alcaldesa se lle entregou
respecto da pregunta por él formulada de xeito oral no pleno de decembro.
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicirlle que esa é a contestación das preguntas que se
entregaron a todos os portavoces, e pídelle ao concelleiro de Son Viveiro que se limite a
formular a pregunta que quere formular.
Continúa o concelleiro de Son Viveiro dicindolle á Sra. Alcaldesa que se respalda en Costas e
que o Concello tamén ten responsabilidades, e indica que o Ministerio de Vivenda ten una Orde
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Intervén a Sra. Alcaldesa para dicirlle ao concelleiro de Son Viveiro que se ciña á pregunta.
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Ministerial do 1 de febreiro pola que se desenrola un documento técnico de condicións básicas
de accesibilidade e non discriminación para o acceso á utilización dos espazos públicos,
publicada no BOE de 11 de marzo de 2010. Indica que na disposición final primeira, título
competencial, establece que se dicta ao amparo do disposto no artigo 149.1.1º da
Constitución.
Intervén a Sra. Alcaldesa para volver a reiterarlle ao concelleiro de Son Viveiro que se remita á
pregunta, engadindo que doutro xeito procederá a levantar a sesión do pleno.
Continúa o concelleiro de Son Viveiro dicindo que a Lei di que o Concello ten competencias,
aínda que non queira asumilas.

E non habendo máis asuntos que tratar, por parte da Sra. Alcaldesa levántase a sesión, sendo
as 21.10 horas do día 7 de marzo de 2018, extendéndose a presente acta, da que eu, como
Secretaria, dou fe.

(DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE Á MARXE)

34

ACTA DO PLENO

Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que contestará no próximo pleno.
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Continúa o concelleiro de Son Viveiro preguntando quen autorizou a pintar eses pasos de
cebra, aludindo a que no plano entregado non están e están pintados a bolígrafo.
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Intervén a Sra. Alcaldesa para volver a reiterarlle ao concelleiro de Son Viveiro que se limite a
formular a pregunta ou de xeito contrario levanta a sesión plenaria.

