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ACTA DA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO CONCELLO  O 

DÍA VINTE E SEIS  DE OUTUBRO DO DOUS MIL NOVE. 
   

AAASSSIIISSSTTTEEENNNTTTEEESSS:::   
 

AAALLLCCCAAALLLDDDEEE---PPPRRREEESSSIIIDDDEEENNNTTTEEE:::   
 D. Melchor Roel Rivas 
 

CCCOOONNNCCCEEELLLLLLEEEIIIRRROOOSSS:::   
Dª. María Loureiro García,  D. Rafael Luis Fernández Amor, Dª. Mª. Isabel Rodríguez Ló-

pez, D. Jesús Antonio Fernández Cal,  Dª. Olga María Méndez Carro, Dª. María Concepción Toral 
Romero, D. Vicente Hermida Rodríguez, D. Guillermo Leal Arias,  Dª. Raquel Atadell Giz, D. Je-
sús Fernández Fernández, D. Celestino V. García Paz, Dª. Vanesa Rego Martínez, D. Juan José 
Pardo Gato  D. José Antonio Goás Basanta e D. Orlando Expósito Mariño. 
      
 EXCUSA A SÚA AUSENCIA 
 Dª.  Mª. del Carmen Gueimunde González 
 

SECRETARIO 
 D.  Francisco Javier Oubiña Lodeiro         
 
 
Na Casa do Excmo. Concello de Viveiro, sendo as vinte  horas e trinta e oito minutos do día vinte-
seis de outubro dous mil nove, reúnense, en primeira convocatoria, os Sres. Concelleiros citados 
anteriormente, ao obxecto de celebrar a sesión ordinaria do Pleno, baixo a Presidencia do Sr. Alcal-
de, asistido de mín, o Secretario quen certifica. 
 
Comprobado pola Secretaría a existencia do quórum necesario, declárase polo Sr. Alcalde aberta a 
sesión.  
 
 

1º.- APROBACIÓN INICIAL, SE PROCEDE, DO REGULAMENTO DE FUNCIO-
NAMENTO E EXPLOTACIÓN DA EDAR DE VIVEIRO

Procédese á lectura do dictame da Comisión Informativa, por parte do Sr. Secretario: 
 
“A Comisión informativa de Urbanismo, Infraestructuras, Obras e Medio Ambiente, exer-

cendo as atribucións conferidas polos artigos 123 e seguintes do Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico 
das Entidades Locais e, 
 

Vista a proposta da Presidencia do anteproxecto do Regulamento de Funcionamento e Ex-
plotación da EDAR. 
 
 Resultando que por parte do Secretario se informa que se ben o Regulamento de funciona-
mento e explotación é unha obriga contractual do concesionario do servizo municipal de sumido-
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rios, co que esta proposta podería y debe figurar como anexo ó contrato subscrito, como definición 
das instalacións que se aportan a resultas de que concluso o expediente contradictorio se acorde a 
asunción das mesmas coa retribución que lle corresponda para o mantenemento do equilibrio eco-
nómico do contrato, Non é menos certo que o Concello ten amplas facultades para organizar un ser-
vizo público, nembargantes no presente texto únicamente se reflexa unha parte do servizo público 
de sumidoiros, como é o tratamento e a depuración de augas residuais, sen que interveñan os usua-
rios do servizo de sumidoiros, xa que estes interveñen nunha primeira fase como é a dos verquidos 
directamente á rede xeral de sumidoiros co que compre regulamentar o servizo en toda amplitude xa 
que neste caso nos atopamos na derradeira fase que é a do tratamento e depuración. Asímesmo in-
fórmase sobre a necesidade de conceder trámite de audiencia ao Organismo Autónomo Augas de 
Galicia, na súa función de asesoramento e control de depuradoras, que é aceptado polos asistentes 
debendo presentarse unha enmenda ó pleno. 
 

A Comisión informativa de Urbanismo, Infraestructuras, Obras e Medio Ambiente por una-
nimidade acorda dictaminar en sentido favorable a proposta e elevar ó pleno a adopción do seguinte 
acordo: 
 

1º.- Aprobar o Regulamento de Funcionamento e Explotación da EDAR de Viveiro. 
 
2º.- Abrir un período de información pública por espacio de 30 días mediante a súa publica-

ción no Boletín Oficial da Provincial. 
 
3º.- Rematado o período de información pública, o Pleno, nun acto unitario, debe resolver as 

reclamacións e proceder á súa aprobación definitiva. No caso de que non se presentase ningunha 
reclamación ou suxerencia, entenderáse definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional.  
 
  4º.- Publicación: Dacordo co disposto no artigo 70.2 as Ordenanzas, publicaránse no BOP e 
non entrarán en vigor ata que se publique completamente o seu texto e transcorra o prazo previsto 
no artigo 65.2, iste prazo é de 15 días hábiles con que conta a Administración do Estado e, no seu 
caso, as Comunidades Autónomas, para formula-lo requerimento de anulación da Ordenanza, con-
tados a partires do seguinte a aquel en que sexa remitida en cumprimento do disposto no artigo 56 
da LRBRL ( seis días para a remisión mais quince días para o requerimento-artigos 196.3 e 215.2 
do ROF).” 
 
     A seguir procédese á votación da emenda da que se lles facilitou copia a todos os Concellei-
ros antes da lectura do dictame, obténdose o seguinte resultado: votos a favor dezaséis, co cal resul-
ta aprobada por unanimidade. 
 
 De seguido, procédese á votación da proposta da Presidencia, co acordo xa emendado, e o 
Pleno da Corporación, por unanimidade dos membros presentes (dezaséis), acorda: 
 

1º.- Aprobar o Regulamento de Funcionamento e Explotación da EDAR de Viveiro. 
 
2º.- Abrir un período de información pública por espacio de 30 días mediante a súa pu-

blicación no Boletín Oficial da Provincial, e darlle audiencia a Augas de Galicia polo prazo de 30 
días para a presentación de reclamacións e suxerencias. 
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     3º.- Rematado o período de información pública, o Pleno, nun acto unitario, debe resol-
ver as reclamacións e proceder á súa aprobación definitiva. No caso de que non se presentase 
ningunha reclamación ou suxerencia, entenderáse definitivamente adoptado o acordo ata en-
tón provisional.  
 
    4º.- Publicación: Dacordo co disposto no artigo 70.2 as Ordenanzas, publicaránse no BOP 
e non entrarán en vigor ata que se publique completamente o seu texto e transcorra o prazo 
previsto no artigo 65.2, iste prazo é de 15 días hábiles con que conta a Administración do Es-
tado e, no seu caso, as Comunidades Autónomas, para formula-lo requerimento de anulación 
da Ordenanza, contados a partires do seguinte a aquel en que sexa remitida en cumprimento 
do disposto no artigo 56 da LRBRL ( seis días para a remisión mais quince días para o reque-
rimento-artigos 196.3 e 215.2 do ROF). 
 
 

2º.- RECTIFICACIÓN DE ERRO DE FEITO DAS MEMORIAS-PROGRAMAS, FA-
SE XI, ANUALIDADES 2009 E 2010 DA ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRADA DO 
CASCO HISTÓRICO DE VIVEIRO 

Intervén o Sr. Alcalde facendo constar que o acordo que agora se rectifica se levou a Pleno o 
día 13 de outubro do 2009, existindo un erro no modelo facilitdo, xa que en vez  de financiar o 20% 
das actuacións de rehabilitación pública, por parte do Estado e da Comunidade Autónoma, a finan-
ciación era do 30%. 

 
A continuación, procédese á lectura do dictame da Comisión Informativa, por parte do Sr. 

Secretario: 
 
“A Comisión informativa de Urbanismo, Infraestructuras, Obras e Medio Ambiente, exer-

cendo as atribucións conferidas polos artigos 123 e seguintes do Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico 
das Entidades Locais e, 
 
VISTA a Proposta da Alcaldía de 20 de outubro no que se constata a existencia dun erro de feito 
nas memorias elaboradas e aprobadas en sesión extraordinaria urxente celebrada o 13 de outubro de 
2009, xa que en vez de figurar o 30% como aportación do Ministerio e da Comunidade Autónoma 
nas actuacións de rehabilitación pública figuraba o 20%. 
 
A Comisión informativa de Urbanismo, Infraestructuras, Obras e Medio Ambiente por unanimidade 
acorda dictaminar en sentido favorable a proposta e elevar ó pleno a adopción do seguinte acordo: 
 
PRIMEIRO.- Modificar as follas 7, 8 e 10 das Memorias-Programas, Fase XI, anualidades 2009 e 
2010 da Área de Rehabilitación integrada do Casco Histórico de Viveiro, dacordo coas correccións 
efectuadas consistentes en consignar, dacordo co previsto no artigo 48.7.b) do Real Decreto 
2066/2008, de 12 de decembro, polo que se regula o Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación 2009-
2012, o 30% como o importe da subvención do Ministerio e da Comunidade Autónoma nas actua-
cións de rehabilitación pública. 
 
SEGUNDO.- Que se remitan as memorias coas correccións efectuadas ó Instituto Galego da Vi-
venda e Solo.” 
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Non se producen intervencións, someténdose directamente a proposta da Alcaldía a vota-

ción,  e o Pleno da Corporación, por unanimidade dos membros presentes (dezaséis), acorda: 
 
PRIMEIRO.- Modificar as follas 7, 8 e 10 das Memorias-Programas, Fase XI, anualidades 

2009 e 2010 da Área de Rehabilitación integrada do Casco Histórico de Viveiro, dacordo coas co-
rreccións efectuadas consistentes en consignar, dacordo co previsto no artigo 48.7.b) do Real Decre-
to 2066/2008, de 12 de decembro, polo que se regula o Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación 
2009-2012, o 30% como o importe da subvención do Ministerio e da Comunidade Autónoma nas 
actuacións de rehabilitación pública. 
 

SEGUNDO.- Que se remitan as memorias coas correccións efectuadas ó Instituto Galego da 
Vivenda e Solo. 
 
 

3º.- MOCIÓNS DA ALCALDÍA: 
 

3.1.- CELEBRACIÓN DO BICENTENARIO DO BERGANTÍN PALOMO E A FRA-
GATA MAGDALENA. 
 
Proposta da Alcaldía sobre conmemoración bicentenario naufraxio fragata Magdalena e Ber-
gantín Palomo 
 
Co fin de conmemorar os feitos acaecidos en torno ao Bergantín Palomo e a fragata Magdalena, 
esta Alcaldía propón ao Pleno o seguinte: 
 

1. Constituír unha comisión encargada de realizar tódalas actuacións necesarias para a con-
memoración deste feito histórico, presidida polo Alcalde de Viveiro, coordinada polo 
Cronista Oficial e coa participación dun representante dun partido político presente na 
Corporación. 

 
Esta comisión levará a cabo tódolos contactos, actuacións necesarias coas diferentes administra-
cións, central, autonómica e coa embaxada da Gran Bretaña. 
Así mesmo elaborará, antes do 15 de decembro do presente ano, o programa de actuacións e as con-
signacións presupuestarias necesarias. 
 
Exponse por parte da Alcaldía que a Comisión será quen faga o orzamento e dirixa as actuacións 
fronte ás administracións, incluídas á provincial que por omisión non se incluíu, facer o programa 
de actuacións coas consignacións orzamentarias e propoñer ás personas ou institucións necesarias 
que se pretendan incorporar.  
 
Aberta a quenda de intervencións pola Alcaldía, intervén o Sr. Fernández Amor, manifestando o 
voto favorable á proposta. 
 
Intervén o Sr. Fernández Fernández, expoñendo que xa había unha serie de persoas interesadas en 
facer unha Comisión e aproveitando a conxuntura, xa foi presentada unha moción para facer a com-
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pra do pazo de Grallal, neste senso dicir que se siga insistindo á Xunta para facer a compra para que 
pudiera no futuro ter un Centro. 
 
Intervén o Sr. Goás Basanta quen manifesta que debería contarse coa aportación doutros viveireses. 
 
Intervén o Sr. Expósito Mariño, manifestando a idoneidade de que a Comisión sexa aberta porque 
hai xente que neste acontecemento ten moitos coñecementos. 
 
Intervén o Sr. Alcalde dicindo que cada partido nomeará a quen queira e que esta Comisión será a 
que proporá que persoas integran a Comisión. 
 
Sometida a moción a votación, esta é aprobada por unanimidade (16). En consecuencia o Pleno 
ACORDA: Aprobar a moción presentada pola Alcaldía, sobre conmemoración bicentenario nau-
fraxio fragata Magdalena e Bergantín Palomo. 
 
 

3.2.- INVERSIÓNS DA XUNTA DE GALICIA NO CONCELLO DE VIVEIRO. 
 

 
Proposta da Alcaldía sobre as inversións da Xunta de Galicia no Concello de Viveiro 

 
Ante os orzamentos presentados polo goberno da Xunta de Galicia para o ano 2010, vese con clari-
dade que o corredor e concretamente o tramo que afecta a Viveiro sufren un retraso no seu enuncia-
do en canto á dotación económica e prazo de execución. Ó mesmo tempo que seguen sen comezar o 
tramo Celeiro-San Cibrao que saíu a contratación o 9 de xaneiro de 2009, e que se adxudicou con 
certa demora o 21 de xullo de 2009 e que leva un orzamento de 32.329.182 euros que aínda non se 
comezou, e si temos en conta o proxecto de orzamentos da Xunta non existiría dotación para pagala 
ata o 2013 como mínimo. Tamén ó mesmo tempo que actuacións presupuestarias que debían terse 
feito durante o ano 2009, trasládanse o ano 2010 como se fosen novas inversións atrasándose polo 
tanto as que estaban programadas para o ano 2010. E así podiamos seguir coas actuacións xa pro-
gramadas polo anterior goberno da Xunta que non se respetan no caso de Viveiro, por exemplo, o 
feito de que ata agora non se teña adxudicado o parque de bombeiros estando licitado en tempo e 
forma. 
O recorte e a inexecución ata este intres de varios proxectos de infraestructuras tan importantes para 
a comarca e concretamente para Viveiro, parecen unha constante na política da Xunta de Galicia 
cando goberna o Partido Popular, moi brevemente recordemos a decisión no ano 99 de desviar a 
autovía do Cantábrico hacia Vilalba, aislando a conexión da nosa comarca con Ferrol, que no ano 
2000 fíxose unha programación que abarcaba ata o 2007 para executar a mal chamada vía de alta 
capacidade, en agosto de 2003 ponse a exposición pública a opción elexida pola Xunta para o tran-
curso da vía de alta capacidade polo termo municipal de Viveiro optando a Xunta nese intre pola 
opción que discurría pola carretera de Covas, a mal chamada variante de Viveiro, que subía pola 
Avda. de Cervantes, cemiterio e enlazando coa outra opción elexidfa tamén polo goberno da Xunta 
que atravesaba por Santo Alvites ía preto ao Casco de Viveiro, atravesaba as parroquias de Maga-
zos, Galdo e a zona de Rede Natura tamén en Magazos, a esta opción opuxerónse a Corporación 
Municipal de Viveiro, asociacións de veciños, universidade e non solo pola opción elexida senón 
tamén porque non se contemplaba un trazado de corredor que foe ampliable a autovía cando as ne-
cesidade así o esixían. A estas reclamacións a Xunta de Galicia respondeu a través de dúas publica-
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cións no DOGA deixando fora de ditto estudo os tramos que discurrían polo Concello de Viveiro e 
indicándolle ó Concello de Viveiro que debía de ser el o que realizar o estudo técnico, económico e 
medio ambiental do transcurso de dito tramo polo noso municipio. A Corporación Municipal de 
Viveiro adoptou tódolos acordos necesarios para seguir insistindo en que non podiamos quedar 
marxinados. Co cambio de goberno na Xunta de Galicia logramos que en xaneiro de 2006 se acep-
tara o novo trazado pola Corporación Municipal que como eixe fundamental tiña que non atravesara 
ningún núcleo de poboación que estivera en expansión. 
Con posterioridade por parte do goberno da Xunta encargouse a catro estudos de enxeñería a redac-
ción do proxecto constructivo da opción xa neses intres publicada no DOGA, a redacción do 
proxecto conlevaba realizar unha das obras de enxeñería máis complexas elaboradas nunca polo 
goberno de Galicia (viaductos, tuneis, terrapléns, etc.) dito proxecto constructivo xa estaba na fase 
final de redacción en marzo deste ano no cal solicitamos algunhas modificacións na súa aprobación 
como eran o enlace en Landrove á saída do viaducto de San Pedro e a necesidade de que estivera 
conectado co novo parque empresarial de Landrove. 
Unha vez que o proxecto constructivo foi adxudicado e que é unha das accións a levar a cabo máis 
complexas polo que leva moito tempo realizalo aínda non se aprobou dito proxecto constructivo 
para exposición pública e ademáis coas contías e prazo establecidos no proxecto de orzamentos po-
ñen en dúbida a súa execución. 
Neste momentos de crise económica que afecta a tódolos sectores e que a inversión pública debe de 
ser un dos motores para a recuperación económica dilátase no tempo e ignórase o mesmo tempo 
inversión e infraestructuras que tamén axudarían o desenrolo económico da comarca. 
 
Polo anteriormente exposto solicito ao Peno adopte os seguintes acordos: 
 

1. Comunicar a tódolos grupos parlamentarios de Galicia a nosa preocupación por unha nova 
actuación en contra dos intereses da comarca de Viveiro e das necesidades de infraestructu-
ras que padece a nosa comarca en conexión con Ferrol e polo tanto solicitarlles as seguintes 
actuacións: 

• Que se manteñan os proxectos inversores aprobados e/ou programados do anterior 
goberno de Galicia dentro do municipio de Viveiro. 

• Manter os trazados e características marcados no estudo de impacto medioambiental 
publicados no DOGA para a variante de Viveiro da estrada Ferrol-San Cibrao. 

2. Que se comezen xa as obras licitadas o 9 de xaneiro de 2009 e adxudicadas o 21 de xullo de 
2009 no tramo Celeiro-San Cibrao de acordo co proxecto que deu lugar á súa adxudicación. 

 
3. Que se adxudique antes de finais de ano o parque de bombeiros de Viveiro xa licitado. 

 
4. Que se manteña a inversión programada tamén en aspectos que nos afectan ós veciños de 

Viveiro como pode ser a inversión prevista para a ampliación do Hospital da Costa. 
 
Por último a Corporación de Viveiro ponse a disposición de calquera grupo parlamentario que quei-
ra ampliar a información que eles poidan ter sobre o aquí solicitado. 
 
Enviar este acordo ao Presidente da Xunta de Galicia. 
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Por parte da Alcaldía explícase o contido da moción, expoñendo o que consta na moción e engadin-
do novos datos como que o horizonte segundo as previsións da Xunta fízase en 2017. 
 
Aberta a quenda de intervencións pola Alcaldía, intervén en primeiro lugar O Sr. Fernández Amor 
manifestando o voto favorable do seu grupo e que lle pde ao PP que se una a esta proposta, xa que 
foi valente outras veces en contra das directrices do partido. 
 
Intervén o Sr. Leal Arias dicindo que o seu grupo vai votar a favor, que Viveiro foi unha gran es-
quecida por todos os partidos, que o que lles diferencia é que eles miran polos cidadáns de Viveiro, 
ao obxecto de que teñan todos os servizos posibles, solicitando para concluir que se anule a exposi-
ción de motivos xa que nese caso non poderán votar a favor. 
 
Intervén o Sr. Goás Basanta dicindo que como dicía o Sr. Leal Arias perdeuse un intre histórico. 
Que teñen moitas dúbidas das previsións do PP pero que o seu voto vai ser favorable, concluindo 
que o tramo de San Cibrao-Barreiros é estatal e que hai que apuralo. 
 
Intervén o Sr. Expósito Mariño dicindo que está de acordo coa moción, non obstante, non pode 
apoiar o previsto no apartado 1º con respecto a manter o trazado, xa que estiveron e estan en contra 
do mesmo. 
 
Intervén o Sr. Alcalde dicindolle a o PP quen van pedir o voto para o acordo non para a exposición 
de motivos, ao Sr. Goás Basante dílle que falla o estudio de impacto medioambiental e oa Sr. Expó-
sito Mariño que o trazado xa está aprobado. 
 
 Sometida a moción a votación, esta é aprobada por maioría (10) Alcalde e Srs . Dª. María Loureiro 
García,  D. Rafael Luis Fernández Amor, Dª. Mª. Isabel Rodríguez López, D. Jesús Antonio Fer-
nández Cal,  Dª. Olga María Méndez Carro, Dª. María Concepción Toral Romero, D. Vicente Her-
mida Rodríguez, D. José Antonio Goás Basanta e D. Orlando Expósito Mariño e 6 abstencións Srs. 
D. Guillermo Leal Arias,  Dª. Raquel Atadell Giz, D. Jesús Fernández Fernández,, D. Celestino V. 
García Paz, Dª. Vanesa Rego Martínez e D. Juan José Pardo Gato. En consecuencia o Pleno 
ACORDA: Aprobar a moción presentada pola Alcaldía, sobre as inversións da Xunta de Galicia no 
Concello de Viveiro. 
 
 

4º.- MOCIÓN DO P.P., SOBREA A DISPOSICIÓN DUNHA OFICINA DE ATEN-
CIÓN AO PÚBLICO PARA USUARIOS DO SUBMINISTRO ELÉCTRICO. 
 

 
“El Concejal abajo firmante, Guillermo Leal Arias, portavoz del GRUPO MUNICIPAL DEL 
PARTIDO POPULAR EN ELCONCELLO DE VIVEIRO, realiza la siguiente PROPUESTA AL 
PLENO.- 
 
De todos es sabido el desaguisado creado con la liberación de las compañías suministradoras de 
energía eléctrica en toda España, a partir del pasado mes de Julio de 2009. Asi mismo desde hace un 
año y medio aproximadamente las compañías, en este caso la suministradora de la mayoría de la 
población del Concello de Viveiro, BEGASA, ha tenido unos retrasos en los cobros y montado un 
lío a los usuarios dado que cobraron cantidad de recibos todos juntos en vez de cada dos meses co-
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mo estaba estipulado. Luego pasaron a cobrar mensualmente con lo que muchos de los usuarios 
pasaron verdaderos calvarios para poder atender los recibos, que en algunos casos superaban los 
500-600 euros, ante la indefensión del os usuarios. Ahora desde que nos han adjudicado por decreto 
las nuevas empresas suministradoras, en la zona y en el caso de Viveiro tenemos dos empresas, una 
E-non y otra Unión FENOSA Metra. La primera con despacho de atención al público en Lodeiro 
(Antigua Begasa) y por el contrario Unión Fenosa Metra, sin oficina de atención al público en la 
localidad, para poder atender las posibles reclamaciones y deficiencias, tanto en el servicio como en 
la facturación, dado que hasta la fecha solo se pueden realizar las consultas a través del teléfono 
(casi siempre comunicando). 
Es por ello que desde el Grupo Municipal del Partido Popular de Viveiro se propone a todos los 
grupos que conforman la Corporación, la aprobación para que por parte del Concello de Viveiro se 
SOLICITE a las empresas suministradoras de la energía eléctrica operantes en este Concello de que 
dispongan de una oficina de atención al público, para favorecer a los usuarios, que al final son los 
que pagan los recibos. 
 
Exponse por parte do Sr. Fernández Fernández a moción. 
 
Intervén o Sr. Alcalde dicindo que vai máis aló da competencia municipal o contido desta moción 
pero que o Concello dispón dunha oficiña municipal de información ao consumidor que funciona 
moi ben para estas reclamacións. 
 
Intervén o Sr. Goás Basanta manifesto o seu voto favorable. 
 
Intervén o Sr. Expósito Mariño dicindo que son tantas as aberracións que fan as compañías eléctri-
cas, que todo o que se lles pida é pouco. 

 
Sometida a moción a votación, esta é aprobada por unanimidade (16). En consecuencia o Pleno 
ACORDA: Aprobar a moción presentada polo Grupo Municipal do PP sobre a disposición dunha 
oficiña de atención ao público para usuarios do subministro eléctrico. 

 
5º.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA 
 
O Pleno dáse por enterado. 

 
6º.- ROGOS E PREGUNTAS 
 

PARTIDO POPULAR. 
 

PREGUNTAS: 
 
1. En que situación se encontra o expediente de acondicionamento do campo de fútbol do 

Cembedo para dotalo de herba artificial e para cando está previsto o comezo das devanditas 
obras. 
 
Estase tramitando un contrato menor de servizo para a redacción do proxecto, e entre febrei-
ro e marzo estará adxudicada a obra. 
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2. ¿En qué situación se atopan as obras convenidas coa empresa Aquagest segundo acordo ple-
nario? ¿Qué porcentaxe de realización se leva realizada? 

 
-Mellora de rede de abastecemento de auga en Area, 114.479 €. 
-Reposición de aceras en Avda. de Cantarrana, 245.212 €, falla a entrega de 3 farolas. 
-Substitución de tubería de auga en la plaza mayor Maria Sarmiento, está en execución son 
115.839 €, estase facendo por tramos. 
 
-En Vieiro son 263.000 €, xa trouxeron todo o material. 
 
Só faltaría San Pedro, asinándose o mércores o convenio. 

 
3. ¿En que data  ten previsto o  goberno local aboar os pluses de nocturnidade, festividade e re-

forzos á  policía local, pendientes desde el mes de Mayo? 
 

En novembro 
 

4. ¿Para que uso se tienen previsto destinas las piedras de cantería de la calle Pastor Díaz una 
vez acabadas las obras en la misma? 

 
Estanse acumulando no antigo mercado de gandeiros. 

 
5. Según la prensa local, se va a realizar un cambio en la circulación de la Avda. de Cervantes, 

dejándola con un solo carril de subida. ¿Está estudiado ya dicho cambio por parte del equipo 
de gobierno?, y ¿en qué va a consistir el mismo? 

 
Por agora subida en dirección única. 

 
6. En la escuela unitaria de San Cibrao de Viveiro se había arreglado el patio del mismo, asi 

como la construcción de una acera y escaleras y rampa de acceso. Como sea que se había es-
tudiado el colocar en esa zona de entrada al aula un tejado que cubriese el ancho de la esca-
lera y rampa para resguardarse los alumnos del agua en los días de lluvia, es por lo que pre-
guntamos, ¿Está previsto realizar esta actuación?, si es así ¿para cuando?. 

 
Ata o ano que ven non. 

 
7. En un Pleno anterior a una pregunta del Partido Popular sobre la conveniencia de la apertura 

de una entrada de acceso al puerto deportivo frente a los edificios de Avda. Ramón Canosa, 
al lado del Centro de Salud, el Sr. Alcalde había contestado que por parte de los técnicos 
municipales de urbanismo se estaba realizando ese proyecto, ¿Cómo está el mismo a esta fe-
cha? Y ¿Para cuando está previsto su realización? 

 
En estes intres o arquitecto leva 30 direccións de obra, non obstante xa ten previsto a actua-
ción de referencia. 
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8. Ya están terminando la obra de la rotonda frente al pabellón municipal “Antonio Tarrio” e 
institutos, ¿se va a proceder al arreglo del pavimento de la carretera desde el paseo marítimo 
de Covas en dirección a Viveiro, hasta el IES Vilar Ponte (antes colegio Pastor Díaz)? 

 
Sí, o mesmo tempo vaise a aglomerar toda a explanada enfronte ao pavillón. 

 
 
 
 
 

ROGOS: 
 
1. Cuando faltan menos de seis meses para que se produzca el apagón analógico televisio, di-

versas parroquias como San Pedro, Landrove, Chavín, y barrios como Escourido, Area, 
Cantarrana, Caho y Lavandeiras en Celeiro, no reciben la señal de TDT, o lo hacen de forma 
parcial. Por ello rogamos al Gobierno local que acelere su instalación en los repetidores se-
cundarios de los aparatos necesarios para ver la totalidad de los canales que nos ofrece la 
TDT. Incluso antes del 2010, fecha del apagón analógico. 

 
Vai a estar antes. Actualmente está o 90% do Concello de Viveiro cuberto. 

 
2. Los pasos elevados han mejorado la seguridad de los peatones, pero también abundan las 

protestas por los daños ocasionados en algunos vehículos, por ello el Ministerio de Fomento, 
en el BOE del 30-10-08 publicaba la normativa a la que habrán de adaptarse en un plazo 
máximo de dos años. Rogamos al Gobierno local tenga presente esta obligación por el bien 
de todos. 

 
Farémolo antes en tempo e forma. 

 
3. O pasado día 3 de setembro firmouse o convenio entre o CONCELLO DE VIVEIRO e a 

compañía ferroviaria FEVE, para a cesión do uso do edificio do apeadeiro na parroquia de 
San Juan de Covas co obxectivo de destinalo a centro sociocultural para a dita poboación, 
por elo, ROGAMOS ao goberno local, que ante o mal estado dalgunhas ventanas, incluso 
abertas, e a que no interior do inmoble hai corrente eléctrica conectada, se tomen as medidas 
oportunas para reparar  eses defectos, tapiando as mesmas e apagando o suministro eléctri-
co, e con estas medidas se impida a entrada ó mesmo de persoas extrañas, ata que se leve a 
cabo a obra de rehabilitación de dito centro. 

 
Farase pero hai que preguntarlle a FEVE 

 
Polo Concelleiro de IU-EU, D. Orlando Expósito Mariño, fórmulanse os seguintes rogos e pregun-
tas: 
 

ESQUERDA UNIDA: 
1. No seu momento o Concello de Viveiro mediante acordo plenario aproba a cesión de terreos 

á sociedade SOGASERSO, para a construcción dun xeriátrico, ó día de hoxe, dito edificio 
está finalizado. Nese acordo, ademáis doutras circunstancias, moi necesarias para os usua-
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rios, recollíase a posibilidade de que cidadanía de Viveiro tivera algún tipo de vantaxe na 
contratación laboral. 
• ¿Está o Concello de Viveiro ó tanto do proceso de contratación laboral?  
• Dada o opacidade que cremos que se está a levar neste proceso e para evitar rumores 

que existen na rúa (direccións de correo electrónicos, impresos de contratación que parece 
que hai, ....) ¿teñen ustedes coñecementos destes rumores que existen na rúa? No caso de 
que non sexa así, ¿pensa o Concello tomar medidas para aclarar esto? É un rumor que está 
na rúa, pero non hai nada, o xerente dí o mesmo. 
• ¿Pode o Concello asegurar que se leve a cabo o acordo plenario? Si 
• ¿Pode o Concello solicitar á empresa xestora que as contratacións laboraris se fagan 

con publicidade e transparencia? Ven no convenio asinado e se non cumpren o estable-
cido o Concello actuará. 

 
2. Coñecemos a intención do Concello de poñer en dirección única a Avenida de Cervantes, así 

como outras medidas que xa se executaron noutros lugares, accións que dende Esquerda 
Unida vémolas boas para o funcionamento do tráfico en Viveiro. Sen embargo hai outras 
accións que se suceden no Concello de Viveiro no que non estamos dacordo, como por 
exemplo, a situación da Avenida da Mariña, sistemáticamente invadida por segundas e ter-
ceiras filas de aparcamento, prazas de minusválidos ocupadas ou dificultando a saída e en-
trada dos ocupantes, obstaculización de prazas de carga e descarga dos profesionais do 
transporte ou outras que todos coñecemos. Todas estas circunstancias cremos que deberían 
estar organizadas e plantexadas dentro dun estudo de viabilidade que tería que recoller o tan 
mencionado e olvidado Plan de Tráfico para o Concello de Viveiro, ¿para cando? 

 
O plan de tráfico está pendente da ampliación da ponte de Verxeles. 
 
E sen máis asuntos a tratar, o Sr. Alcalde da por rematada a sesión, cando son as vinte e dúas  

horas e vintetrés minutos, de todo o que eu, como Secretario dou fe. 
 

   Vº. e  Prace 
          O  ALCALDE,                                                    O SECRETARIO, 
 
 
     Melchor Roel Rivas.                                           Francisco Javier Oubiña Lodeiro. 
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