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ACTA DA SESIÓN  EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO 
CONCELLO  O DÍA  NOVE  DE MARZO DO DOUS MIL DIEZ. 
   

AAASSSIIISSSTTTEEENNNTTTEEESSS:::   
 

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

CCCOOONNNCCCEEELLLLLLEEEIIIRRROOOSSS:::   
Dª. María Loureiro García,  D. Rafael Luis Fernández Amor, D. Jesús Antonio 

Fernández Cal,  Dª. Mª. Isabel Rodríguez López, Dª. Olga María Méndez Carro, Dª. 
María Concepción Toral Romero, D. Vicente Hermida Rodríguez, D. Guillermo Leal 
Arias, Dª. Raquel Atadell Giz, D. Jesús Fernández Fernández,, Dª. María del Carmen 
Gueimunde González, Dª. Vanesa Rego Martínez, D. Juan José Pardo Gato, D. José 
Antonio Goás Basanta e D. Orlando Expósito Mariño. 
      
 NON ASISTE: 
 D.  Celestino V. García Paz 
 

SECRETARIO 
 D.  Francisco Javier Oubiña Lodeiro         
 
 INTERVENTOR
 D. Fidel García Martul 
 
 

Na Casa do Excmo. Concello de Viveiro, sendo as vinte horas e corenta e catro 
minutos do día nove de marzo dous mil dez, reunense, en primeira convocatoria, os 
Sres. Concelleiros citados anteriormente, ao obxecto de celebrar a sesión ordinaria do 
Pleno, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde, asistido de mín, o Secretario quen certifica  
e o Interventor Xeral do Concello. 

 
Comprobado pola Secretaría a existencia do quórum necesario, declárase polo 

Sr. Alcalde aberta a sesión.  
 
 

1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS ORDINA-
RIAS DOS DÍAS: 26 DE OUTUBRO E 25 DE NOVEMBRO DO 2009 E EXTRAOR-
DINARIA DO DÍA 18 DE DECEMBRO DO 2009.
  

Intervén por parte do grupo municipal do PP o Sr. Fernández Fernández, quen 
dí que no acta de 26 de outubro de 2009, concretamente na páxina 4 compre engadir 
onde dí “...compra 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. 
 

No primeiro párrafo da páxina 5 onde dí senté debe dicir xente 
 

Por último na páxina 11 onde dí porto de Verxeles debe constar ponte de 
Verxeles. 
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Sometidas as actas a votación cos erros detectados as mesmas son aprobadas 

por unanimidade (16). 
 

2º.-  APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS PROPOSTAS A PRESENTAR, SO-
BRE O ACORDO ADOPTADO POLA COMISIÓN SUPERIOR DE URBANISMO DE 
GALICIA, EN RELACIÓN CO EXPEDIENTE (PTU-LU-09/024). 

 
Intervén o Sr. Alcalde quen expón que estas modificacións que se presentan fo-

ron aceptadas no 80 % previa negociación coa Comisión Superior de Urbanismo, 
agradecendo o traballo conxunto dos 4 voceiros. O obxecto desta modificación é per-
mitir que en Viveiro se poida seguir edificando con unha maior seguridade xurídica 
namentres se tramita o Plan Xeral. Explícase por parte do Sr. Alcalde as modificacións 
máis salientables dando lectura da parte dispositiva. 

 
Intervén o Sr. Fernández Amor manifestando o voto favorable do seu grupo. 
 
Intervén por parte do Grupo municipal do PP o Sr. Leal Arias anunciando o voto 

favorable do seu grupo, indicando que todas as modificacións propostas redundan en 
beneficio dos vecinos e procuran solucionar os problemas urbanísticos. 

 
Intervén o Sr. Goás Basanta, quen anuncia o seu voto favorable, dándolle as 

grazas aos servizos técnicos do Concello polo apaoio técnico. 
 
Intervén o Sr. Expósito Mariño quen subscribe as palabras ditas polo Sr. Goás 

Basanta. 
 
Intervén o Sr. Alcalde quen mostra o seu agrdecemento ao técnico municipal 

Don Marcos Hermida Trastoy polo traballo efectuado. 
 

Sometida a proposta a votación, esta é aprobado por unanimidade (116), na 
súa consecuencia o Pleno acorda: 

 
Que os artigos a continuación enumerados incluídos na certificación do acordo do 
15/12/2009 adoptado pola Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, en relación co 
expediente de PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 
102/2006 DO 22 DE XUÑO, POLO QUE SE SUSPENDE A VIXENCIA DAS NORMAS SUB-
SIDIARIAS DE PLANEAMENTO MUNICIPAL DE VIVEIRO (LUGO) E SE APROBA A OR-
DENACIÓN URBANÍSTICA PROVISIONAL ATA A ENTRADA EN VIGOR DO NOVO PLA-
NEAMENTO, sexan modificados: 
 
1.- ARTIGO 1.2. CONDICIÓNS XERAIS DE EDIFICACIÓN. 
 
Modifícase o artigo 1.2.3 queda a redacción como segue: 
 
Permítese a construcción de semisotos que non sobresaian máis de 1 metro en cal-
quera das rasantes do terreo en contacto coa edificación. Tamén se permite a cons-
trucción de sotos, sempre que non sobresaian en ningún punto da rasante natural do 
terreo en contacto coa edificación.  
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Non se permitirá a ocupación en planta baixo rasante fora da proxección vertical da 
planta baixa. 
 
2.- ARTIGO 1.4 ORDENANZA DE SOLO URBANO DE BAIXA DENSIDADE: 
 
Modifícase o artigo 1.4.1 Ámbito de aplicación, quedando a redacción como 
segue: 
 
Esta ordenanza é de aplicación aos terreos clasificados como solo urbano nas normas 
subsidiarias de planeamento municipal, aprobadas definitivamente pola Comisión Pro-
vincial de Urbanismo de Lugo o 29-4-1986, que cumpran os requisitos sinalados no 
punto 1.1 da presente ordenación provisional, para a súa consideración como solo ur-
bano consolidado, agás aqueles nos que resulte de aplicación outra ordenanza. Aplica-
rase tamén no caso de terreos sitos en cuarteiróns ou conxuntos edificatorios que se 
deban completar cunha edificación en continuidade cunha soa medianeira. 
 
1.4.2. condicións específicas de edificación.  
 
Modifícase o punto a) e d) quedando a redacción como segue: 
 
 a)   Tipoloxía: Edificacións entre medianís de uso residencial en vivenda unifa-
miliar. 

d) Ocupación máxima da parcela pola edificación: 200 metros cadrados. Ex-
ceptúanse desta limitación as vivendas unifamiliares entre medianeiras. 

 
3.-ARTIGO 1.5. ORDENANZA DE SOLO URBANO DE MEDIA DENSIDADE: 
 
Modifícase o artigo 1.5.1. Ámbito de aplicación, quedando a redacción como 
segue: 

Esta ordenanza é de aplicación aos terreos clasificados como solo urbano nas normas 
subsidiarias de planeamento municipal, aprobadas definitivamente pola Comisión Pro-
vincial de Urbanismo de Lugo o 29-4-1986, que cumpran os requisitos sinalados no 
punto 1.1 desta ordenación provisional, para a súa consideración como solo urbano 
consolidado, e se atopen situados entre edificacións construídas entre medianeiras, en 
tramos de fachada consolidados pola edificación cunha altura media igual ou superior 
a tres plantas. Aplicarase tamén no caso de terreos sitos en cuarteiróns ou conxuntos 
edificatorios que se deban completar cunha edificación en continuidade cunha soa 
medianeira. 

Para os efectos de determinar a altura media do tramo de fachada serán de aplicación 
os criterios establecidos no artigo 99 do Regulamento de planeamento urbanístico.  

1.5.2. condicións específicas de edificación.  
 
Modifícanse os puntos a)  d) g) e h) quedando a redacción como segue: 
 
a)   Tipoloxía: Edificacións entre medianís de uso residencial en vivenda colectiva. 
d) Fondo máximo edificable: 18 metros nas plantas altas. O espazo interior do polí-

gono  delimitado trazando paralelas ás alineacións exteriores á distancia sinalada 
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como fondo de edificación será considerada como patio de mazá e edificación de 1 
planta ou 5 metros de altura. 

g)  Cubertas: mantense en vigor o establecido na modificación puntual da normativa        
urbanística das Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal, ABC, (aproveita-
mento baixo cuberta).    

h) Voos: permitiranse corpos voados pechados sobre as vías ou espazos públicos.  
Permítense galerías ou balcóns coas seguintes condicións: 
- Que estean a unha altura maior de 3,60 metros por enriba da rasante da rúa, 

medidas dende o punto máis desfavorable. 
- Na rúas de largo inferior a 8 metros non se permiten. 
- Nas rúas con largo superior a 8 metros, os saíntes poden acadar 1/20 do largo 

da rúa, non podendo exceder a dimensión de 1,20 metros. En calquera caso o 
corpo voado deberá estar recuado como mínimo 0,30 metros dende o plano do 
bordello e 0,25 dende a medianería. 
 

444...---   AAARRRTTTIIIGGGOOO   444...   EEEQQQUUUIIIPPPAAAMMMEEENNNTTTOOOSSS   EEE   DDDOOOTTTAAACCCIIIÓÓÓNNNSSS      
 
MMMOOODDDIIIFFFÍÍÍCCCAAASSSEEE   OOO   AARRRTTTIIIGGGOOO   444...222...   CCCOOONNNDDDIIICCCIIIÓÓÓNNNSSS   DDDEEE   EEEDDDIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN,,,   QQQUUUEEEDDDAAANNNDDDOOO   AAA   RRREEEDDDAAACCCCCCIIIÓÓÓNNN   CCCOOO---

MMMOOO   SSSEEEGGGUUEEE:::   
A

U

A N

A
U

a) Altura máxima: 4 plantas (B+3), ou a que requira a instalación xustificada. 
b) Recuamentos mínimos: 5 metros en todos os lindeiros. 
c) Condicións de parcelación: superficie edificable máxima 50%. 
d) Edificabilidad :1 m2/m2. 

 
5.- ARTIGO 5. SISTEMA VIARIO 
 
MMMOOODDDIIIFFFÍÍÍCCCAAASSSEEE   OOO   AARRRTTTIIIGGGOOO   555...222...   RRRÉÉÉXXXIIIMMMEEE   DDDEEE   PPPRRROOOTTTEEECCCCCCIIIÓÓÓNNN,,,   QQQUUUEEEDDDAAANNDDDOOO   AAA   RRREEEDDDAAACCCCCCIIIÓÓÓNNN   CCCOOOMMMOOO   SSSEEE---

GGGUUUEEE:::   
   
Será de aplicación o establecido no artigo 106 da Lei 9/2002, de ordenación urbanísti-
ca e protección do medio rural de Galicia, así como a lexislación vixente en materia de 
estradas.  

En todo caso, prohíbese a apertura de novas vías, rúas ou camiños, así como a am-
pliación dos existentes, sen prexuízo do establecido na lexislación aplicable ás estra-
das de titularidade estatal ou autonómica. Non obstante, enténdese que se poderán 
autorizar nelas obras de urbanización. 

Cando se trate de terreos clasificados como solo rústico ou non urbanizable, será de 
aplicación o réxime establecido para o solo rústico de especial protección de infraes-
truturas que inclúe o dominio público e os terreos contiguos ata a liña límite de edifi-
cación. 
 
6.- ARTIGO 7. SOLO DE NÚCLEO RURAL 
   
MMMOOODDDIIIFFFÍÍÍCCCAAASSSEEE   OOO   AARRRTTTIIIGGGOOO   777...222...   CCCOOONNNDDDIIICCCIIIÓÓÓNNNSSS   DDDEEE   EEEDDDIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN,,,   QQQUUUEEEDDDAAANNNDDDOOO   AAA   RRREEEDDDAAACCCCCCIIIÓÓÓNNN   CCCOOO---

MMMOOO   SSSEEEGGGUUEEE:::   
 
Elimínase o punto b).” 
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3º.-   AUTORIZACIÓN, SE PROCEDE, DO USO DE DOUS LOCAIS SITOS 
NA RÚA ALONSO PÉREZ E DO GARAXE DE DITO EDIFICIO, PARA A ASOCIA-
CIÓN BÁGOAS DA TERRA. 
 

Intervén o Sr. Alcalde expoñendo que estaba prevista a cesión do uso destes 
locais a bágoas da terra, pero tense que retirar debido a que eses locais aparecen co-
mo patrimoniais, debendo rectificarse no inventario estes bens e outros que deben 
figurar como bens de uso ou servizo público e non como patrimoniais. 
 
 Sometida a petición a votación o Pleno por unanimidade dos membros presen-
tes (16) acorda: 
 
Retirar o asunto da orde do día. 
 

4º.- ADHESIÓN, SE PROCEDE, DO CONCELLO DE VIVEIRO AO CONVENIO 
DE COLABORACIÓN SUBSCRITO ENTRE A FEGAMP E A ASOCIACIÓN NACIO-
NAL DE MUNICIPIOS CON INSTALACIÓN DE ENERXÍAS RENOVABLES. 
 

Intervén o Sr. Alcalde quen avala a subscripción do convenio e os beneficios 
que coa sinatura do mesmo se derivan para o Concello. 
 

Intervén o Sr. Leal Arias quen dí que xa o levaron no programa electoral e con-
sidera que é un acordo moi importante para Viveiro. 
 

Intervén o Sr. Goás Basanta quen anuncia o seu voto favorable. 
 

Intervén o Sr. Expósito Mariño anunciado o seu voto favorable. 
 

Non habendo máis intervencións sométese o asunto a votación, e o Pleno por 
unanimidade dos membros presentes (16) acorda: 
 

PRIMEIRO.- Acordar a adhesión do Concello de Viveiro ao convenio de colabora-
ción subscrito entre a FEGAMP e a Asociación Nacional de Municipios con instalacións 
de Enerxías Renovables. 
 

SEGUNDO.- Prestarlle conformidade á cota anual a satisfacer conxuntamente 
coa cota de afiliación á FEGAMP, por importe de 300 euros, dos cales a FEGAMP abo-
nará 100 euros. 
 

TERCEIRO.- Facultar ao Alcalde para a sinatura de cantos documentos se deri-
ven do presente acordo.   
 
 
5º.- MOCIÓN DO PP SOBRE A INTRODUCCIÓN DO “CAMIÑO DO MAR” NA RE-
DE DE CAMIÑOS OFICIAIS A SANTIAGO. 
 

 “O GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR DE GALICIA (PPdeG) no Concello 
de Viveiro a través do seu portavoz D. Guillermo Leal Arias en base á lexislación 
vixente, presenta a seguinte: 
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MOCIÓN :  

PROPOSTA DE RECOÑECEMENTO OFICIAL Á XUNTA DE GALICIA DO DEMINADO 
“CAMIÑO DO MAR” COMO RUTA ALTENATIVA Ó CAMIÑO DE SANTIAGO NA MARIÑA 
LUCENSE E O SEU PASO POLA NOSA CIDADE DE VIVEIRO 
  
Que se fundamenta na seguinte: 
  

EEEXXPPPOOOSSSIIICCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   MMMOOOTTTIIIVVVOOOSSS   X

.  

 
        Foron moitos os historiadores e varios estudios os que intentaron demostrar a 
existencia dun camiño cara a Santiago de Compostela para visitar a tumba do Apósto-
lo Santiago ao longo da mariña lucense. No noso concello, Enrique Chao Espina, (Vi-
vero Jacobeo), Carlos Adrán Goas (La ruta jacobea en la comarca de Viveiro), Enrique 
Fdez Llano (El camino de Santiago por el municipio de Viveiro), Juan Donapetry (privi-
legios, cédulas y cartas reales) , Enrique Cal Pardo, o padre García Oro ou Juan Ra-
món Fernández Pacios encargáronse de recopilar datos sobre o camiño na nosa co-
marca. No noso concello o citado camiño ten un percorrido de 12 Km. que vai dende o 
lugar do Rego dos Gatos na parroquia de Faro, lindando coa parroquia de Xuance 
(Xove) ó lugar de Malló na parroquia de Galdo, lindando coa parroquia de Bravos (Ou-
rol) polo sitio da Ferrería. 
Existeu unha ruta comercial, un camino moi empregado pola xente e que unía Riba-
deo e Viveiro, camiño que utilizaron tamén moitos peregrinos. Tres puntais básicos 
para esa definición e recoñecemento son: a existencia desa ruta, dunha infraes-
tructura hospitalaria (lembremos que na noso concello houbo tres hospitais de pe-
regrinos, un en Celeiro e dous en Viveiro), e a presencia de peregrinos nestas lo-
calidades. Esta ruta era unha continuación do Camiño Norte, a ruta máis histórica, e 
a primeira que toman os peregrinos de todo o cristianismo europeo. Hai que ter en 
conta que, nos primeros séculos e a partires do momento en que se descubre a tumba 
do Apóstolo, a dominación por parte dos musulmáns alcanzaba moitos territorios das 
zonas más norteñas da península, e esta é a razón fundamental de este primitivo 
trazado
Por outra banda o denominado Camiño Ingles era a ruta preferida polos peregrinos 
procedentes dos Países Escandinavos, Flandes, Os Países Bajos, o mundo do Báltico, o 
Norte de Francia e, ante todo, por los romeiros ingleses e irlandeses para chegar a 
Galicia. Os peregrinos arribaban ás costas galegas en embarcacións de pouco calado 
(navíos de transporte de mercancías, cocas, etc.) que podían chegar con facilidade a 
cualquera rincón da costa. Entre ambolos camiños atopase a nosa comarca. Nas rutas 
publicadas pola Xunta de Galicia no ano 1992 o citado “Camiño Inglés” posue dous 
trazados,  un que sitúa a súa orixe en Viveiro e outro que a sitúa no Ferrol, que se 
unirían no lugar de Bruma no concello coruñés de Mesía. 
Dende Viveiro podería haber ata tres alternativas, una a citada, outra polo interior ca-
ra a Muras, e a terceira polo alto de Vilacampa pasando por Ferreira do Valadouro pa-
ra ir hacía Mondoñedo para confluir co camiño norte. 
 
Hoxe coñecese como “Camiño Inglés” o que xurde en Ferrol, o outro dende Viveiro xa 
non existe, ou polo menos non figura entre os  15 recoñecidos oficialmente. 
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O profundo significado relixioso-cultural do camiño de Santiago, como un dos piares 
da identidade europea, foi destacado polas institucións en diversas ocasións, sendo 
valorado polo Consello de Europa, coa súa declaración de Primeiro Itinerario Cultural 
Europeo (1987), e pola UNESCO, ao declararo en 1993 Patrimonio da Humanidade. A 
concesión en 2004 do Premio Príncipe de Asturas da Concordia ao Camiño de Santiago 
afonda, se cabe, na mensaxe máis íntima da experiencia da ruta xacobea: ofrecer un 
tempo - o que dure a peregrinación - e un lugar - o propio camiño, como espazo de 
especial significado  onde sexan posibles a solidariedade, a reflexión e o diálogo.
Grazas ao percorrido e o prestixio cada vez maior da peregrinación, as localidades por 
donde cruza calquera dos camiños puideron beneficiarse económicamente tanto no 
aspecto do comercio como da hospedaxe e a alimentación. Os ingresos non viría só da 
hospedaxe senón que o requirimento de novos aloxamentos e a construción ou reha-
bilitación de edificacións como os albergues necesitan dun considerable número de 
traballadores, como albaneis, canteiros ou carpinteiros, asi como o coidado das in-
fraestructuras e das rutas, o que constituen, sen dúbida algunha, un poderoso factor 
de dinamización económica. 

 
Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Municipal que subscribe, considera 

de interese municipal prioritario que o Pleno da Corporación Municipal  
  

ACORDE:  
  

PRIMEIRO.- Solicitar á Consellería de Cultura da Xunta de Galicia a introducción na 
rede de camiños oficiais a Santiago o denominado “Camiño do Mar”, a través do seu 
paso pola mariña lucense, e pola nosa vila de Viveiro, xa dende este ano, para que de 
cara o próximo ano Xacobeo no 2021, este camiño teña a difusión que se merece, 
tanto na sinalización como nas infraestructuras axeitadas. 
  
SEGUNDO.- Dar traslado desta moción ós Concellos da mariña entre Ribadeo e Viveiro 
para que adopten eles tamén este acordo, o seu paso polas súas localidades, e reali-
cen esta solicitude, si o consideran oportuno.  
 

Intervén o Sr. Fernández Fernández explicando o contido da moción facendo 
fincapé na tradición de peregrinase, dando lectura íntegra á parte dispositiva e indi-
cando que punto SEGUNDO onde dí moción quere dicir acordo. 
 

Intervén o Sr. Alcalde manifestando o apoio do seu grupo á moción a pesares 
de que os gobernos anteriores non tiveron en conta o contido desta moción. 
 

Intervén o Sr. Goás Basanta, anunciando o seu voto favorable á moción, inci-
dindo que xa se podería iniciar dende unha acción de goberno, concretamente dende 
a Xunta. 
 

Intervén o Sr. Expósito Mariño quen anuncia o seu voto en sentido favorable, 
preguntándose onde estaba a dereita deste país, cando foi o da autovía do transcan-
tábrico e que é incrible o que o PP leva condeado á Mariña. 
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Intervén o Sr. Leal Arias agradecendo o apoio dos grupos pero intervén por alu-
sións dicíndolle ao representante de EU que non sabe se Carrillo lle chamaba para to-
mar decisións pero a el Fraga non e que algúns levamos pouco tempo.    
 

Intervén Sr. Expósito Mariño dicindo que non os veu na manifestación da traza 
costeira. 
 

Conclúe o Sr. Alcalde anunciando que se lles vai a convocar a todos no Teatro 
Pastor Díaz para tratar sobre o tema da autovía. 

 
Sometida a votación a moción, é aprobada por unanimidade (16). En conse-

cuencia o Pleno ACORDA: Aprobar a moción formulada polo grupo municipal do PP 
sobre a introducción do Camiño do Mar” na rede de camiños oficiais a Santiago, coa 
rectificación sinalada no punto SEGUNDO trocándose a palabra acordo por moción. 
 

6º.-  MOCION DO BNG RELATIVA A O “DÍA INTERNACIONAL DAS MU-
LLERES”. 
 

“Xosé A. Goás Basanta,  concelleiro/a portavoz/a do Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego na Corporación Municipal de VIVEIRO, ao abeiro da lexislación 
vixente presenta a seguinte moción para o seu debate polo Pleno da Corporación 
 

8 de Marzo “DÍA INTERNACIONAL DAS MULLERES” 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A conmemoración do 8 de Marzo, Día Internacional das Mulleres, lonxe do carácter 
testemuñal, cerimonial ou anestesiante que algúns pretenden, ten un sentido reivindi-
cativo e visualizador da situación de discriminación que padecen as mulleres en xeral, 
e as galegas en particular.  

Coincide este ano 2010 con dúas efemérides importantes que non deben pasar desa-
percibidas. A primeira delas é o Centenario da Instauración do 8 de Marzo como Día 
Internacional da Muller Traballadora. A segunda, o 125 aniversario do pasamento de 
Rosalía de Castro, relevante no noso contexto nacional por recuperar a tradición escri-
ta da nosa lingua, mais tamén por ser precursora do pensamento feminista na Galiza. 
A súa obra contén unha preocupación pola condición das mulleres e o seu papel na 
historia e na sociedade. Mais tamén unha denuncia do papel subordinado e discrimi-
nado das mulleres naquela altura. 

A análise sobre a situación das mulleres na Galiza -ao igual que no resto do mundo- 
evidencia que a reivindicación de igualdade real segue tendo plena vixencia. Todos os 
indicadores evidencian a persistencia da discriminación de xénero.  

A nivel laboral, as mulleres padecen taxas de paro moi elevadas, unha maior tempo-
ralidade e precariedade e cobran salarios inferiores. Unhas condicións que empeoran 
como consecuencia da crise económica. Tanto polo que supón a destrución de empre-
go, como polos recortes a nivel de dereitos laborais, que repercutirán negativamente 
nunhas condicións laborais xa precarias. 
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As discriminacións de xénero non se evidencian só no terreo laboral, o desigual repar-
to das tarefas derivadas do coidado e as reprodutivas é outro indicador relevante. Así 
todos os estudos revelan que son maioritariamente as mulleres que asumen estas ta-
refas, con consecuencias negativas no seu desenvolvemento persoal e laboral. Son 
maioritariamente mulleres quen abandonan os seus postos de traballo ante a necesi-
dade de atender a menores ou persoas dependentes, quen utilizan os -escasos-
recursos de conciliación da vida laboral e persoal, quen son penalizadas no acceso ao 
emprego remunerado nos períodos “potencialmente” reprodutivos... Unha situación 
inxusta que precisa de accións correctoras. 

A chegada do PP á Xunta de Galiza após o 1 de marzo de 2009 está a supor un retro-
ceso no desenvolvemento de políticas públicas que supoñan un avance real na supe-
ración das discriminacións de xénero. Os exemplos que podemos utilizar son múlti-
ples: 

- A primeira decisión que adopta o Presidente da Xunta de Galiza foi nomear un 
goberno que non é paritario, incumprindo a legalidade vixente que obriga a que 
o Consello da Xunta sexa paritaria. 

- A segunda decisión, é apoiar unha Iniciativa Lexislativa Popular promovida por 
asociacións antiabortistas, que pretende crear unha rede, en mans destas aso-
ciacións, destinada a impedir que as mulleres decidan libremente sobre a súa 
maternidade.  

- En paralelo, paralizan a actuación dos centros Quérote e desmantelan servizos de 
información ás mulleres como as equipas de igualdade das oficinas de I+B (que 
realizan traballo no ámbito rural) ou suprimen os Puntos de Información ás Mu-
lleres. 

- Desmantelan a rede de servizos sociais, canalizada a través do Consorcio, que 
sentaba as bases para a creación dunha rede de servizos públicos (de atención 
á infancia, dependentes e persoas maiores). Servizos que son básicos para “li-
berar” ás mulleres das tarefas do coidado, facilitando a súa participación e de-
senvolvemento a nivel laboral, persoal ou cultural. Aí están as galescolas ou 
centros de día construídos e sen abrir, a cancelación da posta en marcha dun 
servizo de “kanguros” ou a vocación de privatización destes recursos. 

- A promesa electoral de que se garantiría o principio de “a igual traballo, igual sa-
lario” ficou niso, nunha promesa, sen que se teña adoptado nin unha soa medi-
da neste terreo. Mais no ámbito laboral, e apoio á incorporación das mulleres 
ao mundo laboral, eliminaron as axudas á cotitularidade, as axudas ás redei-
ras.... 

- Denunciamos o pasado 25 de novembro, a relaxación do goberno no desenvol-
vemento da Lei Galega contra a Violencia de Xénero. Cancelan a celebración de 
premios como o “Eu tamén navegar” (medida de sensibilización social), poñen 
atrancos no desenvolvemento do Programa Rodela, paralizan a plataforma de 
teleformación en violencia de xénero, ou segue pendente a posta en marcha de 
órganos como o Observatorio Galego de Violencia de Xénero ou o Consello Ga-
lego das Mulleres. 

Ante esta parálise urxe reclamar un cambio de rumbo e unha aposta real por superar 
as barreiras que perpetúan a discriminación das mulleres. 
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Por iso, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adop-
ción do seguinte 

ACORDO 

1. Realizar actos de conmemoración do 8 de Marzo, Día Internacional das Mulleres, 
que impliquen a sensibilización social sobre a discriminación das mulleres, com-
prometendo ao conxunto de veciños e veciñas, asociacións e entidades deste 
concello. 

2. Realizar ao longo deste ano actos que promovan a difusión masiva da obra e 
vida de Rosalía de Castro, resaltando, tanto o seu papel na dignificación e recu-
peración da lingua galega, como no contido feminista da súa obra. 

3. Reclamar á Xunta de Galiza a posta en marcha das seguintes actuacións: 

- Elaboración dun Plan de Emprego para as Mulleres, que incida na incorporación 
das mulleres ao emprego remunerado, que recolla medidas concretas para ga-
rantir o principio de a igual traballo igual salario, que incorpore liñas específicas 
para atallar a discriminación das mulleres nos ámbitos produtivos (labregas, 
mariscadoras, redeiras...) nos que hai un importante presenza feminina. 

- Paralización do proceso de desmantelamento dos servizos sociais públicos, de-
mandando a provisión con carácter público de novas prazas de escolas infantís, 
centros de día, prazas en residencias e a posta en marcha dun servizo público 
de Kangur@s.  

- Readmisión das traballadoras despedidas do Consorcio e aposta por estender as 
equipas de igualdade nas oficinas de I+B. 

- Desenvolvemento das actuacións previstas na Lei Galega para a Prevención e 
Tratamento Integral da Violencia de Xénero.” 

 
Por parte do Sr. Goás Basanta retírase a moción presentada. 

 
7º.-  DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA. 

 
Por orde do Sr. Alcalde dase orde de que só se lle dea copia das resolucións a 

cada voceiro. Por parte do Secretario cúmprese coa instrucción dada facendo entrega 
da mesma aos voceiros dos grupos municipais do PP e PsdeG-PSOE, e aos represen-
tantes de BNG e EU. 
 
 

8º.-  ROGOS E PREGUNTAS 
 

Polo grupo municipal do PSOE, pregunta o Sr. Fernández Amor sobre o parque de 
bombeiros.  
 
Constéstalle o Sr. Alcalde que hai un Consorcio provincial feito entre a Deputación 
Provincial e a Xunta de Galicia. O parque de bombeiros ven a Viveiro por un acordo co 
bipartito. O 50% págao a deputación e o outro 50% págao a Xunta de Galicia. 
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O Concelleiro abaixo firmante, Guillermo Leal Arias, portavoz do GRUPO MUNICIPAL 

DO PARTIDO POPULAR NO CONCELLO DE VIVEIRO, 

EXPÓN: 
Que ao amparo do disposto no art. 35 da LEI DE PROCEDEMENTO ADMINIS-

TRATIVO COMÚN; no art. 77 da LEI REGULADORA DE BASES DE RÉXIME LOCAL, LEI 
7/1985 de 2 de abril; no texto refundido das disposicións legais vigentes en materia 
de réxime local aprobado por R.D. 781 7 86, de 18 de abril e dos atrs. 14, 15 e 16 do 
reglamento de organización, funcionamento e réxime xurídico da entidades locais, 
aprobado por R.D. 2568/86, de 28 de novembro e demais normativa legal procedente 
e que resulte aplicable, formula as seguintes. 

 
PREGUNTAS 

 

1.- Los dos últimos agentes de la policía local incorporados el pasado ejercicio de 

2009 no cuentan en la actualidad con su arma reglamentaria, ¿Cual es el motivo?. 

Respóstase polo Sr. Alcalde que a contestación do inspector principal é que se solicita-

ron orzamentos. 

2.- La obra de demolición del local en donde estaba ubicado el cine Orfeo esta todavía 

sin realizar. ¿Para cuando está previsto acomoter ese derribo y así mismo terminar la 

obra del paseo marítimo de fachado en esa zona? Resposta o Alcalde que polo Minis-

terio abríuse un expediente de caducidade da licenza e que se procurará que  remate 

nun convenio entre Ministerio, Concello e propietario. 

3.- El centro de día situado en la Casa del Mar de Celeiro, esta en funcionamiento, 

¿Cuándo ha sido su apertura?, en setembro de 2009 ¿Cuándo se han sacado las pla-

zas a concurso?, este centro funciona cun convenio asinado entre a antiga vicepresi-

dencia e a cruz vermella por iso non sairon as prazas a concurso ¿Está inaugurado y a 

pleno rendimiento? Sí está inaugurado pero non está a pleno rendemento en cuanto 

ten 3 prazas que todavía non foron solicitadas. 

4.- Las obras del polígono industrial de Landrove están paradas, ¿a que se debe esta 

paralización?, non están paradas ¿cuando esta previsto reanudar las obras? Alí temos 

un problema que está sen contestar por un grupo de vecinos as alegacións que fixe-

ron sobre a entrada. 

5.- ¿En que situación se encuentra el proyecto del área etnográfica de Area? Ten in-

forme favorable de patrimonio había un problema co edificio-museo, plantexouselle ao 

Director Xeral de Costas que podía se quería, e así nos necesitamos que se faga, em-
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pezar coa parte de rehabilitación das ruinas ¿Cuando esta previsto que comiencen las 

obras? 

   RUEGO 

El paseo marítimo de fachada tiene varios desperfectos en relación al pavimento en la 
zona que da a la ría, en donde hay varias plaquetas sueltas. Rogamos al equipo de 
gobierno reclame a la Dirección Provincial de Costas el arreglo de dicha zona pues su-
ponen un peligro para los viandantes. 
 

Resposta o Sr. Alcalde dicindo que imos a facer a reclamación pero o Concello xa ac-

tuaou con persoal propio. 

 

 Así mesmo, o mencionado Concelleiro, formula o seguinte rogo: 

 

1. Ante la afluencia masiva de visitantes de cara a la Semana Santa, a nuestra 

ciudad. 

Rogamos al equipo de Gobierno realice todos los trámites y gestiones nece-

sarias para poder adecentar y adecuar el solar/parcela al lado de correos 

((en donde estaba previsto la edificación del CAISS) que se encuentra en 

una situación lamentable en cuanto a socavones, para su utilización como 

aparcamiento en esas fechas.  

 

Resposta o Sr. Alcalde dicindo que vamos a atender o rogo facéndoo pero sen pedir 

permiso porque este terreo foille dado á Seguridade Social. 

 
 
 Polo Concelleiro de IU-EU, D. Orlando Expósito Mariño, formúlanse os seguintes 
rogos e preguntas: 
 
1.- Habería a posibilidade de colocar uns quitamedos na estrada que vai de Xunqueira 
a Magazos á altura de Carrapota, debido ao desnivel que hai en dito lugar.  
 
Falaremos co arquitecto municipal e se é posible poranse. 
 
2.- Na estrada de Magazos a Fontecoba, concretamente no Rego do Mariquelo, na 
confluencia da estrada que vai ao Cemiterio de Magazos, existe un gran desnivel, o 
que pon en perigo aos usuarios dun lavadoiro público que no seu momento foi repara-
do polo Concello. Sería posible colocar uns quitamedos ou solicitarlle á Deputación (a 
responsable da mesma) a súa colocación. 
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A Deputación acaba de contratar por 50.000,00 € para arranxar a estrada que vai a 
Fontecoba pero comunicaráselle o tema dos quitamedos. 
 
3.- No seu día pedimos de forma verbal a posibilidade de rebaixar o talud que está 
situado á altura do tunel de FEVE na rúa Alonso Pérez. O motivo era que nese lugar 
véñense producindo derrubamentos con frecuencia, e  como  se pode comprobar sé-
guense dando. Esta rúa padece ese problema en case toda a súa totalidade, pero nes-
te punto, en concreto, cremos que sería fácil a súa solución, debido a que o terreo 
onde se produce este derrubamento é de FEVE (terreo público).” 
 
Imos a facelo pero teremos que esperar á publicación da modificación aprobada hoxe, 
xa que nos impedía abrir viais e urbanizar os existentes. 
 
 

E sen máis asuntos a tratar, o Sr. Alcalde da por rematada a sesión, cando son 
as vinteunha horas e trinta e cinco minutos, de todo o que eu, como Secretario dou 
fe. 
 

   Vº. e  Prace 
           O  ALCALDE,                                                   O SECRETARIO, 
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