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ACTA DA SESIÓN  EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO 

DO CONCELLO  O DÍA  TRINTA E UN  DE MAIO DO DOUS MIL DEZ. 
   

AAASSSIIISSSTTTEEENNNTTTEEESSS:::   
 

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

CCCOONNNCCCEEELLLLLLEEEIIIRRROOOSSS:::O    
Dª. María Loureiro García,  D. Rafael Luis Fernández Amor, D. Jesús An-

tonio 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.  Ce-
lestino V. García Paz, D. Juan José Pardo Gato, D. José Antonio Goás Basanta e 
D. Orlando Expósito Mariño. 
      

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

Na Casa do Excmo. Concello de Viveiro, sendo as vinte horas e trinta e 
cinco minutos do día trinta e un de maio  do dous mil dez, reunense, en pri-
meira convocatoria, os Sres. Concelleiros citados anteriormente, ao obxecto de 
celebrar a sesión extraordinaria 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 ORDI-
NARIA DO DÍA 25 XANEIRO, E EXTRAORDINARIAS DO 5 DE FEBREIRO 
E 9  DE MARZO DO 2010. 
 
 Acta da sesión ordinaria celebrada o día 25 de xaneiro de 2010 é apro-
bada por unanimidade. 
 
 
 Acta da sesión extraordinaria celebrada o día 5 de febreiro de 2010 é 
aprobada por unanimidade. 
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 Acta da sesión extraordinaria celebrada o día 9 de marzo de 2010, inter-
vén o Sr. García Paz quen dí que existe un erro xa que nese acta figura como 
ausente, cando el asistiu, quen non asistiu foi a Sr. Gueimunde González, ad-
vertido dito erro o acta é aprobada por unanimidade coa corrección do erro de-
tectado. 
 

2º.- CLASIFICACIÓN E INTEGRACIÓN DOS FUNCIONARIOS DA 
POLICÍA LOCAL AO ABEIRO DO PREVISTO NA LEI 4/2007. 
 

Intervén o Sr. Alcalde dicindo que hai unha petición do CSIF para inte-
grar aos funcionarios do Corpo da Policía Local nos subgrupos C1 e A2. Prose-
gue dicindo que a proposta que se eleva ao Pleno é que o incremento das re-
tribucións polo cambio de grupo disminuirase no complemento específico na 
mesma contía que o incremento producido pola reclasificación de modo que 
perciban o mesmo. 
 

A Lei autonómica deixaba aberto que se poidiera deducir dito incremento 
no concepto de productividade, algo que este goberno vai rexeitar xa que ilo 
suporía que uns poidesen percibir dito complemento, como é o caso dos fun-
cionarios de novo ingreso e outros non. Ademáis no tocante aos atrasos dí que 
non se recoñecen os mesmos dende o 1 de xaneiro de 2008 aos reclasificados 
pero sí que se recoñecen aos funcionarios de novo ingreso xa que se ben as 
prazas se convocadas como grupo C2, o temario esixido era o do C1, polo que 
aos dous funcionarios que entraron nesa quenda sí que se lles recoñecen os 
atrasos. 
 

Intervén o Sr. Fernández Amor anunciando o voto favorable do seu gru-
po. 
 

Seguidamente o Sr. Leal Arias di que manteñen a mesma postura ex-
posta na comisión informativa debido a que non existe acordo cos sindicatos, e 
á vista dos informes emitidos, entenden que deben absterse. 
 

Intervén o Sr. Goás Basanta anunciando o voto en sentido favorable, tal 
e como espuxo na comisión informativa. 
 

A continuación,  o Sr. Expósito Mariño anuncia o voto en sentido favora-
ble, tal e como espuxo na comisión informativa. 
 

Conclúe o Sr. Alcalde dincindo que os informes establecen que dito in-
cremento non suporá necesariamente un incremento retributivo e que se ben 
os sindicatos dixeron que non estaban de acordo, estarían en máis desacordo 
se os incrementos se retirasen da productividade. 
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Sometida a proposta da Alcaldía a votación, o Pleno por maioría con dez 
(10) votos a favor e sete (7) abstencións: Srs. D. Guillermo Leal Arias, Dª. Ra-
quel Atadell Giz, D. Jesús Fernández Fernández, Dª. María del Carmen Guei-
munde González, Dª. Vanesa Rego Martínez, D.  Celestino V. García Paz e D. 
Juan José Pardo Gato, ACORDA o seguinte:  
 
Primeiro.- Reclasificar con efectos de 1 de xuño de 2010 no subgrupo C1, aos 
funcionarios da Policía Local que se atopaban no subgrupo C2, unicamente a 
efectos retributivos, quedando as prazas en situación de “a extinguir” perma-
necendo nestas ata que acrediten a obtención dos niveis de titulación académi-
ca establecidos na Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías lo-
cais: Bacherelato, técnico superior de formación profesional ou equivalentes, 
ou no seu defecto superen as actividades formativas que, aos efectos de pro-
moción interna, poideran establecerse, agás as ocupadas por Dona María Ló-
pez Palacios e Don Simón Alejos Fernández quenes estarán integrados a todos 
os efectos. O exceso sobre o do grupo anterior deducirase do complemento 
específico de acordo co previsto no apartado 4º da disposición transitoria pri-
meira da Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais, de for-
ma que perciban idénticas retribucións globais con respecto da situación ante-
rior, mesma deducción farase aos funcionarios de novo ingreso. 
 
Segundo.- Reclasificar, con efectos de 1 de xuño de 2010 no subgrupo A-2. 
aos funcionarios da Policía Local que se atopaban no subgrupo C1, unicamente 
a efectos retributivos, quedando as prazas en situación de “a extinguir” per-
manecendo nestas ata que acrediten a obtención dos niveis de titulación aca-
démica establecidos na Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías 
locais: Diplomatura universitaria, enxeñería técnica, arquitectura técnica ou 
equivalentes, ou no seu defecto superen as actividades formativas que, aos 
efectos de promoción interna, poideran establecerse. O exceso sobre o do gru-
po anterior deducirase do complemento específico de acordo co previsto no 
apartado 4º da disposición transitoria primeira da Lei 4/2007, do 20 de abril, 
de coordinación de policías locais, de forma que perciban idénticas retribucións 
globais con respecto da situación anterior. 
  
Terceiro.- Desestimar o abono de atrasos correspondentes ao novo grupo de 
clasificación con efectos de 1 de xaneiro de 2008, de acordo co informe emitido 
pola secretaría municipal. 
 
Cuarto.- Estimar o abono dos atrasos pola diferencia das retribucións básicas 
para os funcionarios de novo ingreso, a saber Dona María López Palacios e Don 
Simón Alejos Fernández quenes á diferencia das retribucións básicas entre os 
grupos C1 e C2, dende a súa toma de posesión como funcionarios en prácticas, 
concretamente dende o 5 de novembro de 2008 ata o 31 de maio de 2010. 
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Quinto.- Realizar ditas modificacións no plantel de personal e na relación de 
postos de traballo abrindo un prazo de 15 días de exposición pública no BOP 
durante os cales os interesados poderán examinalas modificacións e presentar 
reclamacións ao Pleno. A modificación considerarase definitivamente aprobada 
se durante o plazo non se presentasen reclamacións, entrando en vigor o dia 
seguinte da súa publicación no BOP. Dentro do plazo de 30 días remitirase co-
pia á Administración do Estado e, no seu caso, á da Comunidade Autónoma 
respectiva.  
 
Sexto.- Modificar o anexo I do acordo marco do persoal funcionario do Conce-
llo de Viveiro. 
 
Sétimo.- Inscripción no rexistro de persoal do Concello e dar conta á Conselle-
ría competente en materia de seguridade. 
 
 

3º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
E RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS. 
 

Por parte do Sr. Alcalde anúnciase unha emenda que inclúe un 3º punto.  
 

Isto trata dunha expropiación para a ocupación dos terreos para o paseo 
fluvial de Verxeles a Galdo. As parcelas teñen un custo de 52.190,84 € e faise 
amizosamente xa que no ano 1998 pagáranse aos mesmos propietarios 2.000 
pts. por m2, cando a cantidade ofertada no seu día era moi inferior. Prosegue 
dicindo que sabe que no seu día entregóuselle documentación á secretaria do 
Concello sobre o carácter público de ditos terreos pero non se tivo en conta e 
non se eliminaron da expropiación. 
 

Intervén o Sr. Fernández Amor dicindo que cre que está totalmente ex-
plicado e que podemos estar de acordo cos 12,02 € por m2, pero como están 
as cousas cremos que hai que votar a favor xa que en caso contrario teríamos 
que pagar máis. 
 

A seguir, o Sr. Leal Arias dic que se en situacións similares valoránse os 
terreos como agora, o seu grupo vai votar a favor. 
 

A continuación o Sr. Goás Basanta manifesta que ante a dúbida de que 
os terreos non estiveran no mesmo sitio, vaise a abster. 
 

Seguidamente, intervén o Sr. Expósito Mariño dicindo que o problema 
non é o prezo, o problema é a propiedade xa que cando se iniciou o expedien-
te, presentou 7 inscripcións do rexistro da propiedade e nunha delas estable-
cíase que os veciños poderían recoller o xunco e circular polo punto elevado, 
todo ilo co obxectivo de que o Concello poidese averiguar a titularidade dos te-
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rreos, circunstancia que non se tivo en conta, concluíndo que cre que se está 
pagando algo que era público. 
 

Intervén o Sr Alcalde dicindo que cando se publica no DOGA que se van 
a expropiar os terreos é cando debeu dilucidarse a cuestión da propiedade fa-
cendo alegacións ao mesmo. Coincide co Sr. Expósito Mariño, pero dí que unha 
cousa é que os terreos sexan públicos e outra que se trate dunha sevidume, 
que non pode votar en contra polos informes, polos precedentes e por alegar 
como cidadán, xa que os prazos son os que marcan os tempos administrativos 
e xurídicos. 
 

Sometida a votación a emenda á totalidade da Alcaldía, o Pleno por 
maioría con dez (15) votos a favor, un voto en contra S. Expósito Mariño e 
unha abstención Sr. Goás Basanta ACORDA o seguinte:  
 
1º.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos núm 
29/2010, correspondente a créditos extraordinarios, co seguinte desglose: 
 
Partida de 

gastos 
Descripción Importe Partida que 

se minora 
Descripción 

511.600 Adquisición 
de terreos 
para recupe-
ración de 
marismas do 
Landro 

50.974,83 € 45103.22607 Gastos diver-
sos en fes-
texos popu-
lares 

 
2º.- Expoñer ao Público, previo anuncio no boletín oficial da provincia, por es-
pacio de 15 días o citado expediente, durante os cales os interesados poderán 
examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. Considerarase definitiva-
mente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamacións. 
 
3º.- Recoñecer o dereito de acreedor do Concello a Dona María José Chao 
Leal, Dona María del Carmen Chao Leal, Don Carlos Vázquez Pernas, Don Án-
gel Vázquez Pernas e Don José Vázquez Pernas, pola adquisición amizosa da 
parcela de 4.342 m2 incluída no Proxecto de recuperación das marismas do rio 
Landro polo prezo de 52.190,84 €, recoñecéndose automáticamente a obriga 
de 50.974,03 €, ao día seguinte da publicación no BOP da aprobación definitiva 
do expediente. 
 
 

4º.-  APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA PROPOSTA REALIZADA POR 
SOGASERSO, S.A., EN CONTESTACIÓN AO ACORDO PLENARIO DE 5 DE 
FEBREIRO DE 2010. 
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Intervén o Sr. Alcalde dicindo que quere que conste en acta que as de-
claracións efectuadas polo deputado autonómico Sr. Balseiro son mentira e a 
proba é que non faltaba a contestación do Concello o que faltaba era a contes-
tación de Sogaserso ao acordo do Concello, estando ademáis ditos terreos ins-
critos no rexistro da propiedade a nome de Sogaserso. En segundo lugar ta-
mén se dicía que a Conselleira garantizaba o 100 por 100 da subvención de 
cada unha das prazas, cando o que nos pedimos é que o 100 por 100 das pra-
zas foran concertadas, ogallá que todas foran subvencionadas pero hai que sa-
ber distinguir a concertación das prazas da subvención das mesmas. En tercei-
ro lugar citar que tamén se dicía é que quen propuxo o acordo foi o Alcalde, 
quen propuxo ao Pleno foi o Alcalde pero quen aprobou as modificacións foi o 
Pleno de Viveiro con só dous votos en contra.  
 

Que as dúas propostas que se facían a Sogaserso para a modificación do 
convenio proposto eran as seguintes: 
 

1º.- Que para poder modificar o convenio en vigor do Concello de Viveiro 
con Sogaserso, deberase incorporar a garantía de que o 100% das prazas 
sexan prazas concertadas. 
 

2º.- Que a cobertura dos postos de traballo no caso dunha xestión indi-
recta deberán realizarse coa maior transparencia na selección, a través de ba-
remos xa existentes para a cobertura de emprego público no ámbito da Xunta 
de Galicia. 
 

Na contestación de Sogarserso se nos dí que se considerará cumprida 
por parte de Sogaserso se eles cumpren todos os trámites para solicitar que as 
prazas sexan concertadas ao 100 por 100 por que eles non son quen garanti-
zan isto cada 4 anos, senón a Xunta e a Consellería correspondente. E no se-
gundo punto referente aos baremos da Xunta o que nos dín é que a tal efecto 
ambas partes consideran que os criteros de selección para a contratación dos 
postos de traballo que utiliza habitualmente Sogaserso cumpren co obxectivo 
de transparencia que esixe o Concello coa condición imposta. Así din que en 
consecuencia a condición entenderase cumprida se a selección do persoal ini-
cial para a posta en marcha do centro, nos supostos de xestión indirecta, e con 
excepción do persoal directivo, se realiza mediante un baremo público, ao cal o 
Alcalde engade que se isto se aproba traerá  os baremos e a realización de   
exames. Conclúe dicindo que para o acceso ás prazas do centro non hai que ir 
a golpear a porta de ninguén. 
 

Seguidamene, intervén o Sr. Fernández Amor dicindo que despois da ex-
posición realizada polo Sr. Alcalde van a votar a favor, pídelle asimesmo ao  --
resto dos grupos que fagan un exercizo de reflexión e de que se lembren de 
como se lles cedían antiguamente os terreos do camping, algo que posterior-
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mente se emendou. Conclúe solicitándolle aos grupos o voto favorable á pro-
posta. 
 

A continuación,  o Sr. Leal Árias di que están de acordo nunha parte e 
noutra non. Que van a apoialo por interese social,  pero que están en desacor-
do co convenio que agora se modifica aquí, xa que hai algo do que todavía non 
se falou aquí e é que a explotación non a vai a realizar Sogaserso senón un 
terceiro. Que se vota en falla que Sogaserso lle esixa a ese terceiro, no conve-
nio que ten que manter, o acordo asinado co Concello. 
 

En canto ao baremo, o convenio fala da contratación inicial e non da que 
contrate no futuro, ademáis de que se vota en falla a imposición no convenio a 
ese posible terceiro que xestione o centro. Engade que ademáis o convenio es-
tablece que se non se pudiesen destinar a un fin social os terreos e as instala-
cións, o Concello poderaas transmitir por un prezo que sería o que resultase da 
taxación pericial efectuada ao efecto. 
 

A seguir,  o Sr. Goás Basanta di que eles están en contra da xestión indi-
recta e anuncia o seu voto en contra, pero é que ademáis non se respecta o 
acordo plenario acadado o 5 de febreiro de 2010. 
 

Intervén o Sr. Expósito Mariño dirixíndose ao voceiro do grupo municipal 
do PSOE que máis interese   en que se abra o centro teno él, o que pasa é que 
Sogaserso ten un acordo dende o 5 de febreiro e agora o volven a cambiar e 
que estaría moi preocupado de votar este acordo xa que mañá non se pode 
saber con que van a sair, xa que mudan de opinión a diario. 
 

Intervén o Sr. Alcalde dicindo que o do 100 por 100 das prazas concerta-
das no convenio asinado anteriormente ía exactamente igual, que difire do PP 
no tocante á interpretación que se lle dá á selección do persoal xa que esta se 
establece para os supostos de xestión indirecta. En canto á reversión dí que o 
Concello poderá non deberá. 
 

Intervén o Sr. Leal Arias dicindo que simplemente segue tendo a súa in-
quedanza no tocante ao persoal, pero que de todas as formas van a votar a 
favor polo interese social. 
 

Finaliza dicindo, o Sr. Expósito Mariño. que o asunto xa se  aprobara por 
unanimidade con anterioridade ao 5 de febreiro pero que agora o acordo adop-
tado o 5 de febreiro, e que el non votou favorablemente non se respecta. 
 
 E o Pleno da Corporación, cos votos a favor dos grupos municipais do PP 
e PS de G-PSOE (quince), e dous votos en contra (Sres. Goás Basanta e Expó-
sito Mariño), acordan: 
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PRIMEIRO.- Aceptar a proposta realizada por SOGASERSO S.A. sobre o 
convenio de colaboración para a construcción e explotación dun equipamento 
xeriátrico en terreos cedidos polo Concello de acordo co borrador remitido e 
que obra no expediente. 
 

SEGUNDO.- Facultar ao Alcalde para a súa sinatura. 
 

O borrador do Convenio elevado ao Pleno, transcrito, literalmente, dí: 
 
“En la Casa Consistorial de Viveiro, a __ de _____ de 2010. 
 

REUNIDOS 
 

De una parte, 
 
D.__________, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Viveiro. 
 
De otra parte, 
 
D._______, con D.N.I. ______, en su condición de ________. 
 

INTERVIENEN 
 
D._____, en nombre y representación del Ayuntamiento de Viveiro, en su con-
dición de Alcalde-Presidente. 
 
D._____, en nombre y representación de la sociedad SOGASERSO, S.A. 
 
 
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad legal suficiente para per-
feccionar el presente acuerdo y a tal efecto, 
 

EXPONEN 
 
1. Con fecha 9 de abril de 2008, el Ayuntamiento de Viveiro y SOGASERSO, 

S.A. suscribieron un Convenio de Colaboración para la construcción y explo-
tación de un equipamiento geriátrico en terrenos cedidos por el Ayuntamien-
to.  

 
2. La aprobación definitiva de la cesión gratuita del terreno para promover las 

actuaciones de construcción y explotación del equipamiento geriátrico, de 
conformidad con las previsiones establecidas en el Convenio antes citado, 
fue aprobada definitivamente mediante acuerdo plenario de fecha 8 de mayo 
de 2008. 
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3. Con la finalidad de precisar el contenido de dicho Convenio en determinados 
aspectos que faciliten su interpretación, se propuso por SOGASERSO que se 
incorporasen al mismo tres nuevas condiciones que no modifican el 
contenido de las condiciones existentes. 

 
4. A la vista de la propuesta formulada, el Pleno del Ayuntamiento de Viveiro, 

en sesión extraordinaria de fecha 5 de febrero de 2010, acordó aprobar la 
propuesta de modificación de los acuerdos de cesión gratuita de bienes a 
favor de SOGASERSO, S.A., en los siguientes términos:  

 
“1º.- Que para poder modificar el convenio en vigor del Ayuntamiento de 
Viveiro con Sogaserso, se deberá incorporar la garantía de que el 100% 
de las plazas sean plazas concertadas. 
 
2º.- Que la cobertura de los puestos de trabajo en el caso de una gestión 
indirecta deberán realizarse con la mayor transparencia en la selección, a 
través de baremos ya existentes para la cobertura de empleo público en el 
ámbito de la Xunta de Galicia”. 
 

5. A los efectos de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por el Pleno del 
Ayuntamiento de Viveiro en sesión de fecha 5 de febrero de 2010, y proce-
der a la modificación del convenio, ambas partes han acordado, de común 
acuerdo, otorgar el presente documento con arreglo a las siguientes: 

 
EEESSSTTTIIIPPPUUULLLAAACCCIIIOOONNNEEESSS   

 
Primera.- Aprobación de la modificación propuesta 
 

Ambas partes acuerdan modificar el Convenio de Colaboración suscrito 
en fecha 9 de abril de 2008, de forma que se incorporen al mismo, man-
teniendo intactas las estipulaciones existentes, las condiciones que se re-
cogen en el acuerdo plenario de fecha 5 de febrero de 2010 y que se re-
producen a continuación: 
 

a) Posibilidad de gestionar la residencia de forma indirecta, a través 
de un tercero. 

 
“En virtud de la cesión gratuita, una vez finalizada la construcción del 
centro de atención a personas mayores, su gestión se podrá realizar me-
diante la modalidad de gestión directa basada en la aplicación de los me-
dios propios a la explotación del centro, o a través de la gestión indirecta 
caracterizada por la presencia de un tercero que conviene con el titular 
sobre el alcance y forma de llevar a cabo su prestación, todo ello con la 
finalidad de garantizar una gestión eficaz y adecuada que redunde en 
beneficio de los habitantes del municipio. A tal efecto, SOGASERSO, 
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manteniendo la propiedad del inmueble, podrá utilizar cualquier fórmula 
jurídica admitida en derecho para el cumplimiento de los fines de la ce-
sión”. 

  
b) Condición relativa a la prestación del servicio que se realiza en la 

residencia.  

“El equipamiento geriátrico construido en los terrenos cedidos de forma gra-
tuita es, única y exclusivamente, un centro de atención a personas mayores 
integrado por una Residencia y un Centro de Día, cuyo funcionamiento se 
ajustará a la normativa aplicable a esta clase de centros, y que tiene como 
fin esencial favorecer al colectivo de personas mayores del municipio”. 

 
c) Condición relativa al uso al que se destina el bien cedido de for-

ma gratuita.  

“Durante la fase de explotación, el Ayuntamiento podrá autorizar la presta-
ción de otros servicios que resulten compatibles y complementarios con la 
actividad desarrollada en el centro de atención a personas mayores. 

 
Si antes de finalizar el plazo mínimo de treinta años durante el que debe 
mantenerse el destino del bien cedido concurriese alguna circunstancia im-
prevista que impidiese o dificultase la continuidad en la explotación del cen-
tro de atención a personas mayores, el Ayuntamiento podrá autorizar, a so-
licitud del cesionario, el cambio de destino del bien por un uso de interés 
social apto para el inmueble construido que, en todo caso, beneficie a los 
habitantes del municipio.  

 
En el supuesto de que no fuese posible destinar el inmueble a un uso que 
garantice los fines esenciales que deben observarse como consecuencia de 
la cesión gratuita, el Ayuntamiento podrá transmitir al cesionario la titulari-
dad de los bienes cedidos con sus instalaciones por el precio que resulte de 
la tasación pericial practicada al efecto”. 

 
 

Segunda.- Plazas concertadas 

La primera condición impuesta por el Pleno del Ayuntamiento de 
Viveiro para aprobar la modificación propuesta es:  
 

“1º.- Que para poder modificar el convenio en vigor del 
Ayuntamiento de Viveiro con Sogaserso, se deberá incorporar la 
garantía de que el 100% de las plazas sean plazas concertadas”. 
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Teniendo en cuenta que la aplicación del régimen de concierto al 
100% de las plazas de la Residencia es una decisión que no depende 
exclusivamente de la voluntad de SOGASERSO, S.A., la condición no 
se considerará incumplida si la previsión establecida en el párrafo 
anterior no se cumple por causas ajenas a SOGASERSO, S.A. 
 

Tercera.- Cobertura de puestos de trabajo en el caso de una gestión 

indirecta 

La segunda condición impuesta por el Pleno del Ayuntamiento de 
Viveiro para aprobar la modificación propuesta es:  
 

“2º.- Que la cobertura de los puestos de trabajo en el caso de 
una gestión indirecta deberán realizarse con la mayor 
transparencia en la selección, a través de baremos ya existentes 
para la cobertura de empleo público en el ámbito de la Xunta de 
Galicia” 
. 

A tal efecto, ambas partes consideran que los criterios de selección 
para la contratación de puestos de trabajo que utiliza habitualmente 
SOGASERSO cumplen el objetivo de transparencia que exige el Ayun-
tamiento con la condición impuesta.  
 
En consecuencia, la condición se entenderá cumplida si la selección 
de personal inicial para la puesta en marcha del centro, en los su-
puestos de gestión indirecta, se realiza, excepto para el personal di-
rectivo, mediante un baremo público 
 

Cuarta.-    La validez y eficacia de los acuerdos alcanzados en el presente do-
cumento se condiciona expresamente a su aprobación por el Pleno del Ayun-
tamiento de Viveiro. 
 
Para que así conste y de común acuerdo, firman las partes el presente contra-
to, por duplicado y a un sólo efecto, en el lugar y fecha que constan en el en-
cabezamiento 
 
 
D.__________________                       
D.___________________________ 
Ayuntamiento de Viveiro.            SOGASERSO, S.A. 
Fdo.: (...).            Fdo.: (...).” 
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Rematada a votación o Alcade adquire o compromiso persoal de que se 
enviarán copias aos voceiros. 

 
 

5º.- MOCIÓN DO PP RELATIVA Á ELIMINACIÓN DO CANON IM-
POSTO DE SGAE. 
 

“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: 
  

MOCIÓN :  
 
ELIMINACION DEL CANON  IMPUESTO DE SGAE (SOCIEDAD GENERAL DE AU-
TORES) 
  
Que se fundamenta en la siguiente: 
  

EEEXXXPPPOOOSSSIIICCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   MMMOOOTTIIIVVVOOOSSS   T
     
Que dada la situación de crisis en que nos encontramos y que tan duramente 
nos está afectando, y sobre todo en sectores como el de hostelería, que dentro 
de nuestro Concello supone un importante volumen de puestos trabajos, se 
están viendo “perseguidos” y “acosados”, tanto con advertencias de denuncia, 
como con la denuncia en si por parte de la Sociedad General de Autores de Es-
paña, que trata de cobrarles por un derecho que tienen reconocido, pero que 
consideramos injusto, dado que incluso estos establecimientos son fuente de 
difusión , es decir de publicidad de sus obras, con lo cual entendemos que 
cualquier autor cobre por su obra lo que considere oportuno, pero no que ten-
gamos que pagar un “impuesto” de por vida.; incluso en la compra de CDS pa-
ra trabajar ó estudiar. 
 
        Por todo lo anteriormente expuesto,  SOLICITAMOS al pleno municipal el 
voto favorable a está moción encaminada a la eliminación de este canon, y se 
dirija el acuerdo adoptado a los distintos grupos políticos para que realicen las 
gestiones encaminadas a su eliminación.” 
 

Seguidamente, intervén o Sr. Leal Arias quen da lectura íntegra da mo-
ción, rematada a lectura comenta que pola prensa tense visto que por algun-
has actividades estase cobrando pola SGAE un canon excesivo e que ten a 
suas dúbidas que se preste servizo algún, que se trata dun canon inxusto e en-
tenden a procedencia da súa eliminación. 
 

Intervén o Sr. Alcalde, co permiso do voceiro do seu grupo, anunciando o 
seu voto en sentido favorable, que calquera actividade intelectual debe ser pa-
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gada pero que dito isto cre que dita utilización pola SGAE leva a que unha me-
dida que debe ser progresista se estea convertindo nun abuso á cidadanía. 
 

A seguir, o Sr. Goás Basanta di que está a favor da propiedade intelec-
tual, pero non a favor dos abusos. 
 

Finalmente, o Sr. Expósito Mariño manifesta  que comparte plenamente o 
dito polo Sr. Alcalde e o Sr. Goás Basanta, que hai que poñerlle coto aos exce-
sos da SGAE pero que esta é unha cuestión que se lle escapa ao Concello, xa 
que debe facerse unha lei por parte de quen goberna. 
 

Sometida a votación a moción, é aprobada por unanimidade (17). En 
consecuencia o Pleno ACORDA: Aprobar a moción formulada polo grupo muni-
cipal do PP sobre a eliminación do canon da SGAE. 
 
 

6º.-  MOCIÓNS DO BNG RELATIVAS A: 
 
 6.1.- APOIO AOS AUTÓNOMOS DA MARIÑA 
  
 “ MOCIÓN DE APOIO AOS AUTÓNOMOS DA MARIÑA. 
 

“Os dados que ven de facer públicos o Observatorio de Emprego depen-
dente do Ministerio de Traballo e Asociación Española de Traballadores Autó-
nomos corroboran que no mes de marzo a destrucción de empregos entre 
aqueles que cotizan no Réxime Especial Autónomo equiparouse en Galicia á 
media do Estado. Á situación tornase máis preocupante se atendemos a que no 
ámbito da nosa nación a provincia que encabeza a destrucción de emprego au-
tónomo, é a de Lugo, e dentro desta A Mariña Oriental e A Mariña Central. 
Tanto é así que no último ano na provincia de Lugo cesaron na súa actividade 
máis de 6000 autónomos, a metade dos cales se concentran nas tres comarcas 
da Mariña. 

 
A este respecto folga dicir que a criste cebouse de xeito moi particular 

con este colectivo, destacando a desaparición do eprego no sector comercial e 
da hostalería, como consecuencia da caída do consumo, así como aquelas per-
soas que desenvolvían a súa actividade en ocupacións relacionadas con sector 
da construcción e da promoción inmobiliaria. Non nos debe extrañar logo as 
consecuencias que esta a serrar na comarca da Mariña, dada a exposición da 
mesma a actividade inmobiliaria e a repercusión que a mesma tiña en todo o 
resto do ciclo económico. Agora ben con independencia dos factores vinculados 
a sobreproducción, a razón central que explica estes dados é os problemas de 
liquidez que tiveron que enfrontar os autónomos ao cortarse a billa do crédito 
e non responder os organismos públicos a solventar esta situación para serrar 
circulante que permitise que a actividade continuase. Mesmamente hai que ter 
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en conta que o cese da actividade dáse tamén en negocios que mesmamente 
sendo rentábeis non poder facer fronte aos problemas de financiamento. 

 
Aínda así seguemos a estar diante dunha actividade vizosa tanto no que 

ten a ver coa man de obra ocupada como no que representa no PIB da Provin-
cia. Só no caso do sector comercial e da hostalería o número de establecemen-
tos supera os 10.000 en Lugo representando máis do 15 do PIB do noso terri-
torio. Neste sentido fai que ter en conta que a día de hoxe no réxime especial 
de autónomos en Lugo seguen rexistrados preto de 20.000 persoas que están 
a atravesar unha situación de fonda dificultade até o ponte de que non mediar 
unha actuación decidida por parte das administracións poderían correr a mes-
ma sorte daquelas 6000 persoas aos que nos referíamos no primeiro parágra-
fo. 

 
O Bloque Nacionalista Galego patido de qué a Xunta de Galicia quen ten 

as competencias plenas en materia de comercio e de hostalería e que a súa 
vez conta con instrumentos financieros que permiten bombear crédito ao teci-
do produtivo, demanda un cambio de actitude por parte da mesma e xa que 
logo unha actitude decidida por parte da Xunta de Galicia de apoio ao sector 
dos autónomos. Asemade consideramos fundamental  que no seu ámbito com-
petencial é necesario tamén que cumpra e obrigue ao cumprimento do esta-
blecido na lexislación,  no referido ao cumprimento do prazo dos pagos a fin de 
quen os autónomos non operen como auténticas financieras e as administra-
cións públicas e a propia empresa privada lle transfira a estes a súa falta de 
liquidez. 

 
SOLICITA 
 
Que o Pleno da Corporación inste á Xunta de Galicia a que poña en mar-

cha un Plano de Apoio aos autónomos da Mariña, criando dentro do IGAPE li-
ñas específicas de financiación para circulante e restruturación de pasivos que 
permita o acceso dos mesmos ao crédito”. 

 
Procédese polo Sr. Goás Basanta á lectura da parte dispositiva. 

 
Intervén o Sr. Alcalde manifestando o seu voto en sentido favorable. 

 
A seguir intervén, o Sr. Leal Arias maniestando o seu apoio á moción, re-

saltando as limitacións que impoñen as entidades crediticias. 
 

A continuación,  o Sr. Expósito Mariño di que vai apoiar a moción, pero 
que a Xunta o que ten que facer é “apretarlle as tuercas” aos bancos. 
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Sometida a votación a moción, é aprobada por unanimidade (17). En 
consecuencia o Pleno ACORDA: Aprobar a moción formulada polo BNG sobre o 
apoio aos autónomos da Mariña. 
 
 6.2.- MEDIDAS ECONÓMICAS PRESENTADAS POLO GOBERNO. 
 
 “MOCIÓN DE REPROBACIÓN DAS MEDIDAS ECONÓMICAS PRE-
SENTADAS POLO GOBERNO. 
 

EXPÓN 
 
 As medidas que en materia de política económica fixo públicas o Presi-
dente Zapatero co que se pretende reducir o déficit público, e que se concretan 
entre outros aspectos na conxelación das pensións contributivas para 2011, na 
redución do salario dos funcionarios nun 5%, na negativa a que se cobre re-
troactivamente as axudas establecidas na Lei de Dependencia e na supresión 
do cheque bebe, na perspectiva de que significa diminuir o poder adquisitivo 
da clase traballadora e polo tanto reducir o seu poder de compra  vai dificultar 
un aumento do consumo e da demanda interna que son fundamentais para sa-
ír da crise. 
 
 A reducción salarial aos funcionarios a partir de xullo de 2010, coincidin-
do coa entrada en vigor da suba do IVE, é unha medida demagóxica, na liña 
de que non todos os traballadores da función pública teñen o mesmo salario, 
non pasando moitos deles dos 700 euros e non superando o 53& deles os 1000 
euros mensuais, pero tamén agocha unha intencionalidade nefasta para o 
conxunto da sociedade pois significa avanzar na privatización dos servizos pú-
blicos. Mesmamente pártese dunha premisa falsa de que o sector público está 
dimensionado, cando o número de traballadores públicos no Estado çe inferior 
á medida da Unión Europea, e que vai dificultar a reactivación económica posto 
que significa perda do poder adquisitivo e iso vai afectar ao comercio, a hosta-
lería e ao conxunto da actividade económica. 
 
 A decisión de conxelar en 2011 as pensións contributivas resulta 
particularmente gravoso posto que na nosa Comarca son moitos os 
pensionistas pola pirámide demográfica que temos, que da unha poboación 
moi avellentada e polo feito de que as pensións galegas xa se sitúan a cola do 
Estado. Nesta liña hai que lembra que son precisamente os pensionistas os que 
se sitúan na cabeza dos índices de pobreza en Galiza, na medida que boa parte 
dos nosos xubilados cotizaron no réxime especial agrario polo que as súas 
pensións son baixas. Asemade debemos ter en contra que esta proposta é 
particularmente gravosa para Galicia polo peso que na estrutura demográfica 
ten a poboación non activa, dándose o caso que en boa parte dos Concellos da 
Mariña a poboación non activa supera a poboación activa, o que vai significar 
que nalgunha das localidades se besan afectados máis da metada da 
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das localidades se besan afectados máis da metada da poboación total da 
mesma. 
 
 A supresión das políticas de apoio a natalidade, con independencia de 
que na súa formulación actual non se atendese a criterios de progresividade e 
de renda, supón un absoluta responsabilidade se atendemos aos problemas 
demográficos que vimos de referir e da necesidade de impulsar a anovacion 
xeracional, idea compartida polo Goberno do estado e da Xunta de Galiza. Nes-
te sentido consideramos que son precisamente nos momentos de crise econó-
mica, cando é máis necesaria a posta en marcha de políticas activas nesta ma-
teria polo que consideramos absolutamente inoportuno a supresión do cheque 
bebe, se ben defendemos a súa reformulación a fin de que só algúns tramos 
das rendas se beneficien do mesmo. 
 
 Xa por último queremos denunciar o resto do paquete facendo fincapé na 
supresión da reotractividade no pago das axudas a dependencia o que significa 
a alteración mesmo da normativa pola que se implementa esta lei así como as 
modificacións que se pretenden introducir no sistema de pensións que van 
afectar de xeito particular a viuvedade así como ao cálculo das cotizacións para 
os traballadores que pretendan acollerse ás xubiliacións antes da idade dos 65 
anos, na mesma dirección dalgún aspecto do xa exposto anteriormente polo 
Goberno do Estado. 
 
 O Bloque nacionalita Galego considera que todo este paquete de medidas 
económicas responden a lóxica neoliberal de pretender transferirlle o custo da 
crise económica as clases traballadoras e aos sectores sociais máis desfavore-
cidos económicamente, isto é precisamente a aquelas persoas que non tiveron 
ningunha responsabilidade na crise que se está a vivir e que tampouco se be-
neficiarion do crecemento especulativo que provocou esta situación. Estamos 
convencidos de que hai outras saídas a crise económica e que esta alternativa 
só parte dun axioma ideolóxico que entronca directamente coas políticas que 
provocaron a crise. Mesmamente pensamos que as mesmas van agravar a si-
tuación económica e van provocar que se volva ao decrecemento na medida 
que a perda do poder adquisitivo significa automatiamente unha baixa no con-
sumo . 
 
 SOLICITA 
 
 O Grupo Municipal do BNG solicita que o Pleno da Corporación proceda a 
reprobar o paquete de medidas económicas que o Presidente do Goberno pre-
sentou no Congreso dos Deputados o 13 de maio do 2010.” 
 
 

Intervén o Sr. Goás Basanta dicindo que a moción é unha reprobación ás 
medidas presentadas no parlamento do Estado e que se aprobaron  cun voto 
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de diferencia e que establecen unhas reduccións nas retribucións aos funciona-
rios así como polas medidas que afectan aos pensionistas. Acto seguido proce-
de á lectura da parte dispositiva. 
 
 

Intervén o Sr. Alcalde dicindo que a Xunta de Galicia tamén goberna por 
un voto, prosegue instando ao concelleiro do BNG a que retire a moción por 
dous motivos: O primeiro por que estamos nunha das crises máis importantes 
dos últimos 80 anos e, en segundo lugar, por que é unha crise financiera pro-
ducto dos máis baixos instintos especuladores e que nos estamos a entrontar a 
un grande enimigo como son os mercados financieros internacionais. Continúa 
dicindo que aquí non se dí nin a metade da verdade (facilitando unha serie de 
datos), que o da reducción a todos os funcionarios do 5% é mentira, que no 
ano 96 conxeláronse os soldos a todos os funcionarios incluidos aos dos grupos 
máis baixos, que quixera saber quen votou o cheque bebé, que as pensións 
non contributivas no último período se incrementaron nun 24%. Conclúe fa-
cendo unha última reflexión dicindo que levante a man un só sindicato que non 
asinase convenios por debaixo dos incrementos para o fomento emprego. Re-
itera que se retire porque esta moción ven baseada en dous feitos que por sor-
te son mentira, o dos 700 € a todo o mundo o do 5%, e o de que están conxe-
ladas todas as contributivas, que van a votar en contra e que van a traer unha 
moción constructiva.    
 

Seguidamente, intervén o Sr. Leal Arias dicindo que os pensionaistas co-
braron menos dende o 1 de xaneiro polo incremento das retencións, prosegue 
dicindo que hai pensións moi baixas e que se están a producir incrementos 
como o da luz ou o IVE para xullo. Que o goberno actual non toma as medidas 
que el quixera senón as que lle mandan dende fora de España, que o Sr. Piza-
rro xa o anunciou e que agora pagamos as consecuencias. Que o imposto so-
bre o patrimonio alguen o suprimiu pero que non foi o PP. Que as medidas 
propostas como o Plan E non non favoreceron a creación de postos de traballo, 
cremos que sí hai que tomar medidas pero as que se toman non son as axeita-
das. 
 
 

A seguir, intervén o Sr. Expósito Mariño dicindo, en referencia á inter-
vención do Sr. Alcalde, que non dubida que as melloras sociais poidan estar en 
perigo pero que está en desacordo con esas medidas adoptadas xa que van 
enriba dos de sempre. 
 

Intervén o Sr. Goás Basanta dicindo que cando falou dun voto non lle 
quería restar lexitimidade ao acordo adoptado, pero o que sí é certo as medi-
das afectan maioritamente a traballadores e pensionistas. Deseguido da uns 
datos a título de exemplo, como os altos soldos de algúns altos cargos de ban-
cos, de altos cargos de organismos internacionais ou os 2.000.000.000 € gas-
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tados en Afganistán ou os máis de 88.600.000.000 €, de fraude tributario e á 
Seguridade Social, co que se poderían adoptar outras medidas, por último ma-
nifesta que non vai a retirar a moción. 
 

Intervén o Sr. Alcalde dicindo que as manifestacións teñen que ir contra 
as políticas financeiras internacionais que foron os especuladores e que este é 
un problema de supervivencia da zona euro. 
 

Unhas cousas para rematar, ao Sr. Leal Arias xa que el sabe no tocante 
ao incremento das retencións que ao facer a declaración despois llo devolven, 
no tocante ao imposto sobre o incremento do patrimonio o PSOE votou favora-
blemente para que non se retirara, no tocante ao Sr. Pizarro era tan bó que o 
botáchedes e ainda mellor xa que el dicía que había crise pero prometía 
200.000 postos de traballo máis que o PSOE. No referente ás medidas son moi 
duras, pero son progresivas de xeito que o que se afirma aquí non é certo.   
 

Sometida a votación a moción, é aprobada por maioría de 9  votos a fa-
vor e 8 en contra (Sr. Alcalde, 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 Concep-
ción Toral Romero e D. Vicente Hermida Rodríguez. En consecuencia o Pleno 
ACORDA: Aprobar a moción formulada polo BNG sobre a reprobación das me-
didas económicas presentadas polo goberno. 

 
 
 DILIXENCIA.-  Para facer constar  que, sendo as vinte horas e vinte 
minutos, o Sr. Alcalde interrompe a sesión, dando un descanso aos asistentes, 
reanudándose a mesma, ás vinte horas e corenta e cinco minutos coa ausencia 
de Dona María del Carmen Gueimunde González. 
 
 
 
 
 6.3.- IMPULSO Á SANIDADE PRIMARIA NA MARIÑA DESENVOL-
VENDO O PLANO DE MELLORA. 
 
 “MOCIÓN DE IMPULSO Á SANIDADE PRIMARIA NA MARIÑA, DE-
SENVOLVENDO O PLANO MELLORA. 
 
 EXPÓN 
 
 A Xunta de Galicia, as organizacións profesionais do sector, sociedades 
científicas e os sindicatos con representación asinaron en 2007 un plano de po-
tenciación da atención primaria, baixo o nome de “Plano Mellora” para o perío-
do 2007-2011, co que se pretendía aumentar os recursos dos médicos de 
familia, así como delegar neles determinadas funcións que desenvolvían os 
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milia, así como delegar neles determinadas funcións que desenvolvían os espe-
cialistas. Xa que logo pretendiase aumentar a capacidade de diagtnose da 
atención primaria a fin de ser capaces de atallar con máis celeridadde determi-
nadas patoloxías, aumentar o número de facultativos e diminuir a ratio destes 
cos pacientes, na perspectiva de que a mellora da atención primara desatasca 
os centros hospitalarios e fai aumentar a calidade de atención sanitaria. 
 
 O “Plano Mellora” recollía outros aspectos que afectaban de xeito directo 
a nosa Comarca que ningún médico atendese a máis de 1250 TIS o que permi-
tíra un maior tempo de aención ao paciente, que por cada facultativo houbese 
un ASE/    DUE, e incrementar as prazas de persoal administrativo, así como a 
posibilidade de que nos centros de primaria se pudieran realizar citoloxías para 
mulleres que non padeceran estas doenzas no pasado, dotar de retinógrafo a 
atención primaria, introducir a recenta electrónica ou a execución de determi-
nadas obras nos centros de saúde da Comarca. 
 
Agás no caso da receita electrónica que se está a introducir con grande lentitu-
de, no caso da Mariña os aspectos que se recollian neste plano seguen sen fa-
cerse realidade. Tanto é así que a paralización de determinadas obras de in-
fraestrutura deixou sen servizo de fisioterapia ao Centro de Saúde de Mondo-
ñedo, ou as probas de citoloxía seguen sen realizarse na primaria, ou o servizo 
de retinografía carece de medios para poder aplicarse, a pesar de contar cun 
aparello do mesmo no S.A.P. de Burela. Agora ben o caso máis sangrante ten 
a ver coa reducción e o incumprimento en materia de persoal sanitario ata o 
punto de que cando menos nos Concellos de Foz, Ribadeo, Viveiro, San Cibrao, 
Burela, Barreiros, Alfoz, Trabada, A Pontenova, Riotorto, Ourol, Mondoñedo e 
Valadouro non se cumpren as previsións de dotación de persoal ou que en va-
rios Concellos algúns méditos vense obrigados a atender a máis das 1250 
cartillas. Co Plan Mellora da Atención Primaria acadaríanse 15 prazas de 
enfermaría, 3 de Médico/a, 4 de PSX, 1 de fisioterapeuta e 1 de Hixienista 
dental.  Non só se incumpre o Plan Mellora senón que se está a gravar máis o ca-
so sanitaria co recorte drástico das substitucións do persoal o que provoca a 
sobrecargas de traballo e a listas de espera en Atención Primaria e tamén a 
precariedade laboral do persoal das listas de contratacións. 
 A Consellería de Sanidade xa no 2009 paralizou na Mariña a posta en 
marcha do “Pleno Mellora” algo que parece obvio que vai acontecer neste ano, 
á vista do recorte que se produce nos orzamentos da Xunta nas partidas desti-
nadas a atención primaria. Neste sentido e a pesar que desde a Consellería 
subscribese un acordo en febreiro de 2010 de aumentar as posibilidades da 
atención primaria a realide apunta por outro camiño. Mesmamente hai que 
lembrar que segundo un informe que ven de facer público a Asociación 
Española de Médicos de Familia, Galiza situase á cabeza do Estado como a 
comunidade na que menos se inviste en atención primaria, sendo unha das 
tres que nesta anualidade recortou o presuposto en materia sanitaria en rea-
lición co pasado ano. 
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 ACORDO: 
 O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego insta á Corpo-
ración Municipal de VIVEIRO, a solicitar da Xunta de Galiza que cum-
pra os compromisos adquiridos co noso Concello recollidos no Plan Me-
llora.” 
 

Por parte do Sr. Goás Basanta exponse que coa chegada do PP suspen-
deuse o Plan Mellora asinado no ano 2007 que consistía nun plano de atención 
primaria co que se pretendía aumentar os recursos dos médicos de familia e a 
capacidade de diagnose da atención primaria a fin de atallar con máis celerida-
de determinadas patoloxías, aumentar o número de facultativos, na perspecti-
va de desatascar os centros hospitalarios e aumentar a calidade da atención 
sanitaria. Prosegue dicindo que a nosa comarca veuse afectada directamente 
por este incumprimento por parte da Xunta derivada da paralizaión de deter-
minadas infraestructuras e a reducción e incumprimento en materia de per-
soal. 
 

Intervén o Sr. Fernández Amor, dicindo que conste en acta a ausencia 
dunha senadora porque xa que o que queda por tratar no Pleno non debe ser 
importante, ao que resposta o Sr. Leal Arias que a ausencia foi por motivos de 
saude. 
 

A seguir,  o  Sr. Alcalde manifesta o voto do seu grupo en sentido favo-
rable. 
 

Intervén o Sr. Leal Arias dicindo que están en parte de acordo coa mo-
ción xa que a saúde é un dos aspectos que máis preocupan á cidadanía. Por 
outra banda, ve contradictoria a moción do BNG xa que por un lado se dí que 
hai que recortar os gastos públicos e se reducen os gastos de persoal e, por 
outro, na moción se dí que hai que contratar a máis xente. Prosegue dicindo 
que a Conselleira comprometeuse a dotar á Mariña de novos medios, asevera-
ción que non poñen en dúbida, que a Consellería de Sanidade tivo que tomar 
decisión difíciles na zona da Mariña. 
 

A continuación,  o Sr. Expósito Mariño di que se vai calar e que vai a vo-
tar a favor. 
 

Intervén o S. Alcalde dicindo que o voceiro do grupo municipal do PP 
dixo todo o contrario do que espuxo na moción anterior na que criticou o 
recorte salarial e agora o xustifica.  Aquí o que se está facendo é descapitalizar 
os programas que había. 
 

Intervén o Sr. Leal Árias dicindo que non é incongruencia que quere lem-
brar que non estaba de acordo coa exposición da moción. 
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Sometida a votación a moción, é aprobada por maioría de 10 votos a fa-

vor e 6 en abstencións (Srs D. Guillermo Leal Arias, Dª. Raquel Atadell Giz, D. 
Jesús Fernández Fernández, Dª. Vanesa Rego Martínez, D.  Celestino V. García 
Paz e D. Juan José Pardo Gato). En consecuencia o Pleno ACORDA: Aprobar a 
moción formulada polo BNG sobre impulso á sanidade primaria na Mariña, de-
senvolvendo o plano mellora. 
 

7º.- DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA. 
 
 Por parte do Secretario díse que as resolucións estiveron a disposición 
dos Concelleiros, polo Sr. Alcalde indícase  que os voceiros que soliciten copias 
das mesmas están autorizados. 
 

8º.- DACIÓN DE CONTA DO ACORDO 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 SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO MUNICIPAL DE VIVEIRO 
(LUGO) E SE APROBA A ORDENACIÓN URBANÍSTICA PROVISIONAL 
ATA A ENTRADA EN VIGOR DO NOVO PLANEAMENTO. 
 
 Dase conta do acordo que estuvo a disposición dos concelleiros. 
 

9º.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 
O Concelleiro, Guillermo Leal Arias, portavoz do GRUPO MUNICIPAL DO PAR-
TIDO POPULAR NO CONCELLO DE VIVEIRO, 
 

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

NISTRATIVO 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 vi-
gentes 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 réxi-
me xurídico da entidades locais, aprobado por R.D. 2568/86, de 28 de novem-
bro e demais normativa legal procedente e que resulte aplicable, formula as 
seguintes: 
   

PPPRRREEEGGGUUUNNNTTTAAASSS      

1.-  No edificio do conservatorio de música, recentemente pintado, na sua cara 
norte cara os xardins no lado esquerdo hay unha seria de caixas de acometida 
de corrente, tubos, caixas repartidoras, etc. que deslucen dita fachada e tamen 
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dito edificio. ¿Podése estudiar unha nova ubicación para deixar limpa dita pa-
rede?. 
 
Sí, recientemente pintado e rehabilitado os 400 m2 da planta que se puxo a 
disposición do conservatorio e banda, colocación do ascensor e reparación do 
antigo comedor, ademáis no acordo Xunta, Deputación e Concello van os car-
tos para rehabilitar outros 400 m2, nesa fachada atópanse distintos cadros de 
alumeado e o módulo de contador. Vista a problemática xa se está estudando 
unha nova ubicación, o problema é que hai que facer no paseo marítimo unha 
hornacina de dimensións considerables onde meter ditos cadros, a creacidón 
de dita hornacina tamén supón un impacto en dito paseo polo que se está en 
negociacións con Costas.   
 
2.- En varios plenos anteriores dende este grupo municipal habíase solicitado o 
equipo de goberno que se buscase unha nova ubicación ós  contendores que se 
atopan diante de dito edificio do conservatorio, por duas razón: a primeira polo 
perigo do viandantes para atravesar polo paso de cebra e a segunda por non 
facer un bo efecto diante dun dos edificios emblemáticos de Viveiro, e tamen 
poñer en marcha os contenedores subterráneos. ¿Fixose algún avance nestes 
temas?. 
 
A única opción inmedita sería fronte á farmacia “Sara Varela” onde hai outro 
paso de cebra, pero sen a seguridade de disminución da velocidade que dan os 
pasos elevados e quedarían moi próximos aos que están ao lado de Banesto. A 
ubicación idónea é fronte ao conservatorio, estes colectores de lixo  funcionan 
mediante un sistema de elevación hidráulico os cales dende a súa creación e 
mediante as filtracións de auga presentan deficiencias de funcionamento, con 
cargo ao Plan E vanse dotar na periferia do casco histórico de Viveiro varios 
colectores de lixo soterrados, os cales melloran a imaxe visual do entorno, o 
sistema elixido para estos novos equipos é un de extracción de colectores de 
lixo por medio dunha grúa disposta sobre o camión de recollida, este sistema 
non precisa de instalación eléctrica, bomba hidráulica etc. 
  
3.- ¿Cando se vai sacar a concurso público a explotación da piscina municipal?, 
¿Fixose algunha obra para acometer o deterioro da obra civil nas instalacions?. 
 

Estase pendente do informe de valoracións das deficiencias para incorporalo ao 
prego,  o cal terá que sair a finais de xuño. 
 
4.-  A ponte que pasa sobre o  río  da Pontelabrada, o seu paso perto de cam-
po de verdes, a raíz das últimos temporais e riadas sufreu moitos desperfec-
tos, ¿Qué xestións se fixeron para a súa reparación, e cando esta prevista a 
mesma? . 
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O primeiro que se fixo foi falar con Augas de Galicia para o aranxo de dita pon-
te, Augas de Galicia enviou a dous técnicos para valorar os desperfectos e ver 
a súa magnitude con fin de englobalos dentro das obras de emerxencia, e 
dixeron que non podían acometer dita actuación dado que tiñan que levantar 
todo vial para liberar a terra que colapsou a tubo. O Concello vista a situación 
realizou unha memoria técnica  para o arranxo das deficiencias o cal se valorou 
en 24.927 €. Nestes intres estánse acometendo as obras, dicir que a Delega-
ción da Xunta na provincia de Lugo dixo que se acometeran todas as obras e, 
neste caso, non se acometeu e pagarana todos os vecinos de Viveiro cando se 
comprometeran a financiala. 
 
5.- Seguindo na mesma zona, a pista que baixa dende campo de verdes ata 
campo de urraca estaba previsto ancheala e reforzar o seu firme ¿Cando se vai 
acometer dita obra? 
 
Os vecinos cederon os terreos para ancheala, un bo intre para acometela será 
despois do arranxo da zona do río. 
 
6.- As pista que vai dende escourido o lugar de pardiñas esta chea de soca-
bons e baches,  
¿Está prevista a curto prazo a su reparación? Si é así ¿Para cando?  
 
Polo inverno que tivemos e co tránsito dos camións pola extracción de madei-
ra, prodúxose un grave deterioro das estradas, vanse bachear en base ás di-
poñibilidades orzamentarias asímesmo solicitouse colaboración á deputación 
provincial. 
 
7.- Parte das aceras que van dende o inicio da Avda Benito Galcerán ata o ba-
rrio de San Lazaro atopasen moi deterioradas, ¿Ten o goberno municipal previ-
sión de acometer as obras de reparación de ditas aceras? 
 
Pediuse reiteradamente á COTOP a prolongación das aceras de San Lázaro pa-
ra evitar que as persoas baixen á estrada, mirarono “in situ” pero a COTOP 
non lle deu solución, dende a Avda. Benito Galcerán hai tramos en mal estado, 
sobre todo pola marxe dereita de San Lázaro, debido aos camións que aparcan 
en círculo.  
 
8.- En diversas ocasións varios veciños das ruas da Praia e atalaia, na sua con-
fluencia coa rua grande puxeronse en contacto co goberno municipal para po-
ñer no seu coñecemeto que existían malos olores en varias das súas viviendas 
polo tema do alcantarillado que baixa da rúa grande. Por parte da alcaldía 
quedouse en tratar de solucionar dito tema. ¿cando se vai proceder o arranxo 
do mesmo?. 
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Recientemente asinouse un convenio coa Xunta de Galicia e a Deputación para 
entre outras esta obra, solicitarase este ano. 
 
9.- ¿En que situación se encontra a presentación das cuentas de exercicios an-
teriores solicitadas polo Tribunal de Contas, e cuio prazo remataba o próximo 
día 31 de Maio?. 
 
Xa o contestei no anterior Pleno pero aportarei toda a documentación, entre a 
cal están os escritos se lle enviaron á intervención municipal, a contestación do 
interventor, a contestación dos servizos informáticos os cales informan que a 
empresa coa que temos contratado o programa de contabilidade o día 12 de 
abril non recibiran ningún requirimento da intervención municipal, que tivemos 
que contratar cunha empresa e que se lle deron as instruccións ao interventor 
para que os atendese e que aproveitasen por se ao día seguinte alguén non 
viña a traballar cousa que sucedeu. Que hoxe estaba convocada a comisión 
especial de contas para tratar as contas dos exercizos 2007 e 2008 e que as 
contas do 2007 que se presentaron na secretaría por parte do interventor es-
taban sen conformar e sen asinar e,  que as do 2008 estaban sen elaborar, cir-
cunstancia ista que se poñerá en coñecemento do Tribunal de Contas. 
 
10.- Varios veciños de Escourido,  dirixirónse a nosoutros inquietos por saber 
si está solventado o problema de suministro de agua a sus vivendas durante a 
época do vrao? ¿Está solucinado o problema?. 
 
Coa colocación con cargo ao Plan E dun novo depósito de auga de 25.000 litros 
para abastecemento de Escourido, houbo un seguimento por parte do goberno 
local sobre o subministro o cal é óptimo segundo os vecinos preguntados, sa-
lientar que o que sí houbo o ano pasado foi unha fuga na ponte de Rego que 
non se deu atopada a tempo e que vaciou o depósito. 
 
11.- ¿Tense constancia de cando se van a comenzalas obras, para o arreglo da 
carretera xeral no seu trazado entre O Vicedo y Xove, dada a situación lamen-
table en que se encontra o vial?.  Si se desconoce, rogariamos se realizasen as 
xestiones oportunas ante os organismos correspondentes para el arreglo inmi-
nente da mesma. 
 
Dende finais do ano 2008 o goberno local está sobre o tema, o 24 de novem-
bro de 2009 se aprobou  o proxecto cun orzamento de 5.700.000,00 €, entre 
Vicedo e Area. Non temos noticias do inicio, extraoficialmente vaise acometer 
pola Consellería de Economía xa que a de Infraestructuras non ten crédito. 
 
12.- En diversas zonas do Concello (Escourido, Pallaregas, bocacalles en Can-
tarrana, Celeiro), asi como na entrada a casa do mar, etc., encontranse carre-
teras e pistas con moitos baches, ¿cuando se teñen previsto arreglar?. 
 

 24



EEEXXXCCCMMMOOO...CCCOOONNNCCCEEELLLLLLOOO   
                                                                              DDDEEE                                                                                                                                                                     SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRÍÍÍAAA   
                                                               VVVIIIVVVEEEIIIRRROOO                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982560128  Fax:982561147   E-mail: viveiro@fegamp.es 
 
   

Pallaregas vaise a bachear en varias zonas e temos pendente outra bocarúa de 
Cantarrana dos responsables das beirarúas, na entrada da casa do mar ba-
cheouse varias veces polo Concello e non é do Concello, pero seguen entrando 
autobuses. 
 
13.- Faice uns días leimos noticias sobre o proyecto da ampliación da ponte do 
ferrocarril na zona de Verxeles; que xa viñamos todos demandando dende fai 
tempo. ¿Pódenos o señor Alcalde  aclarar en que situación se encontra o pro-
yecto e si hay datas concretas para o comenzo das obras?. 
 
Pode que todos as demandasen pero quen solicitou e xestionou foi este gober-
no. Fai menos dun mes estivo na Alcaldía o Presidente de FEVE e comprome-
teuse a que no prazo dun mes nos entregaría o proxecto, en cumprimento di-
sto o xoves pasado falamos coa directora infraestructuras de FEVE e quedamos 
para despois do 8 xullo para concretar a reunión para tratar o proxecto. 
 
14.-Aficionados o mundo do motor, e asociacions adicadas a este deporte, 
fixéronnos chgar as súas queixas, dado que non poder practicar estos deportes 
na zona; ¿e posible que se poida buscar e habilitar un circuito para poder cu-
brir as suas necesidades? 
 
A Alcaldía está aberta a toda proposta en canto a espazos concretos que tipo 
de circuitos e a fonte de financiación. 
 
15.- Na zona da depuradora perto do cruce a celeiro hai varios meses un vehi-
culo foise contra o muro, a esta data ainda non esta reparado o mesmo ¿Can-
do se vai proceder a súa reparación? 
 
Despois do accidente enviaron do Xulgado notificación para a valoración dos 
danos, fíxose a voloración e enviouse, e esta semana viu aceptada e xa fixeron 
o ingreso únicamente falla a adxudicación da obra. 
 

ROGOS 
 
 
1.- -ROGAMOS Qué se realicen as xestions oportunas, cos organizadores, con 
tempo suficiente para que poidamos volver a contar co Belén que se instalaba 
todaslas navidades na nosa cidade, dado que este grupo municipal considera e 
un importante atractivo para a nosa vila.  
 
Teño a contestación feita, pero darei a mesma  cando a persoa á que vou citar 
estea presente. 
 
2.- Ante as noticias aparecidas na prensa sobre o recorte nos endeudamentos 
municipais, ROGAMOS que se realice neste Concello un estudio económico so-
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bre a situación en que se encontra e as posibilidades que temos para poder 
atendelos pagos tanto fixos como aquellos comprometidos cos proveedores. 
Así como a realización dos presupuestos municipais, para que este Concello 
teña un coñecemento real dos ingresos que se poden ter e dos gastos que se 
poden soportar. 
 
Se estiveran confeccionadas as contas xa teríamos avanzado ata o ano 2008, 
aceptamos realizar un estudio económico sobre a situación en que se encontra 
e encontraba e a posibilidade que temos de atender os pagos, tanto os fixos 
como os derivados de sentezas xudiciais e os comprometidos cos proveedores. 
Agora temos recorrido a sentenza que nos obriga a pagar 650.000,00 € mailos 
intereses a “Paulino Construcciones”, cando saiu isa veu outra, por ilo cremos 
que hai que ter ese estudo, pero tendo en conta a situación paradóxica que se 
está dando e que a sentenza de Caferlo recolle que o que non se recoñecía 
cando se era Alcalde vaise como testemuña agora, en troques de recoñecelo 
cando se tiña a capacidade antes para facelo. 

 
3.- ROGAMOS o equipo de gobernó que solicite a consellería de política territo-
rial da Xunta de Galicia o arranxo das tapas das alcantarillas para poñelas a 
nivel do aglomerado na carretera que vai dende a estación de servicio de Bue-
navista ata Celeiro, o seu paso polo pirixel. 
 
Hai tempo que se pediu que se levanten as tapas dos sumidoiros. Existe un 
desen --contro entre a Delegación de Infraestructuras e Aquagest que está re-
trasando a solución. 

 
E sen máis asuntos a tratar, o Sr. Alcalde da por rematada a sesión, 

cando son  vinte e tres horas e vinte minutos, de todo o que eu, como Secreta-
rio dou fe. 
 

   Vº. e  Prace 
           O  ALCALDE,                                                O SECRETARIO, 
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