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ACTA DA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO CON-

CELLO  O DÍA  VINTE E OITO  DE XUÑO 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 corenta e 
dous minutos do día vinte e oito de xuño  do dous mil dez, reunense, en pri-
meira convocatoria, os Sres. Concelleiros citados anteriormente, ao obxecto de 
celebrar a sesión ordinaria do Pleno, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde, asisti-
do 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, DA REDUCCIÓN SALARIAL DOS 
MEMBROS DA CORPORACIÓN CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA EN BASE 
AO ACORDO DA FEMP.  

 
Intervén o Sr. Alcalde dicindo que de todos é sabido os recortes que se pro-

duxeron na función pública, que a proposta da Alcaldía é consecuencia da pro-
posta auspiciada pola FEMP que consiste en que ao Alcalde se lle reduzan as 
retribucións nun 6% e á Primeira Tenente de Alcalde o 5% e que pese as dis-
cusións mantidas na comisión informativa esta é a proposta que se somete a 
aprobación. 
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Intervén o Sr. Fernández Amor dicindo que van a votar a favor da proposta 
pero que esta  é un insulto xa que para o pobo de Viveiro estes salarios que se 
reducen non son acordes cos que se perciben noutros municipios que cobran 
máis con moitos menos habitantes, pero que a vai a apoiar por disciplina de 
voto. 
 

A continuación, intervén o Sr. Leal Arias dicindo que cren que esta medida 
non é a solución para a tallar o déficit público, que o que debería facer a FEMP 
é establecer uns salarios en función do concellos, que os salarios dos corpora-
tivos de Viveiro son dos máis baixos e que incluso concellos  de 2.000 habitan-
tes cobran ata 3 veces máis, manifestando que está en contra co acordo da 
FEMP e que se van a abster. 
 

Seguidamente, o Sr. Goás Basanta di que están en contra das medidas de 
reducción do déficit por cuestión que xa se espuxeron no seu intre e que esta 
non é a solución idónea para recortar o déficit, que están en contra da reduc-
ción en sí e que van a votar en contra. 
 

Intervén o Sr. Expósito Mariño lembrando que el votara en contra da adica-
ción exclusiva da Primeira Tenente de Alcalde, pregunta se cando se fixaron as 
retribucións eran conscientes de que esas cantidades eran as mínimas. Prose-
gue dicindo que existen tramos excesivos xa que o desconto do 6% faise a to-
dos os que perciben entre 41.000 e 27.000 €, anunciando en que vai a votar 
en contra. 
 

Finalmente, intervén o Sr. Alcalde dicindo que se deberían fixar criterios dos 
salarios para cada concello en función dos habitantes e a dispersión que hai 
concellos de menos de 5.000 habitantes que destinan 78.000 € para as retri-
bucións dos concelleiros, pero que van a votar a favor da proposta de acordo 
co recomendado pola FEMP e que non quere que se faga demagoxia dicindo 
que o único Alcalde do noso entorno que non se baixa o soldo é o de Viveiro 
pero que haberá que facer unha proposta neste senso e dirixila ao Estado e á 
Xunta, ao que resposta o Sr. Expósito Mariño que se se trae esa proposta él 
subscríbea. 
 

Sometida a proposta da Alcaldía a votación, o Pleno con oito (8) votos a fa-
vor (Srs 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 Concepción Toral Romero e D. Vicente Hermida Ro-
drígueze) e nove (9) votos en contra (Srs D. Guillermo Leal Arias, Dª. Raquel 
Atadell Giz, D. Jesús Fernández Fernández, Dª. María del Carmen Gueimunde 
González, Dª. Vanesa Rego Martínez, D.  Celestino V. García Paz, D. Juan José 
Pardo Gato, D. José Antonio Goás Basanta e D. Orlando Expósito Mariño) acor-
da rexeitar a proposta da Alcaldía sobre a reducción salarial dos membros da 
Corporación con dedicación exclusiva en base ao acordo da FEMP. 
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2º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS CRITERIOS DE APLICACIÓN 

DO RAL DECRETO-LEY 8/2010, DE 20 DE MAIO, POLO QUE SE ADOP-
TAN MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA A REDUCCIÓN DO DÉFICIT 
PÚBLICO. 

 
Intervén o Sr. Alcalde dicindo que despois do dictame da comisión informa-

tiva deuse conta de que no informe da intervención municipal dise que a canti-
dade a reducir para cumprir co obxectivo establecido polo Real Decreto Lei 
8/2010 é de aproximadamente 115.000 €, e que como xefe de persoal na de-
putación provincial no que indicou a cantidade concreta non se pode votar este 
acordo, nin o seguinte, ata que dita cantidade se cuantifique, co cal decide re-
tiralo da orde do día así como o punto 3º. 

 
3º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO DESTINO DOS RECURSOS 

AFECTADOS POLA REDUCCIÓN DE CUSTOS DE PERSOAL, PARA FINAN-
CIAR O REMANENTE NEGATIVO DE TESOURERÍA. 

 
Retírase da orde do día 
 
4º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA XESTIÓN DIRECTA POR PARTE 

DO CONCELLO DA PISCINA MUNICIPAL ATA A SÚA XESTIÓN INDIRE-
CTA MEDIANTE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA.  

 
Intervén o Sr. Alcalde dicindo que o que se pretende é a asunción directa da 

piscina municipal de forma temporal, verificar se hai regulamento de funcio-
namento, e clarificar se as obras de reparación responden a vicios ocultos ou a 
neglixencias do actual cesionario e repercutirlle os gastos, no acordo tamén se 
establece a modificación das bases de execución do orzamento para dar cober-
turas aos gastos a a xestión directa lle ocasione ao concello, sen esquecer aos 
traballadores da piscina municipal aos que non se pode deixar desamparados. 
 

Intervén o Sr. Fernández Amor anunciando o voto en sentido favorable. 
 

A continuación, intervén o Sr. Leal Arias quen anuncia a abstención do seu 
grupo, que os motivos son varios en primeiro lugar polo acordo xa adoptado 
no seu día, preguntando porque non se fixeron os deberes dende esa data, 
ademáis descoñecen o custo do servizo e que existe un informe de reparo da 
intervención.  
 

A seguir, o Sr. Goás Basanta di  que efectivamente o 5 de febreiro acordou-
se o rescate e xestión indirecta da piscina municipal e que non respaldaron dito 
acordo ata que se fixese un estudo económico que puxese de manifesto a ren-
dabilidade do sevizo e a posibilidade da xestión directa. Dí que non sabe por 
parte de quen non se fixeron as actuacións necesarias para poder sacar a con-
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curso este servizo, cando había tempo suficiente. Independentemente da res-
ponsabilidade de quen non realizou o traballo, no informe da secretaría esta-
blécense unha serie de apreciacións sobre as condicións de seguridade e hixie-
ne nas instalacións, o seguro de responsabilidade civil ou o regulamento de 
servizo, ademáis os vicios ocultos non están cuantificados co que se van a abs-
ter ata que se clarifiquen estas cuestións. 
 

Seguidamente, o Sr. Expósito Mariño manifesta que está claro que as res-
ponsabilidades haberá que depuralas e que son dos organismos técnicos do 
concello de Viveiro, que a el lle favoreceu xa que está en contra da xestión in-
directa pero cre prudente que o concello non asuma esta xestión ata que saiba 
en que condicións se atopan as instalacións e como se vai a prestar o servizo, 
circunstancia esta que cre que os usuarios agradecerían o peche da piscina nos 
meses de xullo e agosto. 
 

Intervén o Sr. Alcalde dicindo que se todos nos abstemos vai desaparecer o 
servizo, que de acordo co informe do secretario municipal polo principio de 
urxencia pódese contratar ao persoal, e que esta Alcaldía aprecia dita urxencia, 
que o único problema que ve é o seguro de responsabilidade pero que o resto 
das cuestións apuntadas polo secretario non se poden apreciar ata que se en-
treguen as instalacións. Prosegue dicindo que o servizo de contratación redac-
tou o prego pero que fallan os informes do mesmo, que hai base legal segundo  
informe de secretaría,  ao cal o secretario manifesta que no seu informe, ao 
tratar as deficiencias detectadas pola intervención municipal sobre a falla de 
crédito axeitado e suficiente, e subsanación destas deben ser confIrmadas pola        
intervención. Conclúe o Alcalde dicindo asumir que a proposta baséase en tres 
puntos: asumir temporalmente a xestión do servizo, declarar recursos afecta-
dos os ingresos derivados das taxas e modificar as bases de execución. 
 

Intervén o Sr. Leal Arias dicindo que non se sabe cando se vai a efectuar o 
cobro ou o que se vai a cobrar, que se en 15 días se poden ver a deficiencias e 
a forma idónea de xestión do servizo porqué non se fixo no mes de febreiro, 
rematando que cos datos facilitados non se pode facer unha valoración da pro-
posta. 
 

Intervén o Sr. Alcalde dicindo que os pregos foron entragados polo servizo 
de contratación no mes de marzo. 
 

Intervén o Sr. Goás Basanta lembrando que no mes de febreiro adoptouse o 
acordo de xestionar o servizo de forma indirecta e que non están valorados os 
desperfectos así como a falla dos informes sobre o prego, ao que é respostado 
polo Sr. Alcalde que os informes que fallan sobre o prego son os do secretario 
e o da intervención. 
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Intervén o Sr. Expósito Mariño dicindo que o Sr. Alcalde ten razón cando dí 
que se todos nos abstemos conclúe o servizo pero pregúntalle en que condi-
cións vaise a coller o servizo, que é mellor pechar e unha vez se analicen as 
deficiencias abrilo ao público ao que o Sr. Alcalde lle contesta que hai que abri-
lo o 1 de xullo xa que para o usuario elle igual xa que o día 30 de xuño vaino a 
ter aberto e que se despois hai que pehalo temporalmente farase pero que dita 
decisión adoptarase unha vez se asuma o servizo. 
 

Sometida a proposta da Alcaldía a votación, o Pleno por maioría con nove 
(9) votos a favor e oito (8) 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, D. 
Juan José Pardo Gato e D. José Antonio Goás Basanta, ACORDA o seguinte:  
 
Primeiro.- Asumir temporalmente e con efectos de 1 de xullo de 2010 a 
xestión directa do servizo público da piscina climatizada ata a súa xestión indi-
recta mediante concesión. 
 
Segundo.- Declarar recursos afectados os ingresos recadados en aplicación da 
Ordenanza Reguladora da taxa pola prestación de servizos na piscina municipal 
climatizada de Viveiro. 
 
Terceiro.- Modificar as bases de execución do orzamento do exercizo 2008, 
engadindo na base 12 CRÉDITOS AMPLIABLES, concretamente dentro do pará-
grafo que dí: 
 
“As partidas ampliables que de forma expresa e taxativa se regulan nas pre-
sentes bases e os medios ou recursos expresamente afectados son os seguin-
tes:” 
 
as seguintes partidas afectadas: 
 
4 
5 
2 
1 
3 
1 

Persoal laboral tem-
poral deportes 

3 
1 
0 
4 
2 

Ingresos Piscina  municipal 

 
Cuarto.- Someter a exposición pública a modificación das bases de execución 
do orzamento mediante anuncio no BOP por espacio de 15 días durante os ca-
les os interesados poderán examinalas e presentar reclamacións perante o Ple-
no. A modificación considerarase definitivamente aprobada se durante o citado 
prazo non se houbesen presentado reclamacións. 
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5º.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA. 
 

 Por parte do Secretario díse que as resolucións estiveron a disposición 
dos Concelleiros, polo Sr. Alcalde manifestase que os voceiros que soliciten co-
pias das mesmas están autorizados. 
 
 

6º.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 
 
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.  
 
Dí o Alcalde que quedara este rogo pendente de contestación no anterior pleno 
para contestalo cando estívese presente a concelleira María del Carmen Guei-
munde González. Este Alcalde non ten ningún impedimento en que se volva a 
poñer o Belén, pero creo que a edil do Concello debería rectificar cando fai a 
pregunta no Senado que dí que no inventario de patrimonio artístico de España 
figura a Igrexa de Santa María del Campo de Viveiro como un fermoso exem-
plar románico de primeira metade do século XII declarado no seu día monu-
mento nacional, o conxunto artístico que forma xunto ao monasterio das con-
cepcionistas fundado en 1607 e ampliado nos primeiros anos do século XVIII 
fan de Viveiro un referente histórico plástico na comarca da mariña na provin-
cia de Lugo. Dende hai uns anos no mes de decembro dito espazo é intervido 
polo Concello para instalar un belén a tamaño natural recreando rocas, lagos, 
pobos e xentes que cos seus tintes texturas e humidades deterioran a superfi-
cice da pedra sen esquencer as feridas que as ferramentas e utensilios de an-
claxe e montaxe ocasionan nos muros do monumento, en decembro de 2007 
un temporal saturou de auga as pezas e o peso das mesmas ocasionaou gra-
ves danos ao cruceiro que soportaba a estructura e que xunto coa igrexa e o 
monasterio conforman o mencionado conxunto desprendéndose da súa base 
no atrio da igrexa, todavía se contempla o fuste á espera segundo o Alcalde da 
localidade ao informe de patrimonio. En aras de contribuir á conservación e 
mellora do patrimonio español,  esta senadora formula ao goberno as seguin-
tes preguntas: ¿é coñecedor o goberno?, ¿conta o Concello de Viveiro coa au-
torización de patrimonio?, ¿que pasou co cruceiro?, ¿tomáronse as medidas 
oportunas para salvaguardar e respectar o monumento permitindo a instala-
ción do Belén?, ¿que funcionario ou cargo político ou administrativo permitiu a 
instalación do Belén e que accións emprenderá o goberno?. 
 
En primeiro lugar non houbo ningún deterioro do patrimonio histórico-artístico, 
o único certo que hai aquí é que houbo un temporal e que caeu o cruceiro que 
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estaba solto na súa base. No intre en que se pida disculpas, porque esta acti-
vidade non danou para nada o patrimonio,  solicitareino, antes non, para que 
non se nos volva a denunciar. 
 
 
PPPRRREEEGGGUUUNNNTTTAAASSS      

 
1.- Varios veciños de Chavín nos fixeron chegar as súas queixas sobre o mal 
estado da pista que vai ao lugar de taravelos en dita parroquia. ¿Esta previsto 
en breve a reparación de dita pista?. 
 
Non, está previsto arranxar os últimos 10 metros de acceso a unha finca que 
está mal acondicionada. 
 
 
2.- O dia 2 de Abril do presente ano prodúxose o apagón total da Televisión 
analóxica, e entrou en funcionamento a TDT. Sabido é que a cobertura no noso 
concello é difícil  por ser unha zona montañosa e arbolada, co que en algún lu-
gar aínda non se ve ao 100 %. Recibimos as queixas de algúns veciños dado 
que se lles interrumpe a sinal. Por elo formulamos a seguinte pregunta ¿Os re-
emisores da Tora (Covas), Area, Landrove e Escourido (Covas) están ao 100 % 
de emitir a sinal dixital a dia de hoxe? 
 
O 3 de abril púxose en funcionamento un reemisor en Escourido que non cu-
bría o 100 por 100, un menor en Covas e en Area outro. Nestes intres cam-
biouse o reemisor da Tora e estamos pendentes de que o organismo da Xunta 
poña un reemisor que si tería potencia suficiente no límite entre Escorido e 
Folgueiro, e se con ese reemisor se soluciona Escourido quedaría solucionado 
ao 100 por 100 pero temos gardado o reemisor de Cobas por se falla esa pro-
posta que plantexa a Xunta poñelo só para Escourido. 
 
 
 
3.- Moitas das farolas do paseo marítimo de Covas estas sen alumear e a ou-
tras faltalles a protección de cristal ¿Cando se vai proceder á súa reparación? 
 
Cando atopemos ese mesmo modelo de farola 
 
 
4.- Despois dos temporais de mar do pasado inverno e primaveira a Praia de 
Seiramar foi moi castigada, quedándose caseque sen area na pleamar, saindo 
moitas pedras a superficie, ¿está previsto arranxar dia Praia?. 
 
Sí, comunicouse a costas. 
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5.-  A raíz do último temporal de choivas do mes xuño moitos ríos e regatos do 
concello sufriron desbordamento, dado que se atopaban sen limpar os seus 
cauces, provocando diversas riadas, ¿Ten solicitado o gobernó municipal a lim-
peza dos mesmos? 
 
Sí, pedímosllo ao Presidente na súa visita que fixo a Burela, ademáis a limpeza 
dos ríoos é competencia da Xunta de Galicia. 
 
 
6.- A ponte de Chavin, tras esas arriadas quedou en bastante mal estado, ¿Po-
deríase estudar o se ancheamento ? 
 
Sí, estivo o Concelleiro de Obras co Director Xeral de Obras despois da riada e 
dixo que sí, non só no seu ancheamento, senón tamén tratar de reforzalo. 
 
7.- Estamos  a finai de Xuño e moitas persoas acuden ás  praias de Area e de 
Covas, e a esta data ningunha das dúas conta con socorristas, ¿Cando está 
previsto que se incorporen? 
 
Hoxe contrataronse 6, deronnos o mesmo pero para limpeza non. 
 
8.- A entrada á Praia de Area, perto do albergue, atópase en malas condicións, 
debido ao desnivel de máis dun metro que fai imposible subir e baixar por dita 
entrada. Asi mesmo había unha entrada de madeiras que agora está nun apar-
cadoiro perto, ¿Vaise arranxar esta entrada e volver a poñer a rampa de ma-
deira?” 
 

Sí, e vaise a poñer outra nova rampa enfronte á cruz vermella para a 
xente discapacitada. 
 

E sen máis asuntos a tratar, o Sr. Alcalde da por rematada a sesión, 
cando son  vinte e dúas horas e catorce  minutos, de todo o que eu, como Se-
cretario dou fe. 
 

   Vº. e  Prace 
           O  ALCALDE,                                                O SECRETARIO, 
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