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ACTA DA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO CON-
CELLO  O DÍA  VINTE E SETE  DE SETEMBRO  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. María del Carmen Gueimunde González, D.  Celestino 
V. García Paz, D. Juan José Pardo Gato, Dª. Raquel Atadell Giz, D. Jesús Fer-
nández Fernández, Dª. Vanesa Rego Martínez, D. José Antonio Goás Basanta e 
D. Orlando Expósito Mariño. 
      
 

SECRETARIO 
 D.  Francisco Javier Oubiña Lodeiro         
 

Na Casa do Excmo. Concello de Viveiro, sendo as vinte horas e trinta e 
sete minutos do día vintesete de setembro 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. 

 
Comprobado pola Secretaría a existencia do quórum necesario, declárase 

polo Sr. Alcalde aberta a sesión. 
 
 

1º.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE CE-
LEBRADA O DÍA 9 DE SETEMBRO DE 2010 
 
 Non se producen observacións á mesma co que queda aprobada. 
 

2º.- INFORME DA ALCALDÍA SOBRE A PISCINA MUNICIPAL 
 
Intervén o Sr. Alcalde quen dí que este tema ao goberno municipal lle 

preocupa e lle ocupa, dicindo que é mentira que fose unha argucia administra-
tiva o erro que se cometeu por determinado persoal ao trascribir o acta e po-
ñer en vez do mes de xuño poñer mes de xullo. En segundo lugar di que a 
primeira valoración que se fixo preto dos arranxos da piscina non superaba os 
70.000 €, que consistían en obras de albalenería interior e que podían ser 
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adxudicados mediante un procedemento negociado nun breve tempo, pero 
despois pedimos un informe do que vou dar lectura. 

 
No informe, consta o seguinte: 

 
 
•    Fachadas 
-    Deterioro do mortero monocapa con existencia de grietas e posibles filtracións de auga 
ao interior, sendo preciso sanear dito mortero tapando as grietas existentes e dando unha 
posterior aplicación de pintura hidrófuga. 
-    Reposición de aplacado de pizarra, sendo preciso reponer as pezas desprendidas e/ou 
deterioradas. 
 
•    Cuberta 
-    Revisada    a    cuberta    da    edificación,    obsérvase    que    a impermeabilización   
da   cuberta   plana   se   atopa   totalmente deteriorada,   sendo   preciso   reponer  a   
lámina  asfáltica  e  o illamento térmico da mesma. 
-    Tamén é necesario reponer as albardillas de remate perimetral e os encontros eos pa-
rámetros verticais. 
 
•    Albalenería interior 
-    É   preciso   sanear  os   alicatados   desprendidos   na   zona   de vestiarios do persoal. 
-    É necesario sanear as varandillas de aceiro inoxidable existentes en toda a edificación. 

- Obsérvase que é preciso restituir a totalidade do falso teito en toda a zona dos va-
sos da piscina. 

 
•   Instalacións Deshumestadora                       . 

- Apreciase a simple vista que o sistema de control non funciona. Os dous circuitos 
frigoríficos están deteriorados e as comportas de  renovación de aire están daña-
das. Ademáis,  a máquina funciona con refrixerante R32, o cal a día de hoxe está 
prohibido, debendo adaptarse a máquina as normativas vixentes. Por todo o ex-
posto, considero que sería conveniente substituíla por outra nova. 

 
Climatización ximnasio 
-    Apreciase que non existen rexillas de retorno na instalación. O aire cáptase directa-
mente do falso teito, afectando ao proceso de  renovación   de .aire,   polo   que   sería   
conveniente   dotar  as instalacións coas devánditas rexillas. 
-    A máquina condensadora atópase dentro do local do edificio, captando o aire no inter-
ior do local. Ademáis, obsérvase un grado de deterioro externo considerable de dita con-
densadora, polo que sería preciso dotar a instalacón dunha nova e colocada no exterior, 
garantindo así o bo funcionamento da mesma. 

- Os condutos de ventilación que discorren polo falso teito están rotos, polo que é 
preciso sanéalos. 

 
Auga quente sanitaria 
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-    Os actuáis tanques de auga quente non cumpren coa normativa da lexionela, non te-
ñen boca de home para o acceso ao interior do mesmo, polo que sería preciso cambiar 
ditos tanques. 
 
Duchas 
A actual instalación das duchas tampouco cumpre coa normativa da lexionela. A auga fría 
e quente mestúrase na sala de caldeiras, sendo necesario que a mezcla se efectúe na 
propia ducha, polo cal é necesario levar unha instalación ata o punto de ducha de auga 
quente e fría para realizar a mestura alí. 

 
Spa 

- Dadas as características actuáis do spa, sería conveniente eliminar a cascada 
existente na parede lateral e sustituíla por tres cuellos de cisne. Ademáis, dadas as 
dimensions deste vaso, sería conveniente aumentar o sistema de depuración e va-
lorar a conveniencia de que este vaso funcionase á mesma temperatura de auga 
que o vaso principal, a fin de evitar problemas de condensación e xeración de po-
sibles focos de lexionela. Para que esta zona funcionase con auga a máis tempera-
tura, sería necesario montar unha nova instalación totalmente independiente para 
dita zona, ademáis de independizar os dous vasos, o que suporía un elevadísimo 
coste económico. 

 
CONCLUSIÓN 
 
Por todo o exposto, o técnico que suscribe estima que o importe necesario para a subsa-
nación das deficiencias antes referidas ascende á cantidade de 275.000 euros, desglosa-
da nos seguintes capítulos: 
 
- Fachada       ...                      30.000 €uros 
 -Cubería                                35.000 €uros 
- Albañilería interior                65.000 €uros 
- Intalacións                           145.000 €uros 
 
 
3º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ALEGACIÓNS DO CONCELLO DE 
VIVEIRO Á APROBACIÓN INICIAL DO PLAN DE ORDENACIÓN DO LITO-
RAL DE GALICIA 
 

Por parte do Sr. Alcalde dase lectura á proposta. Intervén dicindo que ti-
veron unha reunión previa onde acudiron os voceiros e os técnicos e se nos 
dixo que as demandas presentadas que entendíamos vitais para Viveiro Conce-
llo eran factibles e que agora chegan a esta aprobación inicial sen incluir nin-
gunha das consensuadas, incluso ignoran que o 10 de xuño de 2010 se apro-
baron novos 9 núcleos rurais, 8 e unha ampliación. O único que se nos dixo 
que non aceptaban era o tema do Pirixel, o tema que nos plantexábamos no 
entorno do convento de Valdeflores pero moi separado, a estructura dun cen-
tro comercial e o auditorio de Viveiro, unha saída con vehículos á variante e o 
trazado horizontal que iba dende as rúas de Magazos que nos dixeron que o 
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puxéramos perperdicular cousa que fixemos. Ademáis resaltar que no propio 
parlamento de Galicia chegaron a un acordo de que recoñeceran todos os nú-
cleos existentes na provincia de Pontevedra, ao que hai que decirlle á Xunta de 
Galicia que os da provincia de Lugo tamén temos mar.  
 

Intervén o Sr. Leal Arias quen dí que o día da xuntanza sairon todos moi 
ledos e que tiveron a aceptación maioritaria das demandas presentadas na 
Xunta de Galicia, acompañando o avance do plan xeral para ver que cousas se 
tiñan que modificar. Que neste documento que se somete a aprobación do Ple-
no plásmase o aceptado no seu día e que nos 3 temas que non aceptaban non 
se puso a máis mínima oposición e que tal e como está conf¡gurado agora o 
POL é unha traba máis ao plan xeral.  
 

Intervén o Sr. Goás Basanta quen dí que despois da visita ao Director 
Xeral sairon convencidos da estimación das modificacións propostas e que fo-
ron aceptadas, agás as tres mencionadas anteriormente, que no seu día xa 
pedían a retirada do POL, que esta normativa aprobada inicialmente é total-
mente distinta ata Finisterre, que foron enganados, e que se estas alegacións 
non saen adiante veríare moi limitado o desenvolvemento da Mariña. Conclúe 
anunciando o seu voto en sentido favorable para que estiman estas alegacións 
e que se retiran este plan moito mellor. 
 

Intervén o Sr. Expósito Mariño quen dí que veu moi encantado da reu-
nión, e en parte foi porque o director xeral nos propuso as suxerencias que ti-
ñamos que recoller no plan e nos dixo o que non podíamos tocar, feitos que 
recolleron os membros do equipo redactor do plan xeral. Pois ben do compro-
metido nada de nada. Prosegue falando do pacto entre o PP e o BNG para que 
na provincia de Pontevedra se poidan legalizar vivendas e núcleos que estaban 
ilegais. Remata anunciando o seu voto en sentido favorable ás alegacións pre-
sentadas que son as consensuadas no seu día e que parte delas son as que in-
cluso nos plantexaron na dirección xeral, esperando que haber coa lembranza 
deste envío dan marcha atrás. 
 

Conclúe o Sr. Alcalde antes de pasar á votación que a normativa lle obri-
ga a recoller os núcleos que xa están recoñecidos.dicindo que a moratoria  
 
Sometida a proposta da Alcaldía a votación, o Pleno por unanimidade dos me-
bros presentes (dezasete) ACORDA o seguinte:  
  
PRIMEIRO.- Prestarlle aprobación ao informe de alegacións contra a aprobación 
inicial do Plan de Ordenación do Litoral de Galicia, segundo o informe elebora-
do conxuntamente polo Arquitecto Manuel Eduardo López Vázquez, pola Enxe-
ñeira de Montes Dona Belinda Yepes Jiménez, polo Enxeñeiro de Edificación 
Arquitecto Técnico Manuel Ángel López Real e polo Enxeñeiro de Camiños Can-
les e Portos Manuel Campo Díaz. 
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SEGUNDO.- Que se dea traslado do acordo e do informe de alegacións debi-
damente dilixenciado polo secretario xeral do Concello, á Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestructuras. 
 
4º.- APROBACIÓN PROVISIONAL E MODIFICACIÓN PRESUPOSTARIA 
PARA ATENDER A DISTINTAS INVERSIÓNS 
 

Intervén o Sr. Alcalde dicindo que da póliza que había de inversións exis-
te unsaldo que permite dotar de crédito ás seguintes actuacións: terceira fase 
da adecuación da casa consistorial así como a execución das fases públicas co-
rrespondentes aos programas de rehabilitación do casco histórico de Viveiro, 
que hai informe favorable da intervención e que foi dictaminado hoxe pola Co-
misión Informativa de Facenda sendo dictaminado favorablemente cos votos 
favorables de todos os membros agás unha abstención do Sr. Leal Arias. 
 
Intervén o Sr. Leal Arias dicindo que se non existe ningún impedimento por 
parte do Sr. Alcalde ao condicionante de intervención de que asine a Alcaldía a 
moción anuncian o voto favorable. 
 
Sometido o asunto a votación o Pleno por unanimidade acorda o seguinte:  
 

1.- APROBAR inicialmente el expediente de modificación de créditos núm  57/2010, 
correspondiente a crédito extraordinario entre partidas del presupuesto de gastos, con el 
siguiente desglose: 

 
Partidas que incrementa  Partidas que disminuyen 
Partida Descripción Importe Partida Descripción 
511.601 
FASE 8º 
PAVIMENTACIÓN Y 
AJARDINAMIENTO 
PONTELABRADA 

INVERSIÓN IN-
FRAESTRUCTURAS 
DESTINADAS AL 
USO GENERAL 

25.665,76 € 121.622 TRANSFORMADOR 
CASA CONSISTORIAL

511.601 
FASE 8º 
PAVIMENTACIÓN Y 
AJARDINAMIENTO 
PLAZA DE JUAN 
DONAPETRY 

INVERSIÓN IN-
FRAESTRUCTURAS 
DESTINADAS AL 
USO GENERAL 

21.935,84 € 511.61101 Inversión reposición e 
infraestructuras de uso 
general 

511.601 
FASE 9º 
ADECENTAMIENTO 
DEL ENTORNO DE 
SAN FRANCISCO 

INVERSIÓN IN-
FRAESTRUCTURAS 
DESTINADAS AL 
USO GENERAL 

30.603,46 € 121.623 MAQUINARIA, INSTA-
LACIONES Y UTILLA-
JE 

45101.632 INVERSIÓN PARA 
ADECUACIÓN DE LA 
CASA CONSISTO-
RIAL 

12.162,45 € 121.625 MOBILIARIO Y ENSE-
RES CASA CONSIS-
TORIAL 

   121.626 EQUIPOS PARA 
PROCESOS DE IN-
FORMACIÓN 
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   42201.623 MAQUINARIA  INSTA-
LACIONES Y UTILLA-
JE 

   42202.625 MOBILIARIO Y ENSE-
RES UNED 

   43102.623 MAQUINARIA Y UTI-
LLAJE SERVICIOS 
MÚLTIPLES 

   43103.620 PARQUES Y JARDI-
NES 

   452.622 INVERSIONES EN 
CONSTRUCCIONES 
DEPORTES 

   432.625 MOBILIARIO Y ENSE-
RES 

   432.789 SUBVENCIÓN REHA-
BILITACIÓN DEL 
CASCO HCO CON 
FONDOS PROPIOS 

   511.610 CONSERVACIÓN DE 
PISTAS DAÑOS TEM-
PORAL 

   511.611 INVERSIONES DE 
REPOSICIÓN EN IN-
FRAESTRUCTURAS Y 
BIENES DESTINADOS 
AL USO GENERAL 

   511.610 CONSERVACIÓN DE 
PISTAS DAÑOS TEM-
PORAL 

TOTAL  90.367,51 90.367,51  
 

2.- EXPONER al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia, por es-
pacio de 15 días el citado expediente, durante los cuales los interesados podrán examinarlo 
y presentar reclamaciones ante el Pleno. Se considerará definitivamente aprobado si duran-
te el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. 

 
3.- FACULTAR al Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios para 

la ejecución del presente acuerdo. 
 

 
5º.- MOCIÓN DA ALCALDÍA SOBRE FONDOS DE REHABILITACIÓN 
 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
No diario oficial de Galicia de data de data 19 de xullo pasado, publicouse a re-
solución de 1 de xullo do 2010 do Instituto Galego de Vivenda e Solo, polo que 
se convocan as subvencións a fondo perdido para a rehabilitación e reno-
vación da calidade das vivendas no medio rural e conxuntos históricos de Gali-
cia. 
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Ademáis da existencia de vivenda rural no conxunto dos concellos galegos, Galicia 
dispón de máis de 86 Concellos con Cascos Históricos que se estaban a aproveitar 
desta subvención co obxecto de potenciar e poñer en valor o seu patrimonio histórico-
artístico e arqueolóxico. Esta tarefa por parte de moitos Concellos, se estaba a levar a 
cabo dende hai anos cunha clara vocación política de conservación do mellor do noso 
patrimonio e dende a coordinación institucional. 
 
Cada ano o Goberno galego tense involucrado cada vez máis, e as súbvencións a re-
habilitación e renovación de vivendas eran cada vez más importantes, permitindo o 
mantemento dunha dinámica de arranxo das edificación moi beneficiosa tanto para a 
cidadanía en xeral, como para a creación de emprego no ámbito das empresas da 
construcción. Na anterior lexislatura deuse un salto cualitativo moi importante, froito 
tamén do compromiso coa rehabilitación impulsado dende o Goberno de España a tra-
vés do Ministerio da Vivenda, e as axudas foron  solicitadas por un número moi impor-
tante de persoas redundando todo elo nun mantemento e nunha mellora dos nosos 
Cascos Históricos certamente notable. 
 
Así, no ano 2009 a subvención por “céduda de rehabilitación de calidade” tiña unhas subvencións 
máximas que non podían superar o 50% do orzamento total da obra que eran as seguintes: 
 

• Para rehabilitación ano 2009 máximo de 24.000 € a fondo perdido por vivenda que podían ser 
compatibles con outras subvencións, por exemplo A.R.I. (Áreas de Rehabilitación Integral). 

 
• Para a renovación ano 2009 máximo de 30.000 € a fondo perdido por vivenda que podía ser 

compatible con outras subvencións, A.R.I. 
 
Este ano dentro das medidas fronte á criso o Goberno de España ten decidido que as obras de rehabili-
tación estean exentas de pagar o IVE para impulsar a actividade económica dun sector moi afectado 
pola actual situación económica e para seguir permitindo que os cidadáns que máis o precisan conten 
con axudas para ter unha vivenda digna e en condicións de rehabilitación, seguridade e accesibilidade 
concordantes coas necesidade actuais. 
 

Fronte a esta actitude o Goberno Galego, a través da Resolución do 
1 de xullo, reduce de maneira irracional estas subvencións pasando as obras 
de rehabilitación de 24.000 E subvencionables a 6.600 €, e as de reno-
vación de 30.000 € do ano 2009 a 6.600 € neste ano. Como podemos 
comprobar reducíronse un 72 % as subvencións a fondo perdido para os 
particulares o que vai a provocar innumerables consecuencias todas elas de 
gran calado. 

 
• Afecta esta decesión a particulars que xa tiñan realizado a 

obra –dada a tramitación dos proxectos das cédulas e as axudas 
que se veñen realizando da mesma maneira dende hai 15 anos –
reducíndose ata en 20 mil euros as expectativas das axudas coas 
consecuencias imaxinables. 

 
• Esta decisión provoca un parón irremediable nunha dinámica de 

rehabilitación de máis dunha década ao tempo para mellorar os 
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cascos das nosas vilas e cidades e para mellorar as condi-
cións de vida de moita xente. 

• Perxudícase de maneira notable a empresas pesqueras de-
dicadas a rehabilitación e á construcción que precisaban neste 
momento de incentivos para a súa actividade económica e mante-
mento do emprego. 

 
• Minóranse de maneira importante os ingresos dos concellos 

a través do ICIO,  cando a financiación municipal está pasando 
un momento difícil. 

 
• Redúcense fondos para unha política estratéxica en materia de vi-

venda mentas a Consellería responsable triplica eses fondos 
no que dedica a publicidade. 

 
Por todo o exposto o PLENO do CONCELLO DE VIVEIRO aproba a seguinte 

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 
 

1) Instar á Xunta de Galicia a deixar sin efecto a Resolución publicada o 
19 de xullo e modificar as cantidades dedicadas aos fondos de rehabi-
litación de vivendas nos Cascos Históricos e no ámbito rural. 

 
2) Instar á Xunta de Galicia a convertir a rehabilitación nun eixe priorita-

rio para impulsar a actividade das empresas de construcción e permi-
tir a mellora das condicións de vida dos galegos e das galegas. 

 
3) Levar adiante unha liña de axudas á rehabilitación que permitan o ac-

ceso a estes fondos por parte daqueles colectivos que teñan máis difi-
cultades económicas e que viven en áreas con edificacións máis dete-
rioradas. 

 
4) Instar á Xunta de Galicia a informar ao conxunto da poboación das 

medidas impulsadas polo Goberno de España no que se refire ao im-
pulso da rehabilitación e da eliminación do IVE destas obras. 

 
5) Consensuar coa Fegamp as liñas de acción e axudas para garantir o 

acceso á vivenda digna polo conxunto da sociedade galega.” 
 

Intervén  o Sr. Alcalde dicindo que en Galicia dende fai 15 anos víñase 
facendo unha aportación para subvencións a áreas de rehabilitación. Que no 
ano 2009 a subvención por cédula de rehabilitación de calidade tiña unha sub-
vencións máximas que non podían superar o 50% do orzamento total da obra 
e que eran as seguintes: de 24.000,00 € a fondo perdido por vivenda, que po-
dían ser compatibles con outras subvencións, por exemplo as áreas de 
rehabilitación integral e de 30.000,00 a fondo perdido por vivenda, 
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litación integral e de 30.000,00 a fondo perdido por vivenda, compatibles ta-
mén. Agora mediante resolución de 1 de xullo en Galicia redúcense estas sub-
vencións pasando de 24.000,000 € a 6.600,00 € no tocante ás obras de reha-
bilitación e de 30.000,00 € a 8.800,00 as de renovación. En Viveiro neste intre 
hai 212 actuacións que ainda están coa rehabilitación e coa minoración das 
subvencións van perder moitos cartos. Por último procede á lectura da parte 
dispositiva da moción dicindo que o que queren é a aprobación por unanimida-
de da moción co que coa aprobación dos dous primeiros puntos dáse por satis-
feito. 
 

Intervén o Sr. Fernández Amor quen dí que van a votar a favor da pro-
posta da Alcaldía, que esta é a forma de facer política que ten o partido popu-
lar, que a xente que ía a recibir 24.000,00 € vai a pasar a recibir 6.600,00 € e 
a que ía a recibir 30.000,00 € vai a pasar a recibir 8.800,00 €, que esta medi-
da é inxusta para as persoas que rehabilitaron as vivendas e que Viveiro ten 
que ter un casco histórico rehabiltado. 
 

Intervén o Sr. Leal Arias quen dí que no preámbulo terían moitas cousas 
que discutir, pero como dixo o Alcalde na súa exposición que ista parte podía-
mos saltala vemos a proposta a ben na parte dispositiva, pero habería que 
empezar pola Administración do Estado que foi recortando os seus gastos e 
como consecuencia a Xunta de Galicia non é allea a isto, polo que estes recor-
tes poderían ser entendibles. Aínda así a van a apoiar. Conclúe dicindo que o 
IVE é competencia estatal polo que a súa eliminación lle corresponde ao Esta-
do. 
 

Contestalle o Sr. Alcalde dicindo que o que se pide é que se inste á Xunta 
de Galicia para que informe á poboación sobre a eliminación do IVE desas 
obras. 
 

Intervén o Sr. Goás Basanta quen anuncia o seu voto en sentido favora-
ble, que ista medida o que conleva é a un parón  na recuperación de determi-
nados cascos históricos, xa que o obxectivo destas axudas e procurar mellores 
condicións de vida  e acceso a ese tipo de vivendas. 
 

Intervén o Sr. Expósito Mariño quen dí que esta era unha das normas 
que máis lle gustaba , que con este recorte vaise atrancar a mellora que está 
sufrindo o casco histórico de Viveiro xa que aínda queda moito por facer e que 
con esta medida o que xa está deteriorado vaise deixar caer. Conclúe mos-
trando a súa conformidade e apoio á moción presentada pola Alcaldía. 
 

Antes de pasar á votación o Alcalde dí que o se vai a votar é a parte dis-
positiva, por parte do secretario pregúntase se se elimina a exposición de mo-
tivos, contestándolle o Sr. Alcalde que a proposta vai igual pero o que se acor-
da é a proposta da Alcaldía. 
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Sometida a moción a votación, é aprobada por unanimidade. En conse-

cuencia o Pleno ACORDA: Aprobar a moción formulada pola Alcaldía sobre fon-
dos de rehabilitación. 
 
6º.- MOCIÓN DO PSdeG-PSOE, SOBRE A BIBLIOTECA MUNICIPAL 
 
En data de 1 de abril de 1961; baixo a presidencia do entón Alcalde-Presidente 
D. Francisco Vázquez Ramudo, constituise por vez primeira a denominada 
“JUNTA LOCAL DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE VIVEIRO”. 
 
A devandita Xunta estaba constituida por diferentes persoas relacionadas co 
ámbito educativo e cultural da localidade e tiña por obxecto rexir, fiscalizar, 
coordinar e organizar todas as actividades relacionadas coa Biblioteca e os 
seus fondos bibliográficos. 
 
A referida Xunta veu funcionando regularmente dende a data da súa constitu-
ción ata o 4 de maio de 1988, sendo o seu último presidente o Alcalde-
Presidente D. César Aja Mariño. 
 
MOCIÓN: 
 
Sendo conscientes da grande importancia que para os cidadáns do noso Con-
cello, usuarios da biblioteca e das axencias de lectura municipais ten a posta 
en funcinamento, outra volta, dunha nova Xunta Local, é polo que propoñemos 
a seguinte resolución para a súa aprobación: 
 

1. Constitución da nova Xunta Local da Biblioteca Pública Municipal e das 
Axencias de Lectura de Viveiro. 

2. Nomeamento dos membros da mesa, presididos pola Concelleira de 
Cultura e integrados polo persoal da Biblioteca,o Cronista Oficial e re-
presentantes de Centros Educativos.” 

 
Intervén o Sr. Alcalde dicindo que baixo a presidencia de Don Francisco 

Vázquez Ramudo constituíuse a Xunta Local da Biblioteca Pública de Viveiro, 
que veu funcionando ata o ano 1988, que se incrementaron nos últimos anos o 
fondo de libros, e que a idea desta moción é constituir a nova Xunta Local da 
Biblioteca e das Axencias de lectura de Viveiro, así como que estará integrada 
polo persoal da biblioteca, o cronista oficial e os representantes dos centros 
educativos. 
 

O Sr. Leal Arias manifesta favorablemente o sentido do seu voto. 
 

Intervén o Sr. Goás Basanta quen pregunta se se poden engadir nos 
membros da mesa a un representante de cada partido político. 
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Intervén o Sr. Expósito Mariño quen dí que vai a poiar a posta en funcio-

namento desta Xunta e que na aportación realizada polo Sr. Goás Basanta dí 
se pode ser que non teña que ser o membro un concelleiro. 
 

Intervén o Sr. Alcalde aceptando como proponente a suxerencia realiza-
da engadíndose ao punto segundo, o seguinte texto: e un representante por 
cada partido político presente na corporación. 

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

cuencia o Pleno ACORDA: Aprobar a moción formulada pola Alcaldía sobre a 
biblioteca municipal, incorporando na Xunta Local da Biblioteca Pública Munici-
pal e das Axencias de Lectura de Viveiro a un representante por cada partido 
político presente na corporación. 

  
7º.- MOCIÓN DO PP RELATIVA Á MODIFICACIÓN NA CIRCULACIÓN DO 
TRÁFICO NA RÚA LAVANDAEIRAS, EN CELEIRO. 
 
“O concelleiro abaixo firmante, Guillermo Leal Arias, portavoz, e o Grupo Muni-
cipal do PP en Viveiro, ao amparo do disposto nos artigos 91.4 e 97 do Regu-
lamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Lo-
cais presentan ante o Pleno da Corporación Municipal a seguinte MOCIÓN, 
 
MODIFICACION NA CIRCULACIÓN DO TRÁFICO NA CALLE LAVANDEIRAS EN CELEIRO 
 
con base nos motivos e consideracións desenvoltos na seguinte: 
 
EEEXXXPPPOOOSSSIIICCCIIIÓÓÓNNN   DDDEE   MMMOOOTTTIIIVVVOOOSSS   E

 
Dende o pasado mes de Xullo, a circulación do tráfico na rúa Lavandeiras en 
Celeiro, sufriu uns cambios en canto á dirección dos vehículos. Puxéronse si-
nais de dirección prohibida na subida dende a interseción das rúas da Praia e 
Avda. Ramón Canosa en dirección a Lavandeiras e ao Chao, o inicio da rúa, á 
altura dos númeors 1 e 2. O resto do sentido nas rúas Arribada, Rego da Fonte 
e a subida á Costa, non sufriron modificacións e seguen a ser de dirección úni-
ca. Imos poñer varios exemplos nos que se ve a inviabilidade deste novo tra-
zado: 
 

• Para ir á Rúa Grande indo dende o Porto ou dende a Avda. Ramón Cano-
sa, hai que ir pola rúa da Chitona ata o edificio de Aspanane e coller en 
dirección o porto (nesa zona hai dobre dirección de vehículos) ata a rúa 
Arribada para chegar á Rúa Grande, ou coller a carretera de Ribadeo C-
642 ata o cruce dos catro camiños. 
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• Para ir a calquera vivenda da Rúa Rego da Fonte dende a Cofradía de 
Pescadores, hai que facer calquera dos citados recorridos no punto ante-
rior. 

 
Hai unha sinal de dirección obrigatoria na fachada da Fábrica de Alonso, fronte 
á rúa Arribada, que cremos que non ten obxecto, pois o vehículo que pode ir 
cara o porto tan so pode vir de Lavandeiras, pois dende a rúa Arribada non po-
de, por ser a dirección ó contrario. 
Asi mesmo cremos que son menos numerosos os veciños afectados que viven 
entre o inicio da rúa Lavandeiras ata a Arribada. 
 
Por todo isto, o Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Viveiro so-
mete á consideración do Pleno da Corporación Municipal a aprobación do se-
guinte acordo: 
 
Estudar o cambio na dirección prohibida nesa zona. Poñer a dirección prohibida 
dende a intersección da rúa Arribada coa rúa Lavandeiras (fronte o antigo Bar 
Cillero-O Monchito), en dirección á rúa da Praia. E o resto das dirección deixa-
las como están ata agora.” 
 

Intervén o Sr. Fernández Fernández quen da lectura á moción presenta-

da. 

Intervén o Sr. Alcalde dicindo que non hai ningún problema en estudar a 
proposta realizada polo PP,  pero que co cambio proposto algún despistado po-
de meterse pola rúa Chitona e sair fronte á fábrica de Alonso e meterse para 
abaixo. O problema principal é cunha empresa que carga o gasoil e se cam-
biamos a dirección teñen que entrar os camións por dirección prohibida. Rema-
ta dicindo que hai dúas propostas nunha estudar e cambiar a dirección, que 
apoian estudar coa policía local e os técnicos o cambio. 
 

Intervén o Sr. Goás Basanta dicindo que él dí non dí que non se estude, 
pero que hai que estudar que na zona da rúa Chitona hai miotos rapaces coa 
cantidade de parques que hai e é un auténtico perigo que pasen por alí os co-
ches. 
 

Intervén o Sr. Expósito Mariño manifestando que ve posicións discrepan-
tes neste asunto, que habería que estudalo e ver a posibilidade de mellorar o 
que hai feito. 
 

Conclué o Sr. Alcalde que se someterá a estudo desta proposta con asis-
tencia dos técnicos, da policía e os representantes dos partidos. 
 

Sometido o asunto a votación,  o Pleno da Corporación, por unanidade, 
acorda aprobar a moción presentada polo PP relativa á modificación na circula-
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ción do tráfico na rúa Lavandeiras, en Celeiro, coa emenda realizada pola Al-
caldía na parte dispositiva que dí: que se someterá a estudo esta proposta con 
asistencia dos técnicos, da policía e os representantes dos partidos. 
 
8º.- MOCIÓN DE IU-EU PROPOÑENDO RESOLUCIÓN SOBRA A RECLA-
MACIÓN PRESENTADA POR Dª PILAR E Dª JOSEFINA GALDO FE-
RNÁNDEZ. 
 

Intervén o Sr. Expósito Mariño dicindo que esta moción foi presentada 
pola falta de contestación, despois de case dous anos, a estas dúas persoas 
despois dunha serie de reclamacións presentadas por unha posible invasión 
dun camiño, que incluso hai un acordo da antiga comisión permanente do ano 
1984 onde se recoñecía que ese camiño era público. Que en todo caso esa 
obra que se fixo non ten licenza municipal, que o único que hai solicitado é un 
acceso a unha vivenda que vai a pavimentar por espazo de 60 m2, que estas 
señoras presentan unha reclamación en novembro do ano 2008 e ata a data 
non teñen contestación, que noutra reclamación no ano 2006 a Xunta de Go-
berno Local encargábaselle a súa tramitación ao departamento de urbanismo, 
concluíndo que a realidade é que dende novembro de 2008 non se lles contes-
ta. Por último procede á lectura da parte dispositiva. 
 

Intervén o Sr. Alcalde dicindo que todo o que dixo o Sr. Expósito Mariño 
é verdade, que iste conflicto empeza cunha sentaza do TSX do ano 1996, que 
hai unha licenza outorgada para un peche que cree que era no ano 1995 e que 
despois se manda ao aparellador municipal no ano 1996 que constata o re-
tranqueo. Que no ano 2006 por parte desta Alcaldía se solicta que se inicie o 
expediente o 7 de febreiro de 2006, acordo de Xunta de Goberno do 10 de 
abril de 2006 sobre inicio de expediente e recuperación de espazo público, o 
11 de abril de 2006 escrito do servizo de urbanismo solicitando información 
sobre infracción urbanística, o 19 de abril de 2006 acordo de Xunta Xeral para 
que urbanismo tramite solicitude de costas, o 1 de xullo de 2006 remisión ao 
servizo de urbanismo de información solicitada, o 17 de xuño de 2009 o Alcal-
de solicita información sobre os trámites levados a cabo polo servizo de urba-
nismo respecto ao escrito de denuncia presentado polas irmáns Galdo, o 7 hai 
un informe de urbanismo dicindo que non está aberto o expediente e o 15 de 
setembro o Alcalde solicita que se informe porque non se cumprimentou. Isto é 
o que hai ata este intre. 
 

Así pois existen dous situacións unha é o camiño e outra a licenza, que 
estou totalmente de acordo coa moción e que os acordos que se adopten que 
se cumprar, que él engadiría que hai que dar o prazo de apertura e contesta-
ción do expediente. Anunciando que van a votar a favor. 
 

Intervén o Sr. Goás Basanta dicindo que hai que darlle saída a este ex-
pediente pero tamén a todos os expedientes. 
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Sometido o asunto a votación, incorporándose un prazo dun mes para a 

apertura e contestación do expediente, o Pleno da Corporación, por unanimi-
dade, acorda aprobar a moción que, transcrita, literalmente, dí: 
 
“MOCIÓN DE IU-EU AO PLENO MUNCIPAL PROPOÑENDO RESOLUCIÓN SOBRE 
A RECLAMACIÓN PRESENTADA POR Dª PILAR E Dª JOSEFINA GALDO FE-
RNÁNDEZ. 
 
O 17 de Novembro de 2008, ditas señoras presentar unha serie de reclama-
cións tendentes a que se lles aclare a situación en que se atopa o camiño da 
Cabreira na parroquia de Faro. O Camiño citado está invadido por unha cons-
trucción que ademais non ten licencia do Concello. Constanos que os demáis 
grupos municipais teñen coñecemento do expediente no cal aparecen as re-
clamacións destas señoras. 
 
Por iso IU-EU propón a adopción dos seguintes acordos: 
 
1.- Dar contestación a dito expediente tal e como corresponde e unha adminis-
tración pública como o Concello. 
 
2.- Repoñen a posible ilegalidade urbanística si se dera con esta construcción 
que se dencua.” 

 
 
9º.- MOCIÓN DA ALCALDÍA SOBRE AS BASES REGULADORAS QUE RE-
XERÁN AS AXUDAS E SUBVENCIÓNS A ENTIDADES LOCAIS PARA O 
APOIO AOS CENTROS DE INFORMACIÓN ÁS MULLERES (CIM). 
 

Intervén o Sr. Alcalde dicindo que os centros de información viñan tendo 
unha serie de subvencións que concretamente en Viveiro supoñían unhas axu-
das de 31.000 en conxunto, entre o asesoramento  xurídico e psicoloxico. Aquí 
coa resolución de 15 de xullo pretenden limitar a 4.000 € as axudas para as 
distintas especialistas que traballan no CIM, que sobre a archa correxiuse a 
cantidade establecendo un máximo de 14.000 €, que é inferior á cantidade que 
viñamos percibindo.  O que queremos e que nos deixen coas axudas que xa 
estaban, que non se ataque a este servizo de integración e axuda aos proble-
mas da muller. 
 

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade, 
acorda aprobar a dita Moción que, textualmente, di: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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O Consello da Xunta aprobou na sesión celebrada o pasado 15 de xullo unha 
resolución do Servizo Galego de Igualdade que establece as bases reguladoras 
das achegas económicas que este ano recibirán os 77 concellos galegos que 
son titulares dos Centros de Información á Muller. Nesta resolución, a Xunta 
introduciu importantes modificacións no sistema de subvencións para estes 
servizos, poñendo en grave risco a supervivencia de moitos deles. 
 
Os Centros de Información á Muller son departamentos que proporcionan todo 
tipo de asesoramento ás mulleres e que poñen o seu empeño en acadar a 
igualdade de xénero. Os equipos que os forman (psicólogas, avogadas, técni-
cas e demais) xogan un papel fundamental na loita contra a violencia machis-
ta, partindo dunha análise pormenorizada de cada realidade e ofrecendo todo 
tipo de solucións ás vítimas para que poidan empezar unha nova vida tras 
unha situación de maltrato físico ou psicolóxico. Boa parte deste traballo grupal 
céntrase, por tanto, en facer fronte ós casos máis graves e perigosos de desi-
gualdade entre mulleres e homes, que son os que teñen lugar cando aparecen 
condutas que atentan contra a dignidade da muller. 
 
A axuda que os CIMs prestan á sociedade –ademais de loitar contra a violencia 
machista asesoran á muller noutros ámbitos e promoven campañas para aca-
dar a igualdade de xénero- non só é recoñecida polas usuarias, moitas das ca-
les non se atreverían a interpoñer denuncias contra os seus agresores de non 
contar co respaldo destes centros. A maioría dos concellos galegos precisa de-
les para atender ás necesidades da súa veciñanza, e así o teñan manifestado 
numerosas responsables municipais, sobre todo en datas recentes e alertadas 
polas decisión da Xunta nesta materia. 
 
Os CIMs non deixaron de incrementar a súa actividade dende que foron crea-
dos, un feito que amosa a importancia destes servizos. Os concellos realizan 
cada ano un importante esforzo económico para poder mantelo, un esforzo que 
debe ser correspondido e tido en conta pola Xunta de Galicia. 
 
A resolución aprobada o 15 de xullo conleva unha merma importante de recur-
sos económicos, unha diminución que nalgúns casos fará imposible que as en-
tidades locais manteñan un servizo polo que debe velar a propia Ádministra-
ción autonómica, que de xeito unilateral decidiu rebaixar as achegas a aqueles 
centros que non conten cun equipo fixo. Polo que agora, a gran maioría dos 
concellos conta con persoal laboral eventual para cubrir estas tarefas. Polo tan-
to, a Xunta de Galicia con esta resolución está a poñer unha soga ó pescozo a 
case a totalidade dos CIMs de Galicia. 
 
A esta modificación nas subvencións hai que engadir que o Servizo Galego de 
Igualdade pretende limitar a un máximo de 4.000 euros as achegas para as 
distintas especialistas que traballan nos Centros de Información á Muller, unha 
reducción moi significativa con respecto a exercicios económicos anteriores. 
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Ante o malestar amosado por numerosos representantes municipais, o orga-
nismo autónomo corrixiu sobre a marcha a cantidade para establecer un 
máximo de 14.000, con todo, esta cifra aínda é menor que a que os concellos 
viñan percibindo. 
 
Esta resolución da Xunta de Galicia, que en ningún momento foi pactada nin 
falada cos representantes dos concellos (os alcaldes foron informados un día 
despois de que o Consello da Xunta tomara o acordo), súmase á lista de conti-
nuos ataques ás estruturas coas que conta (ou contaba) a Administración au-
tonómica para loitar pola igualdade entre mulleres e homes. O caso que nos 
ocupa é moi grave, posto que as afectadas son as mulleres más vulnerables, 
que buscan asesoramento nos CIMs para saír dunha situación de violencia que 
pode, incluso, acabar coas súas vidas. 
 
Por todo o anteriormente exposto SOLICITAMOS a adopción do seguinte acordo: 
 
Instamos á Xunta de Galicia a rectificar a Resolución de 22 de xullo de 
2010 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas e 
subvencións a entidades locais para o apoio ós Centros de Información ás Mu-
lleres, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010; e a concertar en 
colaboración cos concellos unha rede que garanta o servizo dos CIMs e 
que consolide o seu funcionamente cara o futuro.” 
 
10º.- MOCIÓN DO BNG DE APOIO Á FOLGA XERAL DO 29 DE SETEM-
BRO. 
 

Intervén o Sr. Goás Basanta quen dí que as medidas adoptadas na re-
forma laboral entre outras o abaratamento do despido, ademáis da conxelación 
de determinadas pensións, pensións que en Galicia son das máis baixas do es-
tado español e que co incremento do IPC vaise producir unha grande perda de 
poder adquisitivo, que non se fomenta a contratación indefinida e que existen 
outras medidas alternativas como a loita contra o fraude fiscal. Conclúe dicindo 
que solicitamos ao Pleno o apoio á convocatoria e mobilización da folga xeral 
do vindeiro 29 de setembro. 
 

Intervén o S. Alcalde anunciando que nesta moción vanse abster, que 
non quere entrar en debates de cifras como canto subirn as pensións nos últi-
mos anos que xa foron exposto en anterior pleno, que na moción non se dí a 
que mobilización apoian, a de UXT, CCOO, a que plataforma apoiaríamos, que 
hai sindicatos que non a apoian.  Conclúe dicindo que o dereito á folga é un 
dereito que se  constrúe colectivamente e se utiliza individualmente. 
 

Intervén o Sr. Leal Arias dicindo que o dereito á folga está recoñecido 
constitucionalmente, que na moción do BNG aportanse unha serie de datos cos 
que están de acordo e que a reforma laboral non vai a solucionar nada. 
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Intervén o Sr. Expósito Mariño anunciando o seu voto en sentido favora-

ble, dílle ao Sr. Alcalde que él noutro intre a apoiaría pero que agradece a abs-
tención do seu grupo xa que iso é importante. Que cree que é unha situación 
que se merece a folga. 
 

Intervén o Sr. Alcalde dicindo que él non quere discrepar públicamente 
con seccións sindicais, que cando foi o debate político xa se expuxeron as ci-
fras , que canto subiron as pensións mínimas nestes anos. Remata reiterando 
a abstención do seu grupo. 
 

Intervén o Sr. Fernández Amor dicindo que querería ver o día 30 a can-
tos lle van a descontar dos que están hoxe aquí. 
 

Sometido a asunto a votación, o Pleno da Corporación, por maioría, de 
nove votos a favor, que resultar ser: PP, BNG e IU-EU e oito abstencións 
PsdeG-PSOE,  acorda aprobar a dita moción, que transcrita, literalmente, dí: 

 
“A crise económica ten a súa orixe na aplicación de doutrinas políticas que 
construíron unha economía dominada polo capital financeiro e cada vez máis 
desconectada da economía produtiva e das necesidades reais dos pobos e as 
persoas. Así, quedaron demostrados os efectos perniciosos duns mercados fi-
nanceiros desregulados, e a ineficacia dun modelo produtivo baseado no sector 
da construcción e na actividade inmobiliaria. 
 
A análise que propiciou as medidas que se re recollen na reforma laboral par-
ten dunha concepción errónea. Nela responsabilízase ao mercado de traballo 
do alto nivel e forte crecemento do desemprego. Non obstante, a dinámica de 
creación e destrución do emprego depende doutros factores, ligados principal-
mente ao dinamismo económico. Así, organizacións como a OCDE, que inicial-
mente defenderon a argumentación de que canta maior protección laboral, 
maior desemprego, no ano 2006 corrixiu as súas teses. Efectivamente, as cau-
sas do gran incremento do desemprego na Galiza radican no esgotamento dun 
modelo produtivo que tivo os seus principais eixos na baixa produtividade e na 
especialización en actividades de escaso valor engadido, cuxo exemplo máis 
claro é a creación dunha burbulla ao redor da actividade construtiva e inmobi-
liaria, cuxo estalido acentuou a intensidade do desemprego. A isto, únense ou-
tros factores, como a falta de competencias e existencia de vetos a Galiza para 
poder desenvolver completamente os seus sectores produtivos, como ocorre 
no sector naval ou o leiteiro, ou as limitacións no acceso ao crédito por parte 
de PEMES e autónomos. 
 
Estas son razóns polas que a reforma laboral do goberno do PSOE non resolve-
rá os problemas estruturais da economía galega, posto que non contempla 
medidas eficaces que permitan loitar contra o alto desemprego existente. A re-
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forma laboral non vai crear emprego porque a causa da crise non radica no 
mercado de traballo nin na súa suposta rexidez. Constátase que o gran au-
mento do desemprego en épocas de crises afecta especialmente ao Estado Es-
pañol, con caídas do PIB equivalentes á media de Unión Europea, destrúese 
máis do dobre de emprego que na eurozona. E, no caso galego, entre 2007 e 
2010 dobrouse o paro, xa que se pasou de 96.700 persoas a máis de 211.000. 
De feito, despois de aprobada a reforma laboral, comprobamos como en Galiza 
o paro rexistrado creceu durante o mes de agosto en 1743 persoas, o que sig-
nifica un incremento do 0,8% con respecto ao mes anterior. Este dato amosa 
até que punto é falso que a reforma laboral sirva para crear emprego. 
 
Pola contra, a actual reforma, que aumenta a flexibilidade no despedimento e 
na aplicación do salario pactado, atrasará a saída da crise e fará recaer sobre a 
clase traballadora as súas consecuencias máis dramáticas, supoñendo un re-
corte nos dereitos dos traballadores e traballadoras. 
 
Un dos aspectos máis desacertados da reforma é o feito de abaratar e facilitar 
o despedimento. E con respecto ao pago polo FOGASA dunha parte da indem-
nización polo despedimento, esta supón un abaratamento do custo do despe-
dimento por parte do empresariado, xa que só asumiría parte da indemniza-
ción, polo que, a efectos prácticos, o empresario terá maiores incentivos para o 
despedimento de traballadores. Tamén é especialmente grave a maior apertu-
ra á iniciativa privada da intermediación laboral. É necesario mellorar a inter-
mediación laboral e reforzar os servizos públicos de emprego. 
 
Ante esta reforma laboral é necesaria unha forte contestación social e política, 
como a convocatoria de folga xeral o vindeiro 29 de setembro, que desde o 
Bloque Nacionalista Galego apoiamos para que se muden as políticas económi-
cas contrarias aos intereses de traballadores e traballadoras e da sociedade en 
xeral, ao tempo de defender un modelo económico que garanta prioritariamen-
te o benestar das persoas a través da súa estabilidade nos empregos e o acce-
so a servizos públicos de calidade. 
 
Polo o exposto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación 
municipal a adopción do seguinte 
 

AAACCCOOORRRDDDOOO   
 
Apoiar a convocatoria e a mobilización da Folga Xeral do vindeiro 29 de setembro.” 
 
 
DILIXENCIA.-  Para facer constar  que, sendo as vinte e dúas horas e seis 
minutos, o Sr. Alcalde interrompe a sesión, dando un descanso aos asistentes, 
reanudándose a mesma, ás vintedúas horas e vintecatro minutos. 
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11º.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA 
 
Por parte do Secretario díse que as resolucións estiveron a disposición dos 
Concelleiros, podendo solicitar copia das mesmas. Polo Sr. Alcalde indícase  
que os voceiros que soliciten copias das mesmas están autorizados. 
 
12º.- ROGOS E PREGUNTAS 
 

O Concelleiro D.  Guillermo Leal Arias, portavoz do GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 
POPULAR NO CONCELLO DE VIVEIRO, formula os rogos e preguntas que se transcriben, literal-
mente: 

 
“EXPÓN: 
 Que ao amparo do disposto no art. 35 da LEI DE PROCEDEMENTO ADMI-
NISTRATIVO COMÚN; no art. 77 da LI REGULADORA DE BASES DE RÉXIME 
LOCAL, LEI 7/1985 de 2 de abril; no texto refundido das disposicións legais 
vixentes en materia de réxime local aprobado por R.D. 781/86, de 18 de abril 
e dos arts. 14, 15 e 16 do reglamento de organización, fuincionamento e réxi-
me xurídico das entidades locais, aprobado por R.D. 2568/86, de 28 de no-
vembro e demais normativa legal procedente e que resulte aplicable, formula 
as seguintes: 
 
PPPRRREEEGGGUUUNNNTTTAAASSS   

 
1. ¿Ten previsto o goberno municipal a curto prazo arranxar a pista paralela a 

Estacada en Vieiro?, ¿Se é así para cando?. Hai un mes e medio que a em-
presa Caferlo procedeu ao seu bacheo. 

 
2. Saiu na prensa e corroborouno o Sr. Alcalde tamén nun Pleno que lle foran 

concedidas a clasificación Q de calidade ás praias de Area e Covas, e que 
foron recollidas pola 1ª Tenente de Alcalde en Madrid, ¿Por qué non ondea-
ron ditas bandeiras nas respectivas praias? A clasificación da letra Q de ca-
lidade das praias de Area, Covas e Sacido foron entregadas en Foz polo Pre-
sidente da Deputación, cando había que colocalas o Concelleiro de obras 
xestionou con costas a colocacións dos mástiles, ademías houbo que adap-
talos accesos para minusválidos. Por outro lado a brigada de obras estaba 
saturada con traballo e tiña moita xente de baixa, co hándicap de que este 
ano non se recibiron subvencións para a contratación de novos operarios, 
ao darse prioridade a esta última actuación deixáronse de colocar os másti-
les. Colocaranse o próximo ano. 

 
3. Nun Pleno anterior por parte deste grupo municipal fixérase unha pregunta 

ó Sr. Alcalde sobre a rampa de madeira de acceso á praia de Area, perto do 
albergue, xa que tiña moito desnivel para baixar o areal. Contestouse que 
se ía arranxar. Rematou Agosto e segue sen amañar, ¿Cando se vai proce-
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der?. Non é certo, non era un desnivel eran 2 metros. Falouse con costas e 
a única solución é rechear de area, pero costas non o permitiu.  

 
4. No terreo contiguo ó centro sociocultural de San Pedro, despois da súa re-

forma (por certo moi boa), fíxose un aparcadoiro. Varios veciños fixéronnos 
chegar as súas queixas dado que cando se accede ó mesmo tocan os vehí-
culos coas defensas no chan debido ao desnivel, ¿Poderase arranxar esta si-
tuación? Nestes intres estase actuando na estrada dende San Pedro a Val-
carría con aglomerado por medio da Deputación. 

 
5. Na fonte do lugar da Fornela en Galdo, cando chega o mes de Setembro, 

tódolos anos teñen falta de auga. Dende o equipo de goberno díxoselles ós 
veciños en varias ocasións que se ía subsanar esa deficiencia, ¿Está solucio-
nado o tema? Parece ser que segundo o informe de aquagest non habería 
presión, estase mirando a osibilidade de colocar un depósito e bombear. 

 
6. Nas pasadas festas patronais e de verán de Viveiro 2010, no acto de izado 

das bandeiras dende o balcón da Casa do Concello ¿por qué non foi inter-
pretado o himno nacional de España xunto co himno galego? Dende o ano 
2003 non foi tocado o himno e antes varios anos tampouco. 

 
7. En varios plenos anteriores preguntábamos ó Sr. Alcalde cando se ían 

arranxar as pistas nas parroquias do Concello que se atopaban en mal esta-
do. Como exemplos: en Covas, nos burgos e rúas de Castrillón, Pereira, 
Santiago, Casería, Granxas, Puxigueira, Ortigueira, Emilio Bouza, acceso ao 
antigo colexio, Cascallar, Congostras, a pista que vai dende as Congostras a 
Sequeiro e Vieiro, Foro, Comiños, Escourido-Pardiñás. No barrio de Canta-
rrana, en diversas calles; en Vieiro, nos barrios de Pombal, Campo de Bois; 
en Magazos, Villamarcol; en Viveiro, o acceso a Pénjamo-Nogueiras, Alonso 
Pérez, Campo de Verdes, a antiga calle do Matadoiro; en Landrove, rúa Pa-
llete, Penaxunta, Alamparte, o Cristo; en Chavín, Nogarido, Allares, Rivas, 
Piñeiro, Os Taravelos; en Celeiro, A Costa, sen olvidarnos de mencionar 
Area, San Pedro e Valcarría. ¿Poden indicarnos o equipo de goberno unha 
data para comezar as obras de acondicionamento? Varias están coa Depu-
tación algunha delas como Chavín xa están feitas, outras están no acordo 
con medio rural como Barbeito e Magazos, eo no resto dos sitios faremos as 
obras cando teñamos disponibilidade orzamentaria. 

 
8. O muro contiguo á Oficina de Turismo de Viveiro foi derrubado por un vehí-

culo e un accidente ocorrido xa hai algún tempo, ¿Cando se vai reparar o 
mesmo? Primeiro estamos para retirar os restos e segundo como tema do 
seguro. 

 
9. O Concello fíxose cargo da piscina municipal o pasado 1 de agosto. Durante 

ese mes estivo cerrada ó público para subsanar as deficiencias, ¿Cómo van 
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as obras?, ¿Cando está previsto que se poida abrir de novo? Esta xa está 
contestada 

 
10. Con respecto aos empregados da concesionaria da piscina de Viveiro, 

Gaia, ¿Foron despedidos pola concesionaria?, ¿Pasaron a formar parte da 
empresa municipal Turviveiro?, ¿Quen vai levar a xestión de aquí en adiante 
do complexo? Xa está contestada 

 
11. Aos empregados de Turviveiro que prestaban os seus servizos no Porto 

Deportivo, e tras facerse cargo Portos de Galicia do porto, ¿Qué pasou cos 
seus contratos? ¿Foilles rescindido ou están realizando actividades noutros 
departamentos do concello? Seguen contratados e non se foi ninguén á rúa 

 
12. ¿As obras do alcantarillado do lugar de Cabana en Vieiro está xa concluí-

do?, ¿Cando se vai poñer en marcha o seu funcionamento? A parte que foi 
contratada pola Xunta de Galicia non fixo o entronque, segundo aqueagest 
na prmeira semana de outubro Barras fará o entronque e xa entrará en fun-
cionamento 

 
13. ¿Ten constancia o equipo de goberno do vertedoiro incontrolado que 

existe na zona da Insua, contiguo a antigo pechado?, Temos constancia e 
por iso o limpamos ¿Qué se pensa facer ó respecto? Incrementar a partida 
de educación cidadá. 

 
14. Na mesma zona da Insua, na pista que vai á area etnográfica, dende hai 

tempo estanse a realizar unhas obras de alumeado público. A esta data tan 
so está feita a obra civil. ¿Cando se vai proceder a acabar e poñer en fun-
cionamento dita instalación?. É en parte certo o que se afirma. O que se es-
tá facendo na Insua é colocar o tendido eléctrico para o cadro, deixar as ba-
ses para as farolas de alumeado público e levar a auga que non había.  

 
15. Dende hai mais de dous anos, as tres primeiras farolas do paseo perto da 

Opel, e algunha mais ao longo do paseo están sen funcionar, xa que non 
teñen nin portalámpadas nin lámpadas, nin as tulipas protectoras. Asi 
mesmo no paseo marítimo de Covas igualmente, ¿Cando se van repoñer e 
poñelas a funcionar? Temos problemas cos subministros, as farolas do pa-
seo de Covas non cumpren coa normativa de contaminación lumínica, e por 
iso temos ese problema, dicir que en determinadas datas do ano van a es-
tas iluminadas unha sí e outra non.  

 
RRROOOGGGOOOSSS   

 
Facéndonos eco de varios veciños da parroquia de San Cibrao de Vieiro das 
zonas de Cabeceira e Pelourao, indicando que no inverno discorre a auga da 
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choiva que ven da Silvarosa pola pista e non polas cunetas, Rogamos a limpe-
za das cunetas da pista que baixa da Silvarosa ata eses núcleos.” 
 
Hai menos dun ano que se limparon. 
 

Polo Concelleiro do BNG, formúlanse, por escrito, os seguintes rogos e 
preguntas: 

 
1.- Na sesión extraordinaria do Pleno do Concello, celebrado o día 5 de febrei-
ro, acordouse rescatar por parte do Concello a Piscina Municipal con efectos do 
01 de xullo deo 2010. Por parte do Sr. Alcalde manifestouse no pasado mes de 
agosto que se tiñan que acometer unha obra por importe de 275.000 € antes 
da súa apertura para adaptala a normativa. 
Diante deste acordo e das manifestacións do Sr. Alcalde, presentamos as se-
guintes preguntas: 
 
PREGUNTAS: 
 

- Quen vai acometer as obras?. Si vai ser o Concello –con que financiación 
e en que prazo aproximado se faría?. 

- Está prevista a reclamación polos vicios ocultos na construcción? En que 
prazo?. 

- Quen vai levar a xestión da Piscina o Concello ou vaise sacar a concur-
so?. 

- Si é o Concello, con que personal?. 
- Que  prazo esta previsto para a apertura da Piscina Municial?. 

 
Contéstase que esta pregunta xa está contestada. 
 
2.- Na mesma sesión comentouse por parte de tódolos grupos (incluido o do 
goberno), que non tiña sentido ningún de existir a empresa municipal Turvivei-
ro, abogando pola súa disolución. Tamén na última sesión do Pleno da socie-
dade Turviveiro, se pideu a disolución da Sociedade por parte de toódolos gru-
pos. 
En base ao acontecido (perda da xestión do Porto deportivo, e rescate da Pis-
cina por parte do Concello). 
 
PREGUNTAMOS: 
 

- ¿En qué situación se atopa Turviveiro no seu contencioso con Portos?.  
- ¿Ten algún tipo de actividade a Sociedade? ¿De qué persoal dispón?. 
- ¿Ten tomada algunha decisión o goberno para disolver a sociedade?. 
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Que a concesión do porto deportivo non a temos perdida senón suspendida, 
que o Concello rescata a piscina pero que a tiña adxudicada a Turviveiro dende 
o ano 1998, no intre e que saiamos do tema da piscina xa se verá. 
 
3.- O espazo público do Souto da Retorta, en Chavín, está nun estado de la-
mentable abandono. As barandas dalgunhas das Pontes do paseo están desfei-
tas pola caída de árbores, hai árbores caídas do último teporal sen retirar ... En 
setembro do 2009, rogamos se fixesen as xestións oportunas diante da corres-
pondente Consellería, sin que atá esta data se fixese no lugar ningunha actua-
ción. 
 
Diante desta situación presentamos as seguintes preguntas: 

- Fíxose algunha xestión diante da Xunta. 
- Si é así, que tipo de acción se comprometeron a facer?. 

 
Non se fixo ningunha actuación, non se pode dicir nada a día de hoxe pero 
problemente no prazo de 15 días se chegue a un acordo a catro bandas, coa 
participación dunha empresa.. 
 
 
4.- Polos efectos do ciclón Klaus, a Escola Taller de Chavín, sufríu uns desper-
fectos do seu tellado. No ano 2009 adxudicouse a unha empresa a súa repara-
ción, que tería que estar rematada en decembro do 2009. A día de hoxe os 
desperfectos aínda son visibles. 
 

- Fixéronse as reparacións adxudicadas no seu día? 
- Si foi así, porqué segue o tellado na actual situación?. 

 
As obras están totalmente rematadas, pero non se fixeron as obras de oficiñas. 
Que o departamento de intervención non deixou utilizar os cartos do seguro 
para amañar todos os desperfectos.  

 
5.- Na sesión de Pleno do 27 de marzo do 2008, e a proposta da Alcaldía acor-
douse a ampliación da Concesión de AQUAGEST, até o 01 de xullo de 2033. 
Nesta proposta ficaban incluidas unha serie de obras a diversas parroquias por 
un importe de 960.000€. 
A día de hoxe. 
  

- Cuántas obras das consignadas no acordo se realizaron?. 
- Cales e con qué importes?. 

 
Obras realizadas e rematadas por Aquagest: 
 
-Mellora de infraestructuras na Avda. de Cantarrana 
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-Substitución da rede de abastecemento e saneamento na praza Maior María 
Sarmiento.  
-Mellora da rede de abstecemento e saneamento en Area. 
-Mellora na rede de abastecemento na Avda. de Cervantes 
-Dotación de servizo de saneamento na parroquia de Vieiro 
 
Queda pendente: 
 
-A dotación do servizo de saneamento na parroquia de Galdo por un importe 
de 180.000,00 €. 
 
6.- Cónstanos que un Local de Hostelaría da Praza Juan Donapetruy, foi pe-
chado en varias ocasións puntuais no ano 2009, en base a diversas denuncias 
feitas por algún viciño do mesmo. Temos coñecemento que se instrue o co-
rrespondente expediente administrativo que rematou co seu peche temporal, 
para adecuar as instalacións. Tamén que por parte dos propietarios se fixo 
unha reclamación ao Concello polos prexuizos acadados co seu pecho. 
 
PREGUNTAMOS: 
 

- Quen foi o instructor do expediente?. 
- Na instrucción do mesmo, déronse todas garantías legais ao denuncia-

do?. 
- En que situación se atopa o expediente?. 
- Presentaron os propietarios demanda ao Concello por este concepto?. 
- Si é así en que situación se atopa a mesma?. 
- Solitan indemnización? En caso afirmativo ¿de cánto?. 

 
Todo isto eu o teño e o podo entregar por escrito pero sería dar datos que non 
deben constar na acta. O Alcalde explica os trámites levados a cabo. 
 
7.- A pesar das obras realizadas nas estradas do Concello, algunhas seguen 
neste intre nun estado lamentable, como por exemplo as perpendiculares a es-
trada ao seu paso pola parroquia de Covas. En algunhas delas como a que vai 
cara ao Colexio, no novo Centro Sociocultural é as seguintes, mesmo con al-
gunha fochanca moi perigosa. 
 
Xa está contestada. 
 
8.- Cál é a situación da embarcación A Pomba, propiedade do Concello?. 
Fíxose algunha intervención nela?. 
O BNG insiste unha vez máis: ten previsto cumprir o acordo comprensivo sobre 
esta embarcación?. 
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Ía destinada a un museo naval e  que tiñamos previsto que fose na explanada 
do porto deportivo. Non podemos facer nada polo de agora, nembargantes se-
guimos coa intención ata que se nos conteste.  
 
9.- Vaise recuperar algún día o camiño da Picha na parroquia de Valcarría?. 
 
Seguiremos defendéndoo xurídicamente ata onde poidamos. 
 
10.- Existen algunhas sinalizacións de lugares que non cumpren coa normativa 
existente. 
Estámonos a referir ás da parroquia de Landrove que incluén en “San Julián de 
Landrove”  que é un topónimo deturpado. 
ROGAMOS que se cambie de inmediato para así cumprir coa legalidade. 
 
Haberá que quitalo porque os topónimos novos xa están postos en todas as 
parroquias. Polo tanto non hai que substituilo senón retiralo. 
 
 Polo Concelleiro de IU-EU, formúlanse os seguintes rogos e preguntas, 
que, transcritos, literalmente, dín: 
 
1. A situación das antigas instalacións das Augas de Abadín, están nun estado 

de abandono lamentable. Vaise acometer algunha limpeza destas instala-
cións? 

 
Plantexámosllelo a Aquagest, o que sí temos e que se está modificando toda a 
tubería antiga.  
 
2. A concesión do hórreo do Naseiro está finalizada, estos días pasados con 

motivo da festa estivo aberta. En que condicións estivo? Canto se cobrou 
por estos días e quen cobrou? Vaise sacar a concurso público como sería o 
correcto, baiso o noso punto de vista? 

 
Acababa o 31 de xullo de cada ano, este ano o que fixemos foi deixarlle á Co-
misión de Festas para que chegaran a un acordo, en xaneiro terá que voltar a 
sair a concurso público. 
 
3. A pesares de que nunha mesa de contratación adxudicouse o acondiciona-

mento de aseos públicos e canalización de baixa tensión no campo de Na-
seiro, o estado dos aseos foi moi lamentable, estando a metade deles pe-
chados pola imposibilidade do seu uso dada a falta dun mínimo mantemen-
to, acarreando con iso as molestías conseguintes. Vaise solucionar este pro-
blema? 

 
A canalización de baixa ensión está feita, os servizos non se acondicionaron a  
tempo, e non se abonou a parte dos servizos. 



EEEXXXCCCMMMOOO...CCCOOONNNCCCEEELLLLLLOOO   
                                                                              DDDEEE                                                                                                                                                                     SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRÍÍÍAAA   
                                                               VVVIIIVVVEEEIIIRRROOO                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

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

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

cando son  vinte e dúas horas e cincuenta e catro  minutos, de todo o que eu, 
como Secretario dou fe. 
 

   Vº. e  Prace 
           O  ALCALDE,                                                O SECRETARIO, 
 
 
 
 
 

 


	ASISTENTES:
	ALCALDE-PRESIDENTE:
	CONCELLEIROS:
	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
	ACORDO

	PREGUNTAS
	ROGOS


