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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO 
CONCELLO  O DÍA DOUS DE DECEMBRO DE DOUS MIL DEZ. 
 
ASISTENTES: 
 

ALCALDE-PRESIDENTE: 
 D. Melchor Roel Rivas (PSdG-PSOE) 
 

CONCELLEIROS: 
 Dª. María Loureiro García  (PSdG-PSOE) 
 D. Rafael Luis Fernández Amor (PSdG-PSOE) 
 D. Jesús Antonio Fernández Cal (PSdG-PSOE) 

Dª. Mª. Isabel Rodríguez López(PSdG-PSOE) 
 Dª. Olga María Méndez Carro (PSdG-PSOE) 
 Dª. María Concepción Toral Romero (PSdG-PSOE) 
 D. Vicente Hermida Rodríguez (PSdG-PSOE) 

D. Guillermo Leal Arias (PP) 
D. Juan José Pardo Gato (PP) 
D. Jesús Fernández Fernández (PP) 
Dª. Raquel Atadell Giz (PP) 
Dª. Vanesa Rego Martínez (PP) 
D. José Antonio Goás Basanta (BNG) 
D. Orlando Expósito Mariño (EU) 

 
AUSENCIAS 
Celestino V. García Paz (PP) 
Dª. María del Carmen Gueimunde González (PP) 

 
SECRETARIO 
Francisco Javier Oubiña Lodeiro     

 
Na Casa do Excmo. Concello de Viveiro, sendo as vinte horas e trinta mi-

nutos do día dous de decembro de dous mil dez, reúnense, en primeira convo-
catoria, 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. 
 

Comprobado pola Secretaría a existencia do quórum necesario, declárase 
polo Sr. Alcalde aberta a sesión. 
 
1º.- ALEGACIÓNS Á RECLASIFICACIÓN DOS MEMBROS DA POLICÍA 
LOCAL, E APROBACIÓN DEFINITIVA, SE PROCEDE, DA RELACIÓN DE 
POSTOS DE TRABALLO E DO CADRO DE PERSOAL. 
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Non se promove o debate e sométese  directamente a proposta a vota-
ción que é aprobada cos votos a favor do Sr. Alcalde e os membros do grupo 
municipal do PsdeG-PSOE, BNG e EU e a abstención dos membros do grupo 
municipal do PP, en consecuencia o Pleno ACORDA: 
 

Primeiro.- Desestimar as alegacións presentadas por Don José Berciano 
Berciano, en calidade de Presidente Provincial de CSI.F en Lugo, contra a 
aprobación inicial do plantel de persoal e a relación de postos de traballo no 
que se refire ao Corpo da Policía Local, e que basea na inexistencia dun estudo 
que implique ou xustifique a reducción pretendida no complemento específico, 
na existencia dun compromiso por parte da Administración de non diminuir as 
retribucións complementarias e na existencia de precedentes noutras Adminis-
tracións xa que se ben o artigo 4.2 do RD 861/1986, do 25 de abril, polo que 
se aproba o Réxime das retribucións dos funcionarios da Administración Local 
establece que para a modificación do complemento específico esixirase, con 
carácter previo que pola Corporación se efectúe unha valoración do posto de 
traballo atendendo ás circunstancias expresadas no apartado nº 1 do artigo 4º, 
neste caso concreto a modificación das retribucións complementarias ven por 
ministerio da lei, concretamente na disposición transitoria primeira da Lei 
4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais, quedándolle única-
mente á Administración a facultade discrecional de poder elexir en que retribu-
cións complementarias se van a aplicar as reducción que supoñen o incremen-
to das retribucións básicas e que os precedentes alegados non poden ser tidos 
en consideración xa que non vinculan a este Concello ademáis de que o costu-
me só rexerá en defecto de lei aplicable de acordo co disposto no artigo 1.3 do 
Código Civil. 
 

Segundo.- Que se publique a aprobación definitiva do plantel de persoal 
e da relación de postos de  traballo no BOP. 
 

Terceiro.- Que se notifique o acordo ao interesado, á Administración do 
Estado e á da Comunidade Autónoma. 
 

Cuarto.- Modificar o anexo I do acordo marco do persoal funcionario do 
Concello de Viveiro. 
 

Quinto.- Que se proceda á inscripción no rexistro de persoal do Concello 
e dar conta á Consellería competente en materia de seguridade. 
 
 
2º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO PLAN DE ORDENACIÓN DOS RE-
CURSOS HUMANOS DO CONCELLO DE VIVEIRO. 
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Intervén o Sr. Alcalde dicindo que vai tratar este punto conxuntamente 
co 3º e o 4º. Que esta proposta que se trae foi aprobada polos representantes 
sindicais e que vai a fundamentar a decisión que se vai a adoptar.  
 
A súa intervención é a seguinte: 
 
“•    Años 1990 y 1996 acuerdos de equiparación salarial personal laboral y 
funcionario no llevados a cabo y que nadie tuvo el valor de denunciar dichos 
incumplimientos. 
•    Año 2004 informe de intervención recomendando la elaboración de una 
RPT hasta el momento inexistente en el ayuntamiento de Viveiro 
•    Año 2005 inicio de los trabajos para la elaboración de una RPT y dar cum-
plimiento a los acuerdos existentes 
•    Mayo 2006 preacuerdo del ayuntamiento y los sindicatos para regular las 
relaciones de trabajo en el ayuntamiento de Viveiro 
•     Septiembre de 2006 firma del acta con los sindicatos y comité de empresa 
del proyecto de nueva RPT en el ayuntamiento de Viveiro 
•    30 de octubre de 2006 aprobación inicial de la RPT por parte del Pleno del 
ayuntamiento con abstención de partido popular 
•     30 de diciembre de 2006 aprobación definitiva de la RPT, después de con-
testar a las alegaciones formuladas por algún funcionario municipal ( no emi-
sión do voto por parte del pp) 
•    Año 2007 interposición de recursos contra la RPT por parte de : 
Alfonso Tenorio Aranguren, Maria Remedios Fraga Martínez y Maria carmen Va-
le González 
 
•    Junio de 2008 suspensión cautelar de la RPT debido a la admisión a trámite 
de los recursos mencionados 
•     19 de noviembre de 2008  firma del acta de la mesa general de negocia-
ción sobre el acuerdo marco del personal funcionario del concello de Viveiro y 
del convenio colectivo del personal laboral 
•    Ratificación por el pleno del 30/11/2008 de los textos anteriormente men-
cionados. 
Es de destacar que con la publicación del acuerdo marco ( diciembre de 2008) 
y del convenio colectivo ( enero de 2009) con efectos de 1 de enero de 2008, 
se aprueban unos cuadros de personal y tablas salariales que dejan sin efecto 
la suspensión cautelar de la RPT, en espera de la resolución de los recursos 
formulados. 
También es de señalar que en el capitulo VIII de ambos textos se regula, entre 
otras cosas, la provisión de puestos de trabajo, estableciendo los sistemas de 
provisión, concurso o libre designación. 
•    Año 2009 y 2010 trabajo en colaboración con la Diputación Provincial para 
la elaboración de un plan de ordenación de los recursos humanos del ayunta-
miento de Viveiro, en donde se mejora la RPT  constando en un mismo texto el 
sistema de provisión de puestos y se inicien los trabajos de funcionarización y 
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consolidación del personal municipal, según exige la normativa vigente y me 
he olvidado de leer que en el año 2006, la secretaría general de este Concello 
certifica que había 78 personas que entraron a trabajar en este Conello sin 
ningún tipo de selección en la época en que era Alcalde de este Concello el Sr. 
César Aja y quiero recalcar que durante todo ese período nadie denunció, que 
después el Tribunal de Cuentas, en la denuncia de la fiscalía terminó diciendo 
que era una falta de pulcritud administrativa.  
•    21/04/2010 sentencia del TSJ de Galicia inadmitiendo el recurso de Alfonso 
Tenorio Aranguren 
 
“SEGUNDO.- que, en cuanto al fondo del asunto, la aprobación de la RPT no 
incurre en causa de nulidad alegada por D. Alfonso, por cuanto que, la Mesa 
Negociadora de la RPT estableció los criterios para fijar el complemento especí-
fico, procediendo a la valoración de cada puesto en atención a su especial difi-
cultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o 
penosidad, asignándosele al personal municipal, de común acuerdo con el Co-
mité de Empresa y los Sindicatos; la reclasificación de puesto de trabajo se 
realizó de acuerdo con sindicatos y representantes de los trabajadores (folios 
46 y 47 del expediente), no invocándose por el recurrente discriminación o ar-
bitrariedad que implique errónea clasificación de puesto de trabajo; los niveles 
de complemento de destino también se fijaron en la Mesa y es obvio que dos 
puestos de aparejador, trabajador social o administrativo no tienen necesaria-
mente porqué tener el mismo nivel, al no tener necesariamente las mismas 
funciones y no se acredita que dos puestos con idénticas responsabilidades y 
funciones tengan asignado diferentes complementos; se señala si están vacan-
tes o no y si se cubrirán por personal funcionario o laboral; si se examina la 
RPT, folios 58 y siguientes del expediente, se observa que los puestos de tra-
bajo incluidos en una determinada área funcional y dependientes de una mis-
ma Unidad o Centro Directivo, tienen asignado el mismo complemento; siendo 
evidente que un Concello como Viveiro, con más de 15.000 habitantes, precisa 
una plaza de arquitecto de urbanismo, quien, con el ingeniero, emitirá infor-
mes y desarrollará sus funciones de conformidad con el contenido de su titula-
ción, ambos tienen nivel 26 de destino y se les asigna el mismo especifico, que 
sólo superan el Secretario y el Interventor, con nivel 30. 
TERCERO.-  que, conforme  al  art.  139.1  LJCA, 
no procede hacer especial imposición de costas. 
FALLAMOS:  que debemos declarar  y  declaramos la inadmisibilidad del recur-
so contencioso-administrativo 
interpuesto por D. Alfonso Tenorio Aranguren, por la causa del art. 69 c) LJCA, 
contra la RPT del Concello de Viveiro, aprobada en 30-10-2006; sin hacer es-
pecial imposición de costas.” 
 
•     10/11/2010 Sentencia del TSJ en la que solicitaban la nulidad del acuerdo 
del 2006 sobre la RPT  no reconociendo la nulidad  y admitiendo solo parcial-
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mente el recurso de Remedios Fraga y María  Carmen Vale, en lo referente a la 
provisión de puestos y la reclasificación del personal laboral. 
“QUINTO. - Partiendo de la parcial estimación del recurso contencioso-
administrativo interpuesto, no procede hacer pronunciamiento en cuanto a im-
posición de costas, de conformidad con lo previsto en el art. 139.1 de la Ley 
Reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Por todo ello, vistos los artículos citados y demas de general y pertinente apli-
cación, 
FALLAMOS: que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-
administrativo interpuesto contra el Acuerdo de aprobación de la RPT que se 
dice, en el sentido de que en la misma deberá concretarse el sistema de provi-
sión de cada plaza, así como la clasificación de las plazas  en los Cuerpos o Es-
calas correspondientes de Administración General o Especial y justificando par-
ticularmente en los casos de puestos de carácter administrativo y de personal 
subalterno (conserje) la adscripción do concretas plazas a personal laboral; 
desestimando el citado recurso en todo lo demás. Sin imposición de costas. 
 

Acciones que ya se están desde el año 2008 aprobadas y lo digo para ga-
rantía de aquellos que promocionaron a administrativos, que si alguien recurre 
las promociones de administrativo van a tener que plantear que esa promoción 
es válida por que en el 2008 se recogió en el convenio y en el acuerdo marco, 
sino quedarían sin efecto las citadas promociones de personal a administrativo, 
digo que ya estaban a través del convenio colectivo. 
Señalar que el sistema de provisión de puestos está en vigor desde la publica-
ción del acuerdo marco y del convenio colectivo.” 
 

Ademáis diso, no Plan de recursos feito pola Deputación Provincial de Lu-
go reforzabase o sistema de provisión, e se modificaba a RPT. Conclúe dicindo 
que retira as propostas. Que lle va a dar unha quenda de intervencións a todos 
os voceiros pero que a proposta non se vai a someter a votación xa que a reti-
ra en base ás seguintes cuestións: Que aquí cando non se cumpría nada, todo 
o mundo calaba, que cando se chega a acordo cos sindicatos e se lle soben as 
retribucións ao persoal nun 30% reclámase, que os traballadores recibiron pre-
sións e ameazas e que mañá hai unha asamblea de persoal para decidir se es-
tán de acordo ou non con este plan, por iso retírao facendo constar que o in-
forme de intervención é favorable e que o plan elaborado quedará para a 
próxima lexislatura. 
 

Intervén o Sr. Fernández Amor dicindo que el ven do mundo sindical, 
que houbo un grande esforzo por parte da Alcaldía de querer regularizar a si-
tuación de todo o persoal e que é moi triste que este asunto quede enriba da 
mesa por mor da envexa duns traballadores e que non entende que se o Alcal-
de chega a acordos cos sindicatos e cos representantes de persoal isto agora 
non sirva para nada, e como dixo o Alcalde cando non se respectaba nada todo 
o mundo calaba e eles saberán as razóns. 
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O Sr. Leal Arias dí que non van a intervir. 

 
O Sr. Goás Basanta dí que non vai a intervir. 

 
O Sr. Expósito Mariño dí que nos anos 90 nos orzamentos xerais ausen-

teime do pleno porque non se recollía unha RPT nin a oferta de emprego públi-
co, ademáis os traballadores que entraban pola porta de atrás tiñan a consigna 
de que cada vez que eu pedise documentación se me puxeran todos os atran-
cos posibles, que aos da brigada de obras lle dicían que limpasen ata a entrada 
da miña casa para que os vecinos da Xunqueira se botasen a min e pensasen 
que eu limpaba o meu e o resto quedaba feito un asco. Agora ven esto da RPT 
e como vou a decir que non á precariedade laboral. 
 

Por parte do Sr. Alcalde retírase a proposta así como os puntos 3º e 4º 
da orde do día. 
 
3º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA MODIFICACIÓN DO CADRO DE 
PERSOAL PARA O ANO 2010. 
 

Por parte do Sr. Alcalde retírase a proposta. 
 
4º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA MODIFICACIÓN DA RELACIÓN DE 
POSTOS DE TRABALLO. 
 

Por parte do Sr. Alcalde retírase a proposta. 
 
5º.- NOMEAMENTO, SE PROCEDE, DOS MEMBROS DO COMITÉ DE EX-
PERTOS DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN CT 2010/26. 
 

Intervén o Sr. Alcalde dicindo que este expediente é o da piscina munici-
pal, dí que hoxe rematou o prazo para a presentación das propostas e que se-
gundo os trámites legais procede nomear ao comité de expertos para que faga 
a valoración técnica. 
 

Sometido o asunto a votación o Pleno por unanimidade dos membros 
presentes acorda: 
 

Primeiro.- Nomear como membros do comité de expertos no seo do ex-
pediente de contratación CT 2010/26 a: 
 

Dona Irene Fernández Cora 
Don Fernando Planas Roca 
Don Darío Ferreiro Otero 
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Segundo.- Notificar este acordo aos interesados, e ao servizo de contra-
tación, publicándose no perfil do contratante. 
 
6º.- APROBACIÓN INICIAL, SE PROCEDE, DE MODIFICACIÓN DE OR-
DENANZAS FISCAIS REGULADORAS DE TAXAS E PREZOS PÚBLICOS 
PARA O EXERCIZO 2011. 
 

Intervén o Sr. Alcalde dicindo que non se soben os impostos, e que nos 
anos 2008, 2009 e 2010 non se subiron os prezos públicos e as taxas e que a 
suba agora é de 2,1 % para o próximo exercizo. Por último remata dicindo que 
non se incrementa a Ordenanza nº 6 polo informe do Sr. Interventor. 
 

Intervén o Sr. Fernández Amor quen anuncia o voto en sentido favora-
ble. 
 

Intervén o Sr. Leal Arias dicindo que fai falla un estudo de custes, que é 
un despropósito que no informe de 8 liñas feito pola intervención non se dí o 
que se vai a recadar e se iso vai ser suficiente para sufragar os gastos munici-
pais, que se vai a abster por votar algo xa que isto debería devolverse e infor-
marse novamente. 
 

Intervén o Sr. Goás Basanta anunciando que se vai a abster. 
 

Intervén o Sr. Expósito Mariño dicindo que vai a apoiar o incremento xa 
que nestes últimos anos estas ordenanzas non foron incrementadas. Prosegue 
dicindo que nembargantes ten que manifestar o seu desacordo co incremento 
da ordenanza de ocupación de vía pública, que hai que gravar máis ao que 
queira usar a vía pública e non só gravar económicamente senón racionaliza-
cionar o uso que se está facendo de forma desmesurada, que autorizar o que 
se poida xa que non pode volver a pasar o exceso producido este verán, e esta 
é unha circunstancia que lle condiciona á hora de votar a favor a proposta, se 
o apuntado non se ten en conta. 
 

Intervén o Sr. Alcalde dicindo que o Sr. Leal ten razón en que esta non é 
unha cuestión para rirse pero que esto é o que hai con este tipo de informes, 
pero que se fai esta proposta porque é necesaria e non será o último incre-
mento como vai a ser a implantación da taxa por tratamento e depuración de 
augas residuais. Por último refírese á demanda do Sr. Expósto Mariño dicindo 
que ten razón e que hai que regulalo pero debe facerse con tranquilidade, ma-
nifestando o seu compromiso de levalo a cabo tan pronto sexa posible. 
 

Sometida a proposta a votación o Pleno cos votos a favor do Sr. Alcalde, 
os membros do PsdeG-PSOE e de EU (9) e coas abstencións dos membros do 
grupo municipal do PP e do BNG (6) acorda prestarlle aprobación á proposta 
da Alcaldía coa emenda da Ordenanza nº 6 que non se modifica: 
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PROPUESTA DE ALCALDÍA RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE ORDE-
NANZAS FISCALES REGULADORAS DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS  
PARA REGIR EN EL AÑO 2011 
 
 
 De conformidad con lo establecido en el  Texto Refundido de la Ley regu-
ladora de Hacienda Locales ( TRLRHL ), aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de Marzo, en el que se potencia la autonomía municipal al atri-
buir a los Ayuntamientos una cierta capacidad normativa y mayor margen de 
decisión, dentro de los límites definidos legalmente en materias fiscales (tipos 
impositivos, tarifas, bonificaciones e incentivos fiscales) , este Gobierno Muni-
cipal somete a la aprobación del Pleno de la Corporación una propuesta de 
modificación de las ordenanzas fiscales para el año 2011, excepto para la or-
denanza nº 8  reguladora de la tasa de saneamiento y depuración de aguas 
residuales y la ordenanza nº 6 reguladora de la tasa por licencia para apertura 
de establecimientos.  
 
Por otra parte, y a tenor de lo regulado en el artículo 24.2 del TRLRHL, donde 
establece que “el importe de las tasas por la prestación de un servicio o la rea-
lización de una actividad no podrán exceder, en su conjunto, del coste real o 
previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de 
la prestación recibida, tomándose  en consideración para la determinación de 
dicho importe, los costes directos e indirectos, inclusive los de carácter finan-
ciero, amortización del inmovilizado y demás  necesarios para garantizar el 
mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio por el que se exige la ta-
sa”, no se considera necesario revisar el estudio técnico-económico para el in-
cremento de las tasas, ya que se propone aplicar el IPC para actualizar precios 
del período 2008-2010, pues en el ejercicio 2009 no fueron revisadas. 
 
En base a que en este ejercicio no fueron revisadas y que se desea actualizar 
las tarifas y visto el informe de los Servicios Económicos, el cual se adjunta, se 
PROPONE aprobar provisionalmente por este Pleno, el incremento de las orde-
nanzas que se anexan en un 1,1% que es el IPC interanual acumulado a sep-
tiembre del período referido (2008-2009 un –1%; 2009-2010 un 2,1%). 
 
 
7º.- MOCIÓN DO BNG RELATIVA AO COMPLETO DESENVOLVEMENTO 
DA LEI 11/2007 PARA A PREVENCIÓN E TRATAMENTO INTEGRAL DA 
VIOLENCIA DE XÉNERO. 
 

“Xosé A. Goás Basanta, concelleiro/a do Grupo Municipal do Bloque Na-
cionalista Galego na Corporación Municipal de VIVEIRO, ao abeiro da lexisla-
ción vixente, presenta, 
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MOCIÓN RELATIVA AO COMPLETO DESENVOLVEMENTO DA LEI 

11/2007 PARA A PREVENCIÓN E TRATAMENTO INTEGRAL DA VIOLEN-
CIA DE XÉNERO. 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

A violencia de xénero constitúe unha vulneración dos dereitos fundamen-
tais das mulleres. É a manifestación máis clara e brutal da desigualdade aínda 
existente entre mulleres e homes na nosa sociedade, un indicador de que que-
da moito traballo para erradicar a discriminación e subordinación das mulleres 
e acadar unha sociedade igualitaria. 
 

Nos últimos anos téñense dado pasos relevantes a nivel legal, superando 
unha visión que reducía o problema ao ámbito privado e asumindo que a loita 
contra a violencia de xénero é un problema de primeira orde e que na súa 
erradicación deben implicarse o conxunto de poderes públicos e a sociedade. 
 

Na pasada lexislatura, en Galiza deuse un paso moi importante neste 
sentido coa aprobación dunha lei específica para a prevención e tratamento in-
tegral da violencia de xénero. Unha lei que, por primeira vez, fai un tratamento 
da vilencia de xénero desde unha perspectiva integral, recoñece dereitos para 
as mulleres que vivan unha situación de violencia no ámbito económico e so-
cial e articula toda unha serie de obrigas para as administracións públicas tan-
to no ámbito preventivo, como no formativo e na asistencia ás vítimas. Mais 
hai outro cambio relevante que introduce esta norma, a apertura dos recursos 
sociais a todas as mulleres con independencia de que conten cunha orde de 
protección ou non. Unha medida necesaria que vai na dirección de incrementar 
os resortes institucionais de apoio as mulleres. A aprobación desta lei supuxo 
paralelamente o incremento dos recursos destinados na Galiza a loita contra a 
violencia de xénero. 
 

A Secretaría Xeral de Igualdade, cumprindo cun mandato establecido na 
lei, informou ao Parlamento Galego do grao de desenvolvemento das previ-
sións contidas neste texto legal, así como daqueles aspectos que restaban po-
ñer en marcha para completar o desenvolvemento da mesma, non obstante, o 
novo goberno da Xunta, non parece ter interese en por en funcinamento eses 
instrumentos lexislativos, considerando prescindibeis e superfluas as accións 
tendentes á erradicación da violencia de xénero. 
 

A Lei prevé a creación do Observatorio Galego da Violencia de Xénero, un 
órgano institucional da Xunta de Galiza que ten por obxecto encargarse do es-
tudo, avaliación e seguimento das políticas de violencia de xénero. Unha medi-
da importante a fin de contar con organismos e persoal especializado que per-
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mita facer unha análise sostida no tempo sobre a efectividade das medidas 
tomadas neste terreo e, consecuentemente, mellorar a eficacia das políticas e 
recursos que se dedican a esta finalidade. No informe elaborado a finais de 
2008 pola Secretaría Xeral de Igualdade sobre o desenvolvemento da Lei 
11/2007, consta a existencia dun borrador de decreto no que se estaba traba-
llando a fin de poder cumprir con este mandato legal. 
 

Xa o pasado 25 de novembro puñamos de manifesto esta cuestión nou-
tra moción semellante, máis este e outros aspectos do texto legar quedan aín-
da por desenvolver, así como outras medidas que é necesario que se continúen 
impulsando para que teñan eficacia, como son as relacionadas coa sensibiliza-
ción social ou a formación de todas e todos os profesionais en ámbitos relacio-
nados, directa ou indirectamente, contra a violencia de xénero. Un silencio que 
nos preocupa, pois a erradicación da violencia contra as mulleres debe ser 
unha prioridade de calquera goberno, que ten que materializarse na mobiliza-
ción de recursos e no cumprimento das disposicións legais vixentes nesta ma-
teria. 
 

Máis alá da parálise destes puntos, estase a producir ademais un des-
mantelamento das poucas estruturas básicas coas que a administración galega 
contaba neste ámbito, acabamos así, de asistir ao desmantelamento do Servi-
zo Galego de Igualdade e unha reducción económica e de medidas en xeral pa-
ra a prevención da violencia de xénero. 
 

Por todo isto, propoñémoslle ao Pleno da Corporación municipal a adop-
ción do seguinte 
 

ACORDO 
 

1º.- Instar á Xunta de Galiza a que realice unha planificación para a efec-
tividade das previsións contidas na Lei 11/2007 que estaban pendentes de de-
senvolvemento; en concreto, a creación do Observatorio Galego da Violencia 
de Xénero e a posta en marcha do Centro de Recuperación Integral, realizar 
campañas periódicas de sensibilización contra a violencia de xénero, a forma-
ción da totalidade das e dos profesionais, e garantir o dereito á atención psico-
lóxica no ámbito sanitario público tamén recollido na lei. 
 

2º.- Dar traslado deste acordo ao presidente da Xunta de Galiza, así co-
mo aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galiza.” 
 

Intervén o Sr. Goás Basanta dicindo que xa pasou o día pero que vai a 
manter a moción procedendo á lectura da parte dispositiva. Prosegue dicindo 
que ainda que non ter que ver coa moción quere felicitar ao Ministerio de Sani-
dade co anuncio da próxima presentación dun proxecto de lei para retirar a pa-
tria potestade ao maltratador. 
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Intervén o Sr. Leal Arias dicindo que como non pode ser doutra maneira 

están a favor de erradicar esta lacra, que estarían dispostos a votar a proposta 
a favor pero que lles parace insuficiente xa que creen que debería esixirse 
máis inversión para unha maior protección, así como que a proposta que com-
parten no seu fondo debería ser máis ampla. 
 

Intervén o Sr. Goás Basanta dicindo que non vai a rectificar a moción. 
 

Sometida a moción a votación, é aprobada cos votos favorables do Sr. 
Alcalde, PSdG-PSOE, EU e BNG (10) e coa abstención dos membros do PP (5). 
En consecuencia o Pleno ACORDA: Aprobar a moción formulada polo BNG rela-
tiva ao completo desenvolvemento da lei 11/2007 para a prevención e trata-
mento integral da violencia de xénero. 
 
 
8º.- MOCIÓN DO BNG RELATIVA Á SOLICITUDE DE DEVOLUCIÓN DO 
CANON DIXITAL. 
 
“MOCIÓN RELATIVA Á SOLICITUDE DE DEVOLUCIÓN DO CANON DIXI-
TAL 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

A reforma do texto refundido da Lei da Propiedade Intelectural (TRPLI), 
aprobada polo Real Decreto Lexislativo 1/1996, de 12 de abril, levada a cabo 
pola Lei 23/2006, de 7 de xullo, supuso, entre outras cousas, a reforma do 
réxime de compensación equitativa por copia privada, definido un procede-
mento específico para a determinación da compensación equitativa aplicable 
aos equipos, aparelllos electrónicos. 
 

Así mesmo, a Orde PRE/1743/2008, de 18 de xuño, estabeleceu a rela-
ción de equipos, aparelllos electrónicos e outros soportes materiais suxeitos ao 
pagamento da compensación equitativa por copia privada, as cantidades apli-
cábeis a cada un deles e a distribución entre as diferentes modalidades de re-
producción. Compensación que a cidadanía coñece como “canon dixital”, de 
pagamento obrigado para todos os usuarios e usuarias dos devanditos equipos 
e soportes electrónicos. 
 

O noso Concello utiliza un importante número de equipos e dispositivos 
afectados todos eles polo canon dixital e que se utilizan exclusivamente para 
as funcións relacionadas coas actividades que lle son propias e cos contidos 
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serrados polo propio Concello. Actividasdes que non steñen nada que ver cos 
contidos suxeitos a dereitos de propiedade intelectural. 
 

No escenario actual, cunha situación económica precaria dos concellos 
debida, en parte importante, á asunción de competencias impropias sen a do-
tación económica correspondente para que enriba fosen penalizados con este 
canon totalmente improcedente e inxusto e a favor dunhas entidades de 
xestión de dereitos de autor (como a SGAE) moi lonxe de ser transparentes e 
cuns métodos de actuación extensivamente cuestionados. 
 

Dende a entrada en vigor do “canon dixital”, ademáis de terse rexistrado 
unha impartante movilización social de rexeitamento desta medida, varios 
Xulgados e Audiencias Provinciais pronunciáronse a prol de quen reclamou co-
ntra o pagamento do canon e demostraron que a fin de soporte ou equipo non 
era a copia privada. O propio Consello de Estado, no se ditamen de 18 de mar-
zo sobre a Lei de Economía Sostíbel, recomendou ao Goberno Central medidas 
dirixidas “á transparencia das entidades de xestión dos dereitos de autor” e un 
sistema de canon que non presuponía que cada soporte gravable se vai usar 
para copiar material protexido. 
 

No pasado mes de outubro a Sala Terceira do Tribunal de Xustiza da 
Unión Europea ditou sentencia firme a respecto do canon dixital, fallando que 
“a aplicación indiscriminada do canon por copia privada, en particular en rela-
ción cos equipos, aparatos e soportes de reproducción dístila que non se puxe-
ran a disposición de usuarios e usuarias privados e que estean manifestamente 
reservados a usos distintos á realización de copias privadas, non resulta á Di-
rectiva 2001/29ª, isto é que o chamado canon dixital non pode cobrarse ás 
administracións públicas. 
 

En agarda da transposición á lexislación do Estado da entencia do Tribu-
nal de Xustiza da Unión Europea o noso Concello debe activar os mecanismos 
necesarios para poder reclamar a devolución daquelas cantidades que pagara 
en concepto de canon dixital. 
 

Por todo isto, propoñémoslle ao Pleno da Corporación Municipal a adop-
ción do seguinte 
 

ACORDO 
 

1º.- Procer á cuantificación das cantidades abonadas en concepto de ca-
non dixistal correspondente aos soportes e equipos adquiridos polo Concello, 
empresas municipais e outras entidades dependentes dende a entrada en vigor 
da Orde PRE/1743/2008 até a transposición á lexislación estatal da sentencia 
do Tribunal de Xustiza Europeo. 
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2º.- Reclamar ás empresas proveedoras e ás entidades de xestión de de-
reitos de propiedade intelectual, a devolución do canon dixital xa abonado re-
sultante da citada cuantificación. 
 

3º.- Instar á Xunta de Galicia a que actúe como referente para outras 
administracións e empresas afectadas e, xa que logo, poña en marcha os me-
canismos necesarios para reclarmarlle ás entidades de xestión de dereitos da 
propiedade intelectual a devolución das cantidades abonadas pola Administra-
ción galega en concepto de canon dixital. 
 

4º.- Dar traslado destes acordos á Presidencia da Xutna de Galiza para 
que se lle traslade ao Presidente do Goberno Central, así como aos Grupos 
Parlamentarios do Parlamento de Galiza.” 
 

Intervén o Sr. Goás Basanta dicindo que esta moción ven a raiz da sen-
tencia firme da Sala terceira do Tribunal de Xustiza da UE da que da lectura 
tale como se atopa na moción e procede á lectura da parte dispositiva. 
 

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

Intervén o Sr. Leal Arias dicindo que van a apoiar a moción, que están de 
acordo totalmente coa mesma e que este canon é un imposto revolucionario. 
 

Intervén o Sr. Expósito Mariño manifestando o seu apoio á moción. 
 

Sometida a moción a votación, é aprobada por unanimidade. En conse-
cuencia o Pleno ACORDA: Aprobar a moción formulada polo BNG relativa á so-
licitude de devolución do canon dixital. 
  
9º.- MOCIÓN DO PP SOBRE O VELLO PEIRAO DE VIVEIRO. 
 
O concelleiro abaixo asinante, Guillermo Leal Arias, portavoz del GRUPO MU-
NICIPAL DO PARTIDO POPULAR NO CONCELLO DE VIVEIRO, 
En base á lexislación vixente, presenta a seguinte: 
 
“MOCIÓN SOBRE O VELLO PEIRAO DE VIVEIRO 
 
Ó amparo do disposto nos artigos 91.4 e 97 do Regulamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais presenta ante o Pleno 
da Corporación Municipal esta MOCIÓN, en base nos motivos e consideracións 
desenvoltos na seguinte: 
 
EXPOSICIÓN: 
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No Pleno de data 28 de Xaneiro de 2008, este grupo presentara unha moción 
definida ESTUDO DA MODIFICACIÓN DO PROXECTO DO ANTIGO PEIRAO DE 
VIVEIRO, que fora rexeitada tanto polo equipo de goberno, como polos conce-
lleiros do BNG e IU-EU. 
Nela indicábamos que existía un compromiso de execución dun proxecto para o 
antigo peirao de Viveiro, que ademais de despexar a parcela de galpóns, a 
maior parte en desuso, que obstaculizan a visión da ría, favorecería a apertura 
da cidade cara ao mar, que ía servir para configurar un trazado de espacios de 
lecer conxugado con xardíns de carácter público. 
Foron varios os arquitectos e estudantes que en xullo de 2005 participaron no 
taller de arquitectura promovido polo propio Concello de Viveiro, achegando a 
posibilidade de crear mais de 400 prazas de aparcadoiro na zona do actual pei-
rao, recoñecendo que no núcleo urban existe unha carencia de espacios para 
aparcamento, e asi mesmo beneficiaría o comercio do casco histórico. 
Por elo indicábamos que ben puidese aliviarse co integración no devandito 
proxecto dun aparcadoiro soterrado. Polo que avalados pola opinión dos exper-
tos na materia creiamos necesaria unha modificación ou ampliación do proxec-
to existente naquela data. 
Así mesmo, facíamos referencia á casa coñecida como “Casa de Gardapeiraos”, 
edificación empedrada acorde co medio, e solicitábamos a conservación da 
mesma, non só como sinal de identidade do lugar, senón tamén pola posibili-
dade que ofrecería unha vez acondicionada para uso público. 
En dita moción solicitábamos: 
1º.- Realizar as pertinentes xestións a fin de someter a estudo a posibilidade 
de modificación do proxecto inicial, incluíndo o aparcadoiro soterrado. 
2º.- Da mesma maneira incluír no proxecto a chamada “Cada do Gardapei-
raos”, evitando a súa demolición. 
 
En dito Pleno o Sr. Alcalde manifestaba que era unha proposta fora de tempo, 
e de lugar. Asi mesmo que o proxecto tiña unha tramitación e que na exposi-
ción ao público ningún partido plantexara modificación do mesmo; que o Servi-
zo de Costas invertiría 3.200.000 €uros, e calqueira modificación sería parali-
zala obra. Indicaba tamén que non había que esquencer que non son terreos 
municipais, polo que a Alcaldía xa fixera as xestións para ese fin, e se estaba a 
redactar o estudo de viabilidade. 
 
Dende o noso grupo indicábamos que a circunstancia de que non fixera uso do 
trámite na exposición ao público para presentar alegacións, fora o motivo de 
non paralizar a execución do proxecto, xa que entre que non realízase ou ben 
se executase, estábamos a favor claramente esta última opción; 
 
Xa pasaron dende aquela, caseque tres anos, e varios galpóns aínda seguen en 
pé, as calzadas por chamarlle dalgún xeito están cheas de socavóns e imprac-
ticables, e así mesmo non comezaron as obras. 
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A través da prensa en varias ocasións, tanto por parte dos grupos que gober-
naron das distintas administracións, tanto do Estado como da Xunta de Galicia, 
ou dos que gobernan ou por parte da oposición, sairon na prensa votando fo-
guetes, pero a festa non da empezado. 
-------- 
Solicitamos unha resposta por parte da Alcaldía para que nos indique a día de 
hoxe como están o proxecto e as xestións, asi como se ía incluído o aparca-
mento soterrado. 
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: 
 
 
PROPOSTA DE ACORDOS: 
 

PRIMEIRO: Instar ás administracións que están incluidas no proxecto, 
tanto do Estado como da Xunta de Galicia, a que indiquen como está mesmo e 
se se van a cometer ditas obras ou non, nunha obra de suma importancia para 
o noso concello.” 
 

Intervén o Sr. Leal Arias quen dí que este asunto xa fora traído ao pleno, 
que o que non entende é que Administracións Públicas que están para solucio-
nar os problemas dos cidadáns se estean pelexando por interese políticos xa 
que unha ten os terreos e outra os cartos.”  
 

Intervén o Sr. Alcalde dicindo que está de acordo con caseque todo o ex-
posto polo voceiro do PP, que no ano 2008 o que se plantexaba era o mante-
nemento da casa do gardapeiraos, sabedes que eu solicitara do ministerio a 
reversión a patrimonio do estado porque o porto de Viveiro non existe como tal 
porto o 15 de abril de 2010 contesta o seguinte o Director da Consellería do 
Mar: Petición de pronunciamento sobre a revensión dos terreos da zona por-
tuaria de Viveiro para a execución das obras relativas ao proxecto “recupera-
ción da marxe dereita da ría de Viveiro” entre a ponte da Misericordia e o Porto 
deportivo de Viveiro-Lugo. Destinatario o Xefe de Servizo provincial de costas 
en Lugo. Demarcación de Costas en Galicia. Contesta a Xunta de Galicia: “En 
relación ao seu oficio de 26 de marzo de 2010 recibido neste organismo o pa-
sado 30 de marzo de 2010 polo que se nos solicita pronunciamento sobre a 
pretensión de dito Ministerio de acordar a reversión de parte dos terreos da 
zona portuaria autonómica de Viveiro para a execución das obras relativas ao 
proxecto de recuperación da marxe dereita da ría de Viveiro, entre a ponte da 
Misericordia e o Porto deportivo, lle comunico que en dito oficio non se nos da 
traslado do proxecto que se menciona e tampouco se nos indica o prazo de 
que se dispón para emitir dito pronunciamento, polo que solicita subsanación 
de dito oficio, con indicación do prazo para emitir dito pronunciamento habida 
conta da complexidade do tema, así como o traslado íntegro da resolución, se 
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a houbese, do órgano competente da Administración Xeral do Estado acordan-
do dito procedemento de reversión, aos efectos do trámite previsto no artigo 
102 do regulamento da Lei 22/1988, do 28 de xullo de Costas, e manifestación 
ao respecto do Consello da Xunta de Galicia”. Ao respecto dí o Alcalde que isto 
é o mais parecido ao da parte contratante de Groucho Marx, continúa coa lec-
tura “Por outra banda lle informo que as comunicacións e informes habidos con 
esa administración ata a data e que se refiren no seu escrito de 26 de marzo 
de 2010 non constitúen máis que contactos previos entre unidades técnicas 
deste organismo de modo que en ningún caso poden entenderse como cum-
primentación do trámite establecido no artigo 107 do regulamento da lei, dado 
que dita toma de postura respecto da reversión pretendida corresponde ao 
Consello da Xunta de Galicia, ao marxe do anterior indicar que é público e no-
torio que Portos de Galicia por mandato da súa administración matriz, a Xunta 
de Galicia, está a realizar a xestión e uso da mencionada zona portuaria de Vi-
veiro, como proban as concesión ubicadas na zona portuaria pretendida”. 
 

Lída a comunicación polo Alcalde que dí foi remitida o 30 de novembro, 
pregunta que significa isto, e resposta que Portos de Galicia que na primeira 
etapa do goberno bipartito estando gobernando o Partido Popular arrincaba 
que os galpóns que daban servizo aos barcos de Viveiro, se estableceran na 
outra zona para poder demoler estos, e porqué se fixo ista inversión, pois por-
que non había actividade pesqueira no peirao de Viveiro e se fixo unha inver-
sión e agora nos veñen dicindo que é público e notorio polas concesións, xa 
que todas as concesión que foron rematando foronse derrubando alí. Dí que o 
preguntará, pero que este tal José Ignacio Villar García, lle parece que era o 
Director Xeral na última etapa do bipartito, e que estivo presente en todas as 
conversas que tiveron para presentarlle o proxecto eos cartos de costas, ade-
máis que o escrito de costas dí que se fai cargo das indemnizacións, e estaba 
presente en xaneiro de 2009 cando o anterior Presidente da Xunta dicía que se 
ía a facer o aparcadorio na zona do actual aparcadoiro do Haley. Conclúe dicin-
do que o que dí este Sr. non se axusta á realidade e o que é peor que veña un 
Sr. que é especialista en informes medioambientais e que debe saber os trámi-
tes que hai que facer, e que se reúna con quen se deixa reunir e con colecti-
vos, saltándose ao Concello, por ilo dí que a proposta debería instar á Xunta de 
Galicia para que atenda ao requerimento do Estado. 
 

Intervén o Sr. Goás Basanta dicindo que o que quería apuntar é o que 
dixo o Sr. Alcalde, que quen tiña a disponibilidade orzamentaria era o Estado e 
quen pon atrancos é a Xunta de Galicia. 
 
 

Intervén o Sr. Expósito Mariño quen anuncia o seu voto en sentido favo-
rable, e que o que interesa é que as distintas administracións se oña de acor-
do. Asimesmo confirma que ise Sr. estaba co bipartito. 
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Intervén o Sr. Alcalde facendo constar que hai que instar á Xunta e non 
ao Estado. 
 

Intervén o Sr. Leal Arias dicindo que non lles importa emendar a moción 
pero que entende que debe figurar o estado xa que ainda que teñen consigna-
do o crédito para acometer esta actuación non vai a ser que destinen o crédito 
a outras cuestións. 
 

Intervén o Sr. Alcalde propoñendo unha nova parte dispositiva: “O Ple-
no municipal ante o feito de que existe o compromiso de costas de in-
vertir e de que non é verdade que o peirao de Viveiro teña actividade 
portuaria solicita que revirta ao Estado”. 
 

Sometida a moción a votación, é aprobada por unanimidade coa nova 
redacción dada na sesión. En consecuencia o Pleno ACORDA: Aprobar a mo-
ción formulada polo grupo municipal do PP sobre o vello peirao de Viveiro. 
 
10º.- MOCIÓN DO PP RELATIVA AO MANTENEMENTO ECONÓMICO POR 
PARTE DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN DO CONSERVATORIO DE MÚ-
SICA DE VIVEIRO. 
 
“EXPÓN: 
 
Que ao amparo do disposto no art. 35 da LEY DE PROCEDEMENTO ADMINIS-
TRATIVO COMÚN, no art. 77 da LEI REGULADORA DE BASES DE RÉXIME LO-
CAL, Lei 7/1985, de 2 de abril, no texto refundido das disposición legais vixen-
tes en materia de réxime local aprobado por R.D. 781.7.86, de 18 de abril e 
dos arts. 14, 15 e 16 do regulamento de organización, funcionamento e réxime 
xurídico das entidades loais, aprobado por R.D. 2568/86, de 28 de novmbro e 
demáis normativa legal procedente e que resulte aplicable, propón a seguinte 
 

“MOCIÓN 
 
 
Que a través de la presente queremos poner de manifiesto uno de nuestros 
proyectos cara al ejercicio económico de 2011, que es la asunción por parte de 
la Consellería de Educación del mantenimiento económico de los costes del 
CONSERVATORIO DE MÚSICA DE VIVEIRO, basándonos en el elevado coste 
económico que el mismo  tiene para las arcas del Concello, aproximadamente 
unos 535.000 de déficit. 
De sobra está demostrado que el CONSERVATORIO DE MÚSICA DE VIVEIRO 
hace una labor cultural impresionante y del cual salen año tras año, cantidad 
de músicos de indudable valía, y al que vienen alumnos de toda la zona norte 
de la provincia de Lugo y Coruña hasta Ortigueira, así como de los Concellos 
limítrofes (Ronda los 300 alumnos matriculados). 
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También queremos aclarar que nuestra moción, va encaminada a liberar eco-
nómicamente al Concello de unos gastos que representan una parte importan-
te dentro de sus presupuestos pero siempre respetando los derechos de los 
trabajadores del Conservatorio y que tan buena labor vienen desempeñando. 
E polo que este grupo municipal SOLICITA, a aprobación por parte do Pleno 
Municipal do Concello, se faculte al Sr. Alcalde y este asuma el compromiso 
para hacer las gestiones oportunas para que la Consellería de Educación asu-
ma el mantenimiento económico del CONSERVATORIO DE MÚSICA DE VIVEI-
RO.” 
 

Intervén o Sr. Alcalde dicindo que a esta proposta non nos fixo caso nin 
o goberno do PP nin o do bipartito. 
 

Intervén o Sr. Leal Arias dicindo que debido ao custe que ten o conserva-
torio e á grande importancia que foi adquirindo o conservatorio é necesario pa-
ra dotalo de máis medios que outra instancia máis alta se faga cargo del, asi-
mesmo agradece o gran traballo que fai o Director e o resto do profesorado do 
conservatorio. 
 

Intervén o Sr Goás Basanta que pensa que todos enstán de acordo e 
anuncia o voto en sentido favorable. 
 

Intervén o Sr. Expósito Mariño anunciando o seu voto en sentido favora-
ble.  
 

Sometida a moción a votación, é aprobada por unanimidade coa nova 
redacción dada na sesión. En consecuencia o Pleno ACORDA: Aprobar a moción 
formulada polo grupo municipal do PP relativa ao mantenemento económico 
por parte da Consellería de Educación do Conservatorio de Música de Viveiro. 
 
11º.- ROGOS E PREGUNTAS 
 
PREGUNTAS DO PP 
 
1.- Está prevista a remodelación e acondicionamento dos xardíns na zona da 
praza Juan Donapetry para o mes de decembro. Na mesma hai unha fonte de 
pedra que leva moito tempo sen funcionar. ¿Dentro do proxecto está previsto 
poñer en funcionamento a mesma?. Sí está, todo o que se modifica é o vial 
que vai para o Campo de Urraca pola parte anterior. 
 
2.- No presente ano fixéronse de novo as beirarúas   en dirección a Covas, na 
marxe dereita da rúa Misericordia. As obras detivéronse despois de pasar o IES 
María Sarmiento, na zona contigua ao muro do parque, ¿Cando se vai proceder 
ao remate de dita beirarrúa, cara á entrada do parque, perto do estadio muni-
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cipal de Cantarrana?. Vai no mesmo proxecto que se está facendo agora dende 
a zona de Fonte de covas ata o Pedregal. 
 
ROGOS 
 
1.- Varios usuarios do porto deportivo de Viveiro, na actualidade en mans de 
Portos de Galicia, coa concesión a afavor da empresa “Ronáutica”, nos 
transmitiron as súas queixas sobre a deficiencia no alumeado da zona de todo 
o espacio que ocupan as instalacións, por elo ROGAMOS que dende o Concello 
de Viveiro se faga unha petición ao Ente autonómico, así como á concesionaria 
para que doten de alumeado público ditas instalacións. 
 
Sobre a deficiencia no alumeado sen lugar a dúbidas existe, todo polo cal reti-
raron unilateralmente a concesión a Viveiro estase incumprindo, a concesiona-
ria non existe porque no acordo que nos comunican a nós é que Portos de Ga-
licia se fai cargo da xestión do porto de Viveiro. Xa preguntaron no parlamento 
e ninguén puido dicir que sistema de selección ou de concurso para adxudicar 
esa concesión e vou a anunciar algo, chegounos unha comunicación dándonos 
un mes de prazo para que retiremos “A Pomba”, e ímos a recurrilo xa que está 
provisionalmente e tamén porque nun pantalán que está cedido á garda civil 
do mar está ocupado, remata dicindo que van a facer unha petición ante o en-
te autonómico e á concesionaria. 
 
PREGUNTAS 
 
1.- Había un proxecto para a reparación do paseo marítimo de Covas, en onde 
se ía modificar o carril para os vehículos, e tamén estaba contemplado facer un 
carrir para bicicletas. ¿Cómo está o mesmo?. ¿Vaise executar? ¿Para cando?. 
Está paralizado o proxecto sen contestar as alegacións por parte de Costas.  
 
2.- ¿Ten coñecemento o equipo de goberno que nos dous últimos fins de se-
mana, na noito do sábado ao domingo, tan só estivo un traballador do servizo 
de limpeza pertencente á empresa concesionaria de recollida de lixo “Cespa” 
no casco de Viveiro, e non se baldearon as rúas do mesmo? ¿A que se debeu 
isto?. Chamamos á empresa para saber que pasara, a empresa teóricamente 
tampouco sabía que lles faltara un traballador, despois si que o comprobaron.  
 
3.- O paseo marítimo da fachada, á altura do hotel “Orfeo”, segue sen estar 
rematado, segue coas vallas postas, ¿Vaise tomar algunha decisión para poder 
executar o remate das obras e abrilo aos viandantes?, e así mesmo ¿Cómo es-
tá o tema de derrubamento do que foi o cine “Orfeo”?. O paseo marítimo esta-
se arranxando e no tema do derrubo, eu penso que foi fai 7 meses, comuni-
quei que costas iniciara, non o tema do convenio, senón de retirar a concesión, 
solicitándolle ao propietario que correra cos custes, cuestión na que apoiamos 
ao propietario. 
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4.- ¿Fíxose algunha xestión coa empresa encargada da instalación do belén pa-
ra a súa montase cara as próximas festas do Nadal 2010?, ¿Vaise instalar ou 
non?. Vou a escomenzar polo final non se vai a instalar. Tiven unha reunión 
onte coa asociación e molétame contestar ante a falla de ausencia de quen de-
nunciou, que quere que conste en acta que esta persoa non sabe cal é o seu 
traballo. Eles darán as razóns, a miña interpretación é que non están dispostos 
a facer a obra como se esto fose un problema económico cando esta asociación 
facía a montaxe gratuitamente, cando non atentaron contra o ningún patrimo-
nio histórico-artístico e cando é mentira que o cruceiro estivera atado ou 
apoiado de calquera instalación do Belén. Insistimos pero eles darán as expli-
cacións.   
 
5.- ¿Vanse reparar as beirarrúas da marxe esquerda (indo  cara  a praia de 
Covas), no tramo entre os colexios ata o remate do parque?. Polo de agora 
non. 
 

E sen máis asuntos a tratar, o Sr. Alcalde da por rematada a sesión, 
cando son vinte e dúas horas e sete minutos, de todo o que eu, como Secreta-
rio dou fe. 
 
    Vº. e  Prace 
           O  ALCALDE,                                                O SECRETARIO, 
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