
EEEXXXCCCMMMOOO...CCCOOONNNCCCEEELLLLLLOOO   
                                                                              DDDEEE                                                                                                                                                                     SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRÍÍÍAAA   
                                                               VVVIIIVVVEEEIIIRRROOO                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

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

 
ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO 

CONCELLO  O DÍA TRINTA DE DECEMBRO DE DOUS MIL DEZ. 
   

AAASSSIIISSSTTTEEENNNTTTEEESSS:::   
 

AAALLLCCCAAALLLDDDEEE---PPPRRREEESSSIIIDDDEEENNNTTTEEE:::   
 D. Melchor Roel Rivas (PSdG-PSOE) 
 

CCCOONNNCCCEEELLLLLLEEEIIIRRROOOSSS:::O    
 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) 

Dª. María del Carmen Gueimunde González(PP) 
D. Celestino V. García Paz (PP) 
D.  José Antonio Goás Basanta (BNG) 
D.  Orlando Expósito Mariño (EU) 
D.  Guillermo Leal Arias (Membro non adscrito) 
D.  Juan José Pardo Gato (Membro non adscrito) 
D.  Jesús Fernández Fernández (Membro non adscrito) 
Dª. Raquel Atadell Giz (Membro non adscrito) 
Dª. Vanesa Rego Martínez (Membro non adscrito) 
 
SECRETARIO 
D. Francisco Javier Oubiña Lodeiro     
 
Na Casa do Excmo. Concello de Viveiro, sendo as vinte horas e corenta e 

cinco minutos do día vintesete de decembro de dous mil dez, reúnense, en 
primeira convocatoria, os Sres. Concelleiros citados anteriormente, ao obxecto 
de celebrar a sesión ordinaria do Pleno, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde, 
asistido de mín, o Secretario quen certifica. 

 
Comprobado pola Secretaría a existencia do quórum necesario, declárase 

polo Sr. Alcalde aberta a sesión.  
 
1º.- CONVALIDACIÓN, SE PROCEDE, DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE MODIFI-
CACIÓN DO CONTRATO DE REDACCIÓN DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MU-
NICIPAL. 
  

Dí o Alcalde que hoxe foi dictaminada favorablemente pola Comisión In-
formativa esta proposta e que a Xunta de Galicia comunicóunos o día 29 de 
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novembro que tiñamos que xustificar a modificación do contrato o 30 do mes-
mo mes. Ainda que o órgano competente é a Alcaldía segundo informa o 
secretario municipal, tráese a Pleno a convalidación xa que no seu día o órgano 
de contratación foi o Pleno, e para non perder a subvención de 47.000 €.  

 
Sometida a proposta a votación o Pleno por unanimidade acorda o se-

guinte: 
 

Único.- Convalidar con efectos retroactivos a proposta da Alcaldía de da-
ta 16 de decembro de 2010 e a resolución de data 17 de decembro de 2010 
pola que se acordaba a modificación de redacción do Plan Xeral de Ordenación 
municipal de Viveiro, asinado o 17 de febreiro de 2009, dando validez ao con-
trato asinado o 17 de decembro de 2010 coa empresa “OTEA PLANES Y PRO-
YECTOS S.L.P”, dimanante da resolución anteriormente mencionada. 
 
2º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ADOPCIÓN DO SISTEMA DE FO-
LLAS MÓVILES DOS LIBROS DE ACTAS 
 

Intervén o Sr. Alcalde dicindo que este é un acordo que debemos tomar 
porque neste Concello dende 1990 non existen actas legais do Pleno, nin reso-
lucións da Alcaldía, nin de ningún tipo. Adianta que dos 27 postos de traballo 
que lle van a corresponder ao Concello de Viveiro pola subvención da Deputa-
ción, 4 van a ser para contratar a 4 persoas para que fagan ese traballo e que 
este é un feito que o Defensor del Pueblo califica como grave. Por último pre-
gúntalle ao secretario se é verdade que non existe libro de actas no Concello 
dende o ano 1990 ao que o secretario resposta que ata esa data existe, e que 
despois están sen pasar as actas ao libro oficial. 

 
Intervén o Sr. Fernández Amor, quen dí que para él personalmente é un 

día de moita ledicia porque políticamente estivo en varios partidos e última-
mente militou no PSOE, dí que ten dúas ledias moi grandes unha é ver sentado 
ao Partido Popular (Neste intre é interrompido polo Sr. Alcalde quen lle dí que 
se cinga ao asunto da orde do día) que está representado por dúas persoas, 
ainda que dicían non iamos a chegar a decembro de 2003, e a outra é agrade-
cer á voceira do PP que votou na comisión a favor e dixo que o que diga o Sr. 
Alcalde, remata despois doutra chamada de atención da Alcaldía dicindo que 
está a favor da adopción do sistema de follas móviles. 

 
Intervén o Sr. Leal Arias dicindo que este é un traballo que hai que reali-

zar e que se se pode facer con mellores medios está de acordo. 
 
Intervén a Sra. Gueimunde González dicindo que ela tamén ten a súa 

opinión sobre o partido socialista e sobre o seu voceiro coas contínuas alusións 
nos plenos, pero que se vai a cinguir á orde do día que é o único que lles inter-
esa aos viveirenses. Dí que é certo que na comisión informativa votou a favor 
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e que segue mantendo o voto favorable, e que agradece de antemán o esforzo 
que este traballo vai a ocasionar. Prosegue dicindo que se non se pasan os li-
bros de actas dende 1990 se o Sr. Alcalde tamén inclúe os caseque 8 anos que 
leva él de Alcalde, e que se os inclúe terá que entonar tamén  el o mea culpa, 
pero supón que as actas existen porque senón todos os acordos que adoptou a 
Alcaldía  nestes anos non terían validez. 

 
Intervén o Sr. Goás Basanta dicindo que están de acordo con este sopor-

te. 
 
Intervén o Sr. Expósito Mariño dicindo que está a favor da proposta e 

que ademáis se ven gratis por moito mellor. Remata dicindo que os culpables 
son os empregados municipais que tiñan que advertir dita deficiencia e emen-
dala. 

 
Intervén o Sr. Alcalde dirixíndose explícitamente aos Srs da prensa, que 

gracias á denuncia do presidente do partido popular que foi Alcalde dende 
1990 ata 2003 e a que se cambiou de secretario xeral se enteraron da ausen-
cia do libro de actas, porque a anterior secretaria nunca dende o ano 2003 in-
formou que non había libro oficial de actas, algo que descoñecían todos os 
concelleiros dende 1990. 

 
Sometido o asunto a votación o Pleno por unanimidade acorda: 

 
Aprobar a utilización de medios mecánicos para a confección dos Libros 

de Actas que estarán compostos de follas móbiles. 
 

3º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA MODIFICACIÓN DA RPT E APRO-
BACIÓN DO PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL 
PARA O PERSOAL DO CONSERVATORIO DE MÚSICA 
 
 Intervén o Sr. Alcalde dicindo que non ten problema en recoñecer que 
cando adopta un criterio, se alguén lle insta a modificalo porque é necesario 
faino. En primeiro lugar dicir que según STS, houbo 73 contratados ilegalmen-
te e que dí que o problema era que quen contratou era un ignorante e desco-
ñecía as fórmulas, dicindo que está a copia da sentencia no despacho da Pri-
meira Tenente de Alcalde, que segundo a sentenza existía unha falla de pulcri-
tude democrática e que quen contratou descoñecía a lexislación.  
 

Referíndose ao Pleno recente no que quedou en riba da mesa a proposta 
sobre o plan de emprego e consolidación de emprego temporal ata despois das 
eleccións, dí que atendendo á petición do persoal do conservatorio e no senso 
que que no futuro poida asumir a súa titularidade a Xunta de Galicia é polo que 
se trae esta proposta, que nin o PP nin o goberno bipartito foron capaces de 
atender á xusta reclamación de Viveiro, para que asumisen a titularidade do 
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Conservatorio, porque este servizo supón un déficit anual de 550.000 € e pola 
precariedade laboral en que se atopa este persoal é polo que ven esta proposta 
ao Pleno. Deseguido da lectura ao nome dos asinantes que solicitan o proceso 
de consolidación de emprego, dicindo que no só se vai a facer un proceso de 
consolidación senón que se lles vai a dar un curso necesario para a súa prepa-
ración. Remata dicindo que non sairán a consolidación 3 prazas, dúas por in-
compatibilidade e unha porque quen a ocupa entrou despois do 1 de xaneiro 
de 2005. 

 
Intervén o Sr. Fernández Amor dicindo que van a votar a favor porque é 

un tema de xustiza e que o 14 de maio de 2003 había 5 traballadores que non 
estaban dados de alta na seguridade social e que esa era a forma que tiña de 
traballar o anterior goberno. 

 
Intervén o Sr. Leal Arias dicindo que van a votar favorablemente esta 

petición dos traballadores do conservatorio e recoñece o gran traballo desenro-
lado polos eles. 

 
Intervén a Sra. Gueimunde González dicindo que é innegable a profesio-

nalidade dos traballadores do conservatorio, que non obstante bota en falla 
unha RPT que abrangue a todos os traballadores. Que sería bo que o Alcalde 
fixese aclaracións sobre as convalidacións e que xestións leva feito para que a 
Xunta de Galicia asuma a titularidade do conservatorio e se se 

 
Intervén o Sr. Goás Basanta dicindo que está de acordo coa petición dos 

empregados do conservatorio e que espera que o conservatorio sexa asumido 
pola Xunta de Galicia. 

 
Intervén o Sr. Expósito Mariño dicindo que independentemente do que 

tarde a Xunta en asumir a titularidade deste servizo, os traballadores merecen 
o proceso de consolidación. 

 
Intervén o Sr. Alcalde referíndose en primeiro lugar ao Sr. Fernández 

Amor pregándolle que se cinga á orde do día. Que sobre o dito e que ten rela-
ción co asunto que se está a tratar todo o que dixo o voceiro do PSOE é certo, 
que neste Concello había xente que estaba cobrando pola Banda de Infantería 
Marina de Ferrol e cobraba en Viveiro cun contrato en fraude de lei de servizos 
sen cotizar á seguridade socxial e sen ter autorización de compatibilidade na 
empresa en que sí estaba de alta na seguridade social e que lle demos un pra-
zo de 6 meses para regularizar a súa situación. En referencia ao Sr. Leal dí foi 
o mesmo que se dixo na comisión. En referencia á intervención da voceira do 
PP dí que esta consolidación se lle ofreceu a todos os traballadores de Viveiro e 
houbo quen fixo campaña en contra e agora pide ser consolidado. Que pasa se 
a Xunta non se fai cargo do servizo, pois que será tan irresponsable coma os 
anteriores. 

 4



EEEXXXCCCMMMOOO...CCCOOONNNCCCEEELLLLLLOOO   
                                                                              DDDEEE                                                                                                                                                                     SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRÍÍÍAAA   
                                                               VVVIIIVVVEEEIIIRRROOO                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

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

 
Sometido o asunto a votación o Pleno por unanimidade acorda: 

 
Aprobar os apartados 2º e 3º do documento denominado “Proposta da 

Alcaldía de modificación da RPT (prazas/postos) do Concello de Viveiro e apro-
bación do proceso de consolidación de emprego temporal para o persoal per-
tencente ao Conservatorio de Música, asinado o 22 de decembro de 2010. 
 

4º.- REQUIRIMENTO DA DOCUMENTACIÓN PREVIA Á ADXUDICACIÓN DO 
CONTRATO CT 2010/26. 

 
Intervén o Sr. Alcalde dicindo que este é o contrato da piscina municipal 

que empeza cun informe no mes de agosto de 2010, no cal esperábamos que 
os arranxos da piscina ascenderan a 140.000 € e cando nos chega o informe 
nos dín que nin dende a súa apertura se cumpría a normativa contra a lesióne-
la. O goberno municipal puido pintar e tapar, pero tiñamos este problema coa 
lexionela e quixemos actuar con responsabilidade, con este contrato imos a 
aforrar en combustible nun 24% e depois do 10º ano de contrato o aforro vai a 
ser do 64%. Así pois preferimos facer as cousas de xeito serio e coidar a saúde 
dos usuarios ainda que se tardase máis na ramitación administrativa, conclúe 
dicindo que hoxe non se adxudica o contrato senón que se lle require á empre-
sa para que aporte a documentación que lle esixe a lei. Preguntando o Alcalde 
se se someto o asunto a votación, pídese por parte da voceira do grupo muni-
cipal do PP intervir co que o Alcalde concede unha quenda de intervencións. 

 
Intervén o Sr. Fernández Amor quen dí que á voceira do PP venlle a voz 

no pleno e que este é un tema tan trivial que non merece debate xa que foi 
dictaminado favorablemente e por unanimidade na comisión informativa. 

 
Intervén o Sr. Leal Arias dicindo que van a apoiar a petición de docu-

mentación. 
 
Intervén a Sra. Gueimunde González referíndose ao Sr. Fernández Amor 

que para pedir a palabra cree que hai que dicir algo, que cando o Alcalde fala 
de ignorantes dí que se se refire a ela que llo diga para que se poida defender. 
Que no tocante ao retraso da piscina, os usuarios levaban facendo reclama-
cións dende fai moito tempo, que non se lle fixo un mantenemento á piscina, 
que dende que o Sr. Alcalde obstenta ese cargo tivo tempo para pasearse pola 
piscina para ver as deficiencias, que se o contrato expiraba a principios deste 
ano e debeuse prever o que ía a suceder, que se esperou ata que non houbo 
máis tempo material para facer o que estamos facendo agora e que nembar-
gantes vai a apoiar este requerimento, que a intención do PP e que se abra a 
piscina canto antes pero non quere esquecerse de que houbo unha gran deixa-
dez e desidia por parte da Alcaldía. 
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 Intervén o Sr. Goás Basanta anunciando o seu voto en sentido favorable 
ao requerimento da documentación previa á adxudicación do contrato. 
 
 Intervén o Sr. Expósito Mariño anunciando o seu voto en sentido favora-
ble. 
 
 Intervén o Sr. Alcalde dicindo que lle sorprende a intervención da voceira 
do PP porque estiveron unha hora pola mañá na Comisión Informativa e esta 
únicamente dixo o que diga o Sr. Alcalde. Pero lle vou a contestar xa que eu 
non son ningún cobarde, o que son é persoa prudente, vostede saíu na prensa 
dicindo que ata despois das eleccións municipais non abriría a piscina munici-
pal e acaba de votar o contrario, vostede o luns pasado calou e outorgou a co-
bardía de non dicir o que dixeron na prensa sobre os seus antigos compañeiros 
do PP polo seu cambio de adscripción de grupo. 
 
 Por parte da Sra. Gueimunde González pídese reiteradamente a palabra 
por alusións séndolle denegada polo Sr. Alcalde. 
 
 Sometido o asunto a votación, o Pleno por unanimidade acorda: 
 

Requirirlle á empresa ISEMPA S.A., para que no prazo de 5 días hábiles 
presente a documentación establecida na cláusula 11.7 do prego de cláusulas 
administrativas particulares reguladoras de adxudicación de contrato mixto de 
obra, subministro e servizo por procedemento aberto, con trámite de urxencia 
denominado “proxecto de instalación dunha caldeira de biomasa de 300 kw pa-
ra calefacción, piscina e A.C.S. nas instalacións da piscina municipal de Viveiro 
e prestación do subministro enerxético e mantenemento das instalacións”. 
 
 
Dilixencia: Para facer constar que sendo vinteunha horas e trinta e cinco mi-
nutos, interrómpose polo Sr. Alcalde a sesión reanudándose ás vinteunha 
horas e cincuenta e dous minutos. 
 
5º.- MOCIÓNS DE DON GUILLERMO LEAL ARIAS, CONCELLEIRO NON ADSCRITO, 
RELATIVAS A: 
 
5.1.- LIMPEZA DO RIO LANDRO 
 

         O Concelleiro abaixo firmante, Guillermo Leal Arias, portavoz-
representante do GRUPO DE CONCELLEIROS NON ADSCRITOS NO CONCELLO 
DE VIVEIRO, 
EXPÓN: 

Que ao amparo do disposto no art. 35 da LEI DE PROCEDEMENTO ADMI-
NISTRATIVO COMÚN; no art. 77 da LEI REGULADORA DE BASES DE RÉXIME 
LOCAL, LEI 7/1985 de 2 de abril; no texto refundido das disposicións legais vi-

 6



EEEXXXCCCMMMOOO...CCCOOONNNCCCEEELLLLLLOOO   
                                                                              DDDEEE                                                                                                                                                                     SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRÍÍÍAAA   
                                                               VVVIIIVVVEEEIIIRRROOO                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

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

gentes en materia de réxime local aprobado por R.D. 781 7 86, de 18 de abril 
e dos atrs. 14, 15 e 16 do reglamento de organización, funcionamento e réxi-
me xurídico da entidades locais, aprobado por R.D. 2568/86, de 28 de novem-
bro e demais normativa legal procedente e que resulte aplicable, presenta a 
seguinte: 
 

MOCION: 

TITULO: LIMPEZA DO RIO LANDRO. 
 
Dende fai varios anos e máis dunha vez o ano ,  por enemisa vez, o rio Landro 
volveu a desbordarse na zona de Naseiro, Landrove e Galdo, asolangando 
campos, carretera e alguna vivenda. 
Como sea que en ditas zonas o rio vai perto da carretera,  e debido as fortes 
chuvias e deshielo das recentes nevadas nos altos o pasado mes voltou a des-
bordar , tamen debido a que ao longo do seu cauce hai todo tipo atrancos que 
impide a baixa do caudal, ramas, cascallos e outros elementos que entopecen 
á corrente. 
  

        Por parte dos Concelleiros Non Adscritos neste Concello de Viveiro, 
consideramos de interese URXENTE e prioritario que o Pleno da Corpo-
ración Municipal: 

  
ACORDE:  

 
 PRIMEIRO.- Solicitar a Consellería de CONSELLERÍA DE MEDIO AM-
BIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS da Xunta de Galicia, así 
como a AUGAS DE GALICIA,  a limpeza dos cauces do Rio Landro, para 
evitar na medida do posible o desbordamento do río. 
 

SEGUNDO.- Dar traslado deste acordo ós grupos parlamentarios do 
Parlamento de Galicia. 
 
Intervén o Sr. Leal Arias xustificando a presentación da moción xa, que con 
motivo das choivas e debido ao estado do río Landro, cheo de maleza e árbo-
res caídas, reiteradamente se veñen asulagando establecementos comerciais e 
vivendas, así e a fin tamén de evitar posibles desgracias persoais é polo que 
solicitan que se faga unha limpeza do cauce mediante solicitude á Consellería 
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras da Xunta de Galicia, así como 
a así como a Augas de Galicia, a limpeza dos cauces do Rio Landro, para evitar 
na medida do posible o desbordamento do río. 
 
Intervén o Sr. Alcalde dicindo que van a apoiar esta proposta, dí que lle parece 
lóxica, que o tenente de alcalde de obras no seu día falou con Augas de Galicia 
para que realizase estas actuacións. Dí que a modo de anécdota, e para expli-
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car ata onde actuar o Concello, en Galdo había dúas árbores en medio do río e 
pedimos actuación, a resposta que non deron foi que non. Que en a Feira, en 
Galdo, fíxose un muro de contención e que non foron capaces de que Augas de 
Galicia entendera que había que cortar esas árbores xa que cando medrasen 
ían rachar o muro. Entendemos que non é necesario senón oportuno apoiar es-
ta moción. 
 
Intervén o Sr. García Paz quen dí que o voceiro do PsdeG-PSOE falaba da súa 
ledicia en relación coa situación do PP, ao efecto dicirlle que o partido era e é 
forte, pero que a súa ledicia en primeiro lugar é pola gran cantidade de vecinos 
que asisten hoxe ao Pleno o que demostra a súa preocupación polos temas que 
hoxe se tratan. Entrando no asunto da orde do día e en relación coa situación 
do rio Landro e os seus cauces que son dunha grande preocupación, compar-
ten a moción pero que quererían engadir á moción os rios adxacentes. 
 
Intervén o Sr. Goás Basanta quen expón que os asulagamentos son frecuentes 
todos os anos, remata anunciando o seu voto en sentido favorable. 
 
Intervén o Sr. Expósito Mariño quen dí que hai que limpar todos os ríos e cor-
tas as árbores que impiden o fluxo da auga, que no seu día, fai 14 ou 15 anos, 
conseguiu que con dez millóns de pesetas se limpase ata esgotar os cartos, 
conclúe dicindo que vai a apoiar a moción e que hai que limpar todos os ríos. 
 
Por parte do Sr. Fernández Amor solicítase a palabra por alusións sendo dene-
gada a petición polo Sr. Alcalde. 
 

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por unanidade, 
acorda aprobar a moción presentada por Don Guillermo Leal Arias relativa á 
Limpeza do Río Landro. 
 
5.2.- CERRAMENTO DOS LATERAIS DO PAVILLÓN DO CEIP LÓIS TOBÍO. 
 
O Concelleiro abaixo firmante, Guillermo Leal Arias, portavoz-representante do 
GRUPO DE CONCELLEIROS NON ADSCRITOS NO CONCELLO DE VIVEIRO, 
EXPÓN: 

Que ao amparo do disposto no art. 35 da LEI DE PROCEDEMENTO ADMI-
NISTRATIVO COMÚN; no art. 77 da LEI REGULADORA DE BASES DE RÉXIME 
LOCAL, LEI 7/1985 de 2 de abril; no texto refundido das disposicións legais vi-
gentes en materia de réxime local aprobado por R.D. 781 7 86, de 18 de abril 
e dos atrs. 14, 15 e 16 do reglamento de organización, funcionamento e réxi-
me xurídico da entidades locais, aprobado por R.D. 2568/86, de 28 de novem-
bro e demais normativa legal procedente e que resulte aplicable, presenta a 
seguinte: 
 

MOCION: 

 8



EEEXXXCCCMMMOOO...CCCOOONNNCCCEEELLLLLLOOO   
                                                                              DDDEEE                                                                                                                                                                     SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRÍÍÍAAA   
                                                               VVVIIIVVVEEEIIIRRROOO                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

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

TITULO: CERRAMENTO DOS LATERAIS DO PABILLON DO CEIP LOIS 
TOBIO E ACONDICIONAMENTO. 
 
Den fai caseque 10 anos por parte da dirección do colexio publico CEIP LOIS 
TOBIO fíxose en ante a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da 
Xunta de Galicia solicitude para o cerramento perimetral dos laterais da pista 
cuberta de dito centro. Ata o dia da fecha non se fixo nada para acometer esta 
obra, que creemos que é importante, dado que cando celebran alguna acto de-
portivo, lúdico ou cultural por parte dos alumnos de dito centro, en ocasións 
chega a auga da choiva ata o centro da pista, ademáis do frio e correntes de 
aire que entran no mesmo, como no o recenté acto organizado pola APA de di-
to colexio polas festas do Nadal. 
Así mesmo dito pabillón na parte de obra civil dos seus muros de cerramento 
de bloque, en varias zonas están separados ditos tabiques das columnas ou 
pilares do conxunto, que creemos que poden ser un perigro de derrumbe en 
calquera momento, con consecuencias que poden ser moi graves si se atopan 
xogando nel os escolares o outras personas que alí entrenan. 
 
        Por todo o anteriormente exposto, por parte dos Concelleiros Non 
Adscritos neste Concello de Viveiro, consideramos de interese URXEN-
TE e prioritario que o Pleno da Corporación Municipal: 

  
ACORDE:  

 PRIMEIRO.- Solicitar a Consellería de Educación e Ordenación Univer-
sitaria a URXENTE inspección das obras de dito pabillón con respecto a 
súa estructura. 
 

SEGUNDO.- Solicitar a mesma administración autonómica o cerramen-
to total de todolos laterais de dito pabillón. 
  
TERCEIRO.- Dar traslado deste acordo ós grupos parlamentarios do 
Parlamento de Galicia. 
 
Procede á lectura da moción o Sr. Fernández Fernández 
 
Intervén o Sr. Alcalde anunciando o voto favorable do seu grupo, e dí que se a 
Xunta non o fai, dirixirase ao Presidente da Deputación para que fagan a obra. 
 
Intervén o Sr. García Paz, quen dí que este é un probleme que existe dende fai 
moitos anos, que quería facer un pequeno recordatorio xa que no ano 2007 e 
no 2008 o Delegado Provincial de Educación dixo que non era unha obra priori-
taria e que aparte non había cartos. Conclúe decindo que poñerán todo da súa 
parte para que se logre facer esta obra. 
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Intervén o Sr. Goás Basanta dicindo que as carencias do pavillón son de todos 
sabidas, amosa o seu escepticismo xa que anticiparon que non había cartos, 
remata propoñendo que se faga a outra xestión. 
 
Intervén o Sr. Expósito Mariño quen agradece á Deputación os traballos que 
realiza, pero que hai que implicar a quen ten responsabilidades e que se non o 
fan haberá que pedirlle explicacións. 
 
Intervén o Sr. Alcalde dicindo que no percorrido histórico que fixo o Sr. Celes-
tino esquecéuselle dicir que quen fixo o peche esquecéuselle que en Viveiro 
chove e tamén que había un pavillón sen pechar e que está pechado e sendo 
utilicado. 
 

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por unanidade, 
acorda aprobar a moción presentada por Don Guillermo Leal Arias relativa ao 
cerramento dos laterais do pavillón do CEIP Lóis Tobío. 
 
5.3.- TRASLADO DA EMBARCACIÓN A POMBA 
 
      O Concelleiro abaixo firmante, Guillermo Leal Arias, portavoz-
representante do GRUPO DE CONCELLEIROS NON ADSCRITOS NO CONCELLO 
DE VIVEIRO, 
EXPÓN: 

Que ao amparo do disposto no art. 35 da LEI DE PROCEDEMENTO ADMI-
NISTRATIVO COMÚN; no art. 77 da LEI REGULADORA DE BASES DE RÉXIME 
LOCAL, LEI 7/1985 de 2 de abril; no texto refundido das disposicións legais vi-
gentes en materia de réxime local aprobado por R.D. 781 7 86, de 18 de abril 
e dos atrs. 14, 15 e 16 do reglamento de organización, funcionamento e réxi-
me xurídico da entidades locais, aprobado por R.D. 2568/86, de 28 de novem-
bro e demais normativa legal procedente e que resulte aplicable, presenta a 
seguinte: 
 

MOCION: 

TITULO:  TRASLADO DA EMBARCACION A POMBA 
 
Dende a súa adquisición por parte do Concello de Viveiro a embarcación A 
Pomba atopase atracada nun pantalán do porto deportivo de Viveiro. Despois 
de varios intentos ante as administración para  de poñer un museo flotante, o 
final non foi posible.  
Por outra banda, a embarcación 2ª flor de ares (ahora Celeiro), que se atopa 
no parque que esta perto da piscina na zona de lavandeiras  en Celeiro esta en 
estado deplorable e con risco de desfacerse.  
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Dado que por parte de Portos de Galicia se esixe ao concello de Viveiro que a 
embarcación A Pomba, debido ou seu deterioro actual e perigro de que poida ir 
a pique en calquera momento, sexa retirada de dito pantalán e po lo que, por 
parte dos Concelleiros Non Adscritos neste Concello de Viveiro, consi-
deramos de interese que o Pleno da Corporación Municipal: 

  
 
 
 
 

ACORDE:  
 PRIMEIRO.- Retirar a embarcación 2ª Flor de Ares, que se atopa no 
parque perto da piscina en Celeiro para o seu desguace definitivo. 
 

SEGUNDO.- Preparar un proxecto para colocar nesa mesma zona a em-
barcación A Pomba e facer nela unha aula divulgativa da pesca. 
 
Procede á lectura da moción o Sr. Fernández Fernández 
 
Intervén o Sr. Alcalde dicindo que van a apoiar esta proposta cun prazo de 60 
días para facer as dúas actuacións, independentemente de que o porto depor-
tivo ten un iate atracado ilegalmente no pantalán adicado á garda civil e paga-
do polo Concello de Viveiro, no ano 2005 chegáramos a un acordo de que esa 
empresa pagaba 60.000 € a cambio de que deixáromos ese iate para que qui-
táramos “A Pomba” e a destináramos a museo, a pregunta segue ser a mesma 
que se fixo no seu día, que quen se levou eses 60.000 €. Remata dicindo que 
van a apoiar a moción e a buscar a financiación nun prazo de 60 días. 
 
Intervén a Sra. Gueimunde González anunciando o voto do seu grupo en sen-
tido favorable, que poderían convertila nunha aula que sí se podería aprovei-
tar. Solicita un informe previo sobre a viabilidade do transporte da embarca-
ción, así como os custes. 
 
Intervén o Sr. Goás Basanta quen dí que foi en setembro de 2005 unha pro-
posta do BNG a de facer da embarcacación unha aula, que no seu intre foi 
unha aposta de todos e que vai a votar a favor porque o fin segue sendo o 
mesmo, que puido facerse antes e que se dilatou no tempo o que puido dañala 
embarcación. 
 
Intervén o Sr. Expósito Mariño quen dí que vai a apoiar a moción que é a ter-
ceira que se presenta, remata dicindo que “A Pomba” pode afundirse pero un 
iate non. 
 
Intervén o Sr. Alcalde dicindo que o persoal de Turviveiro está achicando a au-
ga do barco para que non se afunda. Costéstalle a Sra. Gueimunde dicíndolle 
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que el preguntou sobre a forma de trasportar a embarcación rematando que 
haberá que ver se Portos nola deixa quitar. 
 
Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por unanidade, acorda 
aprobar a moción presentada por Don Guillermo Leal Arias relativa ao traslado 
da embarcacion A Pomba. 
 
5.4 COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS 
 
O Concelleiro abaixo firmante, Guillermo Leal Arias, portavoz-representante do 
GRUPO DE CONCELLEIROS NON ADSCRITOS NO CONCELLO DE VIVEIRO, 
 

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

NISTRATIVO COMÚN; no art. 77 da LEI REGULADORA DE BASES DE RÉXIME 
LOCAL, LEI 7/1985 de 2 de abril; no texto refundido das disposicións legais vi-
gentes en materia de réxime local aprobado por R.D. 781 7 86, de 18 de abril 
e dos atrs. 14, 15 e 16 do reglamento de organización, funcionamento e réxi-
me xurídico da entidades locais, aprobado por R.D. 2568/86, de 28 de novem-
bro e demais normativa legal procedente e que resulte aplicable, realiza as se-
guintes: 
   

MMMOOOCCCIIIOOONNN   

SOBRE AS COMPAÑIAS ELECTRICAS 
 
Que tanto os veciños de Viveiro como de outros concellos, estamos a padecer, 
tanto o incremento das tarifas eléctricas que o Ministerio de Industria propuxo 
a Comisión Nacional de Enerxía, como o cobro de forma irregular de cantida-
des  abusivas e que non cumplen a normativa vigente; xa que se veñen dando 
casos nos que se cobran cantidades desorbitas, sin que por parte de consumi-
dor poida comprabar as lecturas dos contadores para poder contrastar as can-
tidades consumidas, dende a implantación dos novos contadores dixitais, nos 
cales no se ve a lectura, nin aperen reflexadas nas facturas que se remiten os 
consumidores. 
Que este feito vense a dar dende o 01 de xulio de 2009, fecha na que se libe-
ralizou a comercialización, polo cal podiamos contratar libremente con calquer 
empresa comercializadora, da cal nos pasaron relación y teléfono de contacto. 
Transcurrido  casi ano e medio dende ese momento, nos atopamos co abuso 
por parte das compañías comercializadoras, tanto no cobro indiscriminado, 
como nos consumos irreales, procedentes de lecturas estimadas, así como a 
tardanza no cobro dos mesmos, polo que a calquer familia se lle poden acumu-
lar mais de seis meses de consumo, sin pasar factura, o que conleva ó de-
saxuste económico da economía familiar , que precisamente nos tempos que 
corremos nos están para florituras. 
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Por outra parte estamos ante a indefensión das familias, cuyas demandas de 
aclaración non son nin siquera contestadas, tanto desde as comercializadoras, 
como dos organismos públicos que teñen as competencias para poder requerir 
as citadas compañias. 
Estes feitos xa foron denunciados tanto publicamente, como levados o pleno 
municipal, por este grupo municipal con anterioridade, tanto no que se refire a 
subida de tarifas, como no da atención o cidadán. 
 
Por todo o anteriormente exposto, o noso grupo municipal, SOLICITA, a 
aprobación por parte do Pleno Municipal do Concello, dos seguintes puntos:  
 
1.- Dar traslado os distintos grupos do Congreso e Senado no Goberno Central, 
así como da Xunta de Galicia, para que tomen as medidas oportunas, para que 
as comercializadores den a atención que se merecen os cidadán tanto no com-
plimento da ley, como na atención das suas queixas e reclamacións, e que lles 
exixan o cobro real do consumo e non consumos estimativos. 
2.- Que se lles exixa as empresas comercializadoras da enerxía que teñan can-
do menos unha oficina de atención ó publico, nos concellos, donde esteñan 
operando. 
 
Intervén o Sr. Leal Arias quen dí que cando presentaron a moción todavía non 
estaba o da suba. Pasa a explicar o contido da moción dicindo que todos sa-
bemos o incremento que se produxo nos últimos anos das tarifas eléctricas, 
psando a dar unha serie de datos que dende o ano 2006 se incrementaron nun 
44% ou que as previsións da suba para este ano que sairon nos medios de 
comunicación falan dunha suba do 9,8% ao que abería que engadirlle o ive. 
Que as compañías eléctricas dín que non é posible seguir subvencionando o 
consumo eléctrico pero lle pagan a un ex-presidente do goberno 120.000 € e 
que esto é penoso. 
 
Prosegue dicindo que a maior parte das facturas veñen sen lecturas, e cando 
veñen contemplan lecturas estimadas e lecturas reais, e depois cobran un re-
cargo. Que un cidadán que non puido pagar o recibo, non pode chegar ás 
compañías, que as reclamacións teñen a calada por resposta, que os bancos 
non lle admiten o pago senón no horario que teñen prefixado, que moitas fac-
turas veñen incorrectas e que veñen con consumos elevados. Por todos estes 
motivos baseados na indefensión dos cidadáns e no incremento excesivo das 
tarifas eléctricas é polo que se presentou esta moción que imos manter. Acto 
seguido procede á lectura da moción. 
 
Intervén o Sr.  Fernández Amor dicindo que corrobora o dito polo Sr. Leal, que 
van a apoiar esta moción porque todos os contribuintes sufren este problema 
pero que non todo é por culpa do goberno central. 
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Intervén o Sr. García Paz dicindo que despois dos argumentos dados polo Sr. 
Leal pouco máis hai que engadir. Prosegue dicindo que os membros do gober-
no central co incremento do 9,8% se tiñan que poñer colorados en esta situa-
ción de crise. Quere dar un dato que é fundamental, que nos seis primeros 
meses deste ano as compañías eléctricas gañaron 8.400.000.000 €, continúa 
dicindo que de cada 100 €, só 53 corresponden ao consumo real, que a quen 
máis afecta a suba é a aqueles usuarios que teñen contratada unha potencia 
inferior a 10 kw, que nos últimos 4-5 anos o incremento no recibo foi de entre 
un 45 a un 50%, que a electricidade é un servizo básico e que suba vai a re-
percutir noutros sectores (cita ocomo exemplo o do pan). Remata dicindo que 
a unha familia de clase media vaille supoñer a suba un incremento de 58 € 
anuais e que están completamente de acordo cos dous puntos da moción que 
van a apoiar. 
 
Intervén o Sr. Goás Basanta dicindo que van a votar a favor, que sempre pa-
gan os mesmos, que xa saiu na prensa que veñen compañías extranxeiras e 
que teñen unhas gañancias de 5.000.000.000 €. Que entre as enerxías que hai 
a do cabón que é a máis cara é a que lle cobran ao usuario. Que as compañías 
utilizan bens de dominio público para fins privados, que era unha magnífica 
idea de a da Sra. Narvona o de poñer un canon ás hidráulicas. Remata dicindo 
que lle pide ao propoñente que na moción se contemple unha reducción da su-
ba, pero que de todas as formas vaina apoiar. 
 
Intevén o Sr. Expósito Mariño dicindo que outra moción coma esta xa se ten 
presentado e que é vergonzosa a sumisión dos distintos gobernos ás eléctricas.  
 
Intervén o Sr. Alcalde dicindo que o que se vai a votar é a proposta e que hai 
intervencións que non se corresponden coa mesma. Prosegue dicindo que en 
1999 había un goberno que dixo que a débeda se difería e que parte da suba é 
polo goberno e que un tramo non queda máis remedio que aprobar.  
 
Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por unanidade, acorda 
aprobar a moción presentada por Don Guillermo Leal Arias relativa as compa-
ñias electricas. 
 
6º.- MOCIÓN DO BNG CONTRA OS RECORTES SOCIAIS NOS ORZAMEN-
TOS DA XUNTA DE GALICIA DE 2011. 
 
“MOCIÓN CONTRA OS RECORTES SOCIAIS NOS ORZAMENTOS DA 
XUNTA DE GALICIA DE 2011. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Os orzamentos elaborados pola Xunta de Galicia para 2011 recortan drástica-
mente os recursos detinados as políticas sociais e, nomeadamente,  as transfe-
rencias que en materia social realiza a administración galega aos concellos. 
 
Xusto cando, por efecto da crise económica, maior é a necesidade de recursos 
e prestacións sociais para atender as persoas que con máis dureza están a su-
frir as súas consecuencias, o PP na Xunta de Galiza, por medio dos orzamen-
tos, vén conxelar para 2011 as partidas dedicadas a estas persoas, como son 
as prestacións sociais de carácter periódico destinadas a garantir recursos eco-
nómicos de subsistencia a quen careza deles como a renda de integración so-
cial de Galicia (RISGA); as Axudas de Emerxencia Social,  o Servizo de Asis-
tencia no Fogar e as destinadas ao financiamento dos Plan Concertado e de 
Servizos Sociais Comunitarios. 
 
Ademáis o goberno na Xunta, reduce até deixar en 1, 7 millóns de euros a 
transferencia ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar para 
políticas de inclusión social, que este ano dispoñía de 4,1 millóns, eliminando, 
así preto de 2,5 millóns de euros o que afecta fundamentalmente a centros de 
día e outros equipamentos sociais. As transferencias globais da Xunta de Gali-
za ao Consorcio son de 5 millóns de euros de recorte, pasando dun orzamento 
de 48,1 millóns a 43,1 millóns de euros. 
 
Afectan estes graves recortes sociais tamén aos fondos destinados para o de-
senvolvemento do segundo Plan Galego de inclusión Social. Só dedica 150.000 
euros para atender as persoas sen fogar e deixa en pouco máis de 400.000 eu-
ros os fondos destinados aos concellos para o Plan de Atención a Comunidade 
Xitana. 
 
Resulta tamén grave o feito de eliminar os fondos destinados aos concellos pa-
ra programas de apoioi as familias, onde desaparecen preto de 1,2 millóns de 
euros e tamén de alinan os fondos destinados aos equipos de inclusión sociail 
das cidades de Galiza e o Consorcio das Mariñas, onde desaparecen, así mes-
mo, preto de 1,2 millóns de euros. 
 
A Xunta de Galiza e o Parlamento Galego deben resolver que os orzamentos 
para 2011 aseguron os recursos necesarios para que os concellos sigan ofre-
cendo á sociedade os servizos e prestacións sociais que esta demande, ESPE    
cialmente diante da crise económica e social que atravesamos, e, en concreto: 
 

• Incrementar nunha porcentaxe mínima do 50% as partidas destinadas as 
rendas de integración social (RISGA), as axudas de emerxencia social e 
ao Servizo de Asistencia no Fogar. 
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• Dedicar, como mínimo, ao Plan Concertado e ao Programa de Servizos 
Socias Comunitarios, as cantidades consignadas nos orzamentos de 2009 
(20 millóns de euros e 10 millóns de euros, respectivamente). 

 
• Dedicar unha partida mínima de 5 millóns de euros ao desenvolvemento 

do segundo Plan Galego de Inserción Social a través das oficinas de 1+B 
dependientes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. 

 
• Dedicar, como mínimo, 1 millón de euros á execución do Plan Especial de 

Atención á Comunidade Xitana. 
 

• Dedicar unha partida mínima de 500.000 euros ao Programa de Atención 
a Persoas sen Fogar. 

 
• Restabelecer e incrimentar nunha porcentaxe como mínimo do 20%, res-

pecto ao consignado nos orzamentos de 2010, os fondos destinados aos 
concellos para apoios as familias e aos convenios para os equipos de in-
clusión social das sete cidades e do Consrocio das Mariñas. 

 
E, finalmente, os concellos galegos deben, consecuentemente, comprometerse 
a manter e respectar, sen recorte algún, de cara aos orzamentos de 2011, os 
investimentos en servizos sociais previstos nos orzamentos de 2009 ou 2010, 
segundo o último orzamento aprobado. 
 
Polo o exposto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación 
municial a adopción do seguinte 
 

ACORDO 
 

1. Instar á Xunta de Galicia e ao Parlamento galego a que, os or-
zamentos para 2011, aseguren os recursos necesarios para 
que os concellos poidan ofrecer á sociedade os servizos e pres-
tacións sociais que esta demanda e necesita, especialmente, 
diante da crise económica e social que atravesamos. Concre-
tamente, os recursos destinados á rendas de integración so-
cial, axudas de emerxencia social, servizo de axuda no fogar, 
plan concertado e programa de servizos sociais; desenvolve-
mento do plan galego de inserción social, atención a comuni-
dade xitana, a persoas sen fogar, apoio as familias e aos equi-
pos de inclusión social. 

 
 

2.  Instar ao goberno local a que manteña e respecte sen recorte 
algún os investimentos en servizos socias previstos no último 
orzamento aprobado.” 
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Intervén o Sr. Goás Basanta expoñendo que “simplemente dicir que hai unha 
conxelación no RISGA”, e que se prevé un incremento nas solicitudes do 18%, 
dí que non vai a dar lectura á exposición de motivos salientando as seguntes 
consideracións que nelase fan: que se reducen as transferencias globais da 
Xunta de Galicia ao Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar en 
5.000.000 €, así como a eliminación dos fondos destinados aos concellos para 
programas de apoio ás familias e os fondos dstinados aos equipos de inclusión 
social. De seguido procede á lectura da parte dispositiva.  
 
Intervén o Sr. Alcalde dicindo que está de acordo coa proposta do BNG, que ao 
Concello de Viveiro se lle recortan as subvencións en servizos sociais, no taller 
de alzheimer e en inmigración. Que no pasado ano a Xunta de Galicia non nos 
deu nada para limpeza de praias e que o centro que había para atender a fami-
lias monoparentais na provincia de Lugo a Xunta lle quitou a subvención. 
 
Intervén o Sr. Pardo Gato dándolle a benvida a esta moción do BNG. Prosegue 
dando datos sobre as partidas sociais nos orzamentos da Xunta de Galicia, in-
dicando que pensa que o Goberno da Xunta de Galicia está a loitar para xerar 
traballo. Na análise que fai dos orzamentos indica que o IRPF da parte auto-
nómica no ano 2009 foi de 1.380.000.000 € e no 2010 foi de 1.203.000.000 €, 
os ingresos correntes non financieros no 2009 foron de 10.043.000.000 € e no 
2010 de 8.859.000.000 €, estas baixadas nos ingresos terían unha minoración 
aproximada do 19%, pese a esta minoración hai que dicir que o goberno algo 
está facendo así no ano 2009 en residencias e centros de menores destináron-
se 111.000.000 €, e no ano 2010 146.000.000 €, un incremento do 31 %. 
Prosegue indicando ás minoracións que fixo o goberno da Xunta de Galicia nos 
gastos correntes, reduccións do 15% en gastos de vestiario, primas de seguros 
14%, 15% en atencións protocolarias, 22,5% en publicidade e propaganda, 
reunións e conferencias un 17% e no apartado outros un 42%. Por outra ban-
da incrementáronse os gastos en residencias nun 11,9%, en axuda no fogar 
nun 0,9%, centros de día nun 9%.Segundo o informe dos orzamentos xerais 
para o ano 2011, 3 de cada 4 euros vanse destinar a gasto social. 
 
Remata facendo unha análise comparativa co exercizo de 2007 e dí que para o 
ano 2011 existe un incremento do 3% para a dependencia, concluíndo que o 
goberno é quen deseña as partidas, que para iso gañou as eleccións, e que es-
te é un goberno altamente eficiente, e no tocante á segunda parte da moción 
de instar a goberno local a que manteña os investimentos en servizos sociais 
non lle parece que necesario facelo xa que confiamos en que as manteña. 
 
Intervén a Sra. Gueimunde González dicindo que o PP é sensible a este tema, 
que por parte do Sr. Pardo Gato xa se expuxeron os datos e que o PP garanti-
zou que o 75% dos orzamentos se destine a gasto social. Xa que se ten que 
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remitir á moción que presenta o BNG ten que dicir que os orzamentos publicá-
ronse hoxe, co que entende que se a moción se presentase con anterioridade 
sí se podería instar á Xunta de Galicia para que procedese á súa modificación, 
rematando con que non ten inconveniente se se troca o exercizo de 2011 polo 
2012. 
 
Intervén o Sr. Expósito Mariño dicindo que vai a apoiar a moción, que hai moi-
tas verdades no que dí o Sr. Pardo Gato e que os que fan os orzamentos son 
os que gañan as eleccións, concluíndo que non entende porque os traballado-
res votan ao PP. 
 
Intervén o Sr. Goás Basanta dicindo que ainda que sexa extemporánea enten-
de que é unha moción importante e que van a mantela igual. 
 
Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, cos votos a favor dos 
membros do grupo municipal do PsdeG-PSOE, BNG e EU (10) e con 7 absten-
cións (Membros do grupo municipal do PP e os membros non adscritos) acorda 
aprobar a moción presentada polo BNG contra os recortes sociais nos orza-
mentos da Xunta de Galicia de 2011. 
 
7º.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA 
 
As resolucións estiveron a disposición dos Concelleiros, podendo solicitar copia 
das mesmas.  
 
8º.- ROGOS E PREGUNTAS 
 
         O Concelleiro abaixo firmante, Guillermo Leal Arias, portavoz-
representante do GRUPO DE CONCELLEIROS NON ADSCRITOS NO CONCELLO 
DE VIVEIRO, 
 

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

NISTRATIVO COMÚN; no art. 77 da LEI REGULADORA DE BASES DE RÉXIME 
LOCAL, LEI 7/1985 de 2 de abril; no texto refundido das disposicións legais vi-
gentes en materia de réxime local aprobado por R.D. 781 7 86, de 18 de abril 
e dos atrs. 14, 15 e 16 do reglamento de organización, funcionamento e réxi-
me xurídico da entidades locais, aprobado por R.D. 2568/86, de 28 de novem-
bro e demais normativa legal procedente e que resulte aplicable, realiza as se-
guintes: 
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PPPRRREEGGGUUUNNNTTTAAASSS   E

1.-  Na zona da Casería de Covas está proxectado acometer as obras do alcan-
tarillado. ¿está así mesmo previsto en dita obra acometer a traída de auga pa-
ra as 5 vivendas que ata esta data ainda non a teñen? 
 
Lugares en que se vai a dotar de alcantarillado co último acordo da deputación. 
 
-Casería, Vilar de arriba e porta Leira en Pallaregas – Covas. 
-Carracedo en Faro. 
-Aldea (fase 2) en Faro. 
-Granxa, costa e Xota en Viero. 
-Ameixoa en Vieiro 
 
Lugares nos que se dota de nova rede de abastecemento de auga. 
 
-Casería, Vilar de arriba e porta Leira en Pallaregas – Covas. 
-Ameixoa en Vieiro 
-Patarroa (punto limpo, López Pigueiras, Sogama) e núcleo de Riquian. 
-Rúa Benito Galcerán (dende a Ford ata a ponte de FEVE hacia o Pirixel) 
 

ROGOS 

1.- Despois de rematadas as obras na calle Lavandeiras en Celeiro, na con-
fluencia frente á fábrica de Conservas Albo e a nova vía de saída contigua ao 
parque, quedaron uns baches, que cada vez van a máis. ROGAMOS ao equipo 
de goberno que tome as medidas oportunas para que se proceda a tapar ditos 
baches. 
 
Os baches que quedan imos a tapalos. 
 

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

   Vº. e  Prace 
           O  ALCALDE,                                                O SECRETARIO, 
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