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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO CON-

CELLO O DÍA VINTECATRO DE XANEIRO DE DOUS MIL ONCE. 
   

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. 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) 
 
NNNOOONNN   AAASSSIIISSSTTTEEENNN:::   
Dª. Mª. Isabel Rodríguez López(PSdG-PSOE) 
   
IIINNNTTTEEERRRVVVEEENNNTTTOOORRR:::   
D. Fidel García Martul 
 
SECRETARIO 
D. Francisco Javier Oubiña Lodeiro     
 
Na Casa do Excmo. Concello de Viveiro, sendo as vinte horas e trinta e 

oito minutos do día vintecatro de xaneiro de dous mil once, reúnense, en pri-
meira convocatoria, os Sres. Concelleiros citados anteriormente, ao obxecto de 
celebrar a sesión ordinaria do Pleno, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde, asisti-
do de mín, o Secretario quen certifica. 

 
Comprobado pola Secretaría a existencia do quórum necesario, declárase 

polo Sr. Alcalde aberta a sesión.  
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1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS ORDINARIA 
DO 27 DE SETEMBRO, EXTRAORDINARIA DO 27 DE OUTUBRO E EX-
TRAORDINARIA URXENTE DO DÍA 11 DE NOVEMBRO DE 2010. 
 
Quedan aprobadas as actas das sesións ordinaria do 27 de setembro, extraor-
dinaria do 27 de outubro e extraordinaria urxente do día 11 de novembro de 
2010. 
 
2º.- ADXUDICACIÓN, SE PROCEDE, DO CONTRATO MIXTO DE OBRA, 
SUBMINISTRO E SERVIZO Nº: CT 2010/26, DENOMINADO “PROXECTO 
DE INSTALACIÓN DUNHA CALDEIRA DE BIOMASA DE 300 KW PARA 
CALEFACCIÓN, PISCINA E A.C.S. NAS INSTALACIÓNS DA PISCINA MU-
NICIPAL DE VIVEIRO E PRESTACIÓN DO SUBMINISTRO ENERXÉTICO E 
MANTENEMENTO DAS INSTALACIÓNS” 
 
Intervén o Sr. Alcalde dando lectura á proposta. Prosegue dicindo que hoxe na 
comisión informativa deuse conta do informe contrario por parte da interven-
ción, que foi dictaminado favorablemente polo PSOE e EU, con abstención do 
PP e do Sr. Leal Arias, que se cumprimentaron todos os requisitos e procede 
adxudicar o contrato para non dilatar máis o comezo das obras. Conclúe dicin-
do que hoxe por parte da intervención quíxoseme facer entrega do orixinal do 
informe de reparo por parte do interventor na comisión informativa, e que ago-
ra fálase de que non existe crédito cando anteriormente non había ningún pro-
blema. 
 
Intervén o Sr. Fernández Amor quen anuncia o voto favorable do seu grupo 
para que a piscina abra o antes posible. 
 
Intervén o Sr. Leal Arias dicindo que tal e como se veu na comisión informati-
va, unha vez máis temos que padecer dunha fiscalización dun contrato que 
despois de 3 meses no que se deu tempo e prazo, temos outro informe negati-
vo. Que a empresa vai a realizar un subministro e se fala no informe dunha in-
versión, que se nos dí que incumprimos todo e que xa anteriormente se dicía 
que estaba todo viciado. Que neste informe ten de todo menos económico, que 
non se fala de partidas de ingreso e que non entende se existe un interese es-
pecial en que a piscina non funcione. 
 
Intervén a Sra. Gueimunde González dicindo que o seu grupo estaba decidido 
a votar a favor, pero que na comisión informativa aparecen reparos e que se 
preguntou se podían ser solventados. Que o reparo que máis lle preocupa é o 
da incompatibilidade e que se ten que fiar do informe do interventor polo que 
se van a abster. 
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Intervén o Sr. Goás Basanta indicando que a súa vontade é a de adxudicar o 
contrato pero que non puido asistir á comisión informativa e que non se pode 
pronunciar ao non coñecer o informe ao detalle. 
 
Intervén o Sr. Expósito Mariño dicindo que él tamén quere que se abra a pisci-
na, que a súa sorpresa é cando hoxe se presenta o informe por parte do inter-
ventor con todo o tempo que tivo para facer informes, cando el sabe que a do-
cumentación ten que estar a disposición dos concelleiros no intre da convoca-
toria. Remata dicindo que independentemente deste informe vai a apoiar a 
proposta. 
 
Intervén o Sr. Alcalde dicindo que cree que os representantes elexidos polos 
veciños debemos ter senso común ademáis de aguantar actitudes poco profe-
sionais, pero que non poden pararse, que todos os membros da comisión in-
formativa son testemuñas de que o interventor solictou no seu día unha pró-
rroga para informar e se pediron 10 días  
 
Dilixencia: Para facer constar que o Sr. Interventor procura intervir séndolle 
denegada a palabra por parte do Sr. Alcalde. 
 
Prosegue dicindo que ese informe presentouno antes do pleno co que os 10 
días foron ao final 5 horas para informar, que ten que dicir que no seu día lle 
pediu o Pleno que lle abriran expediente ao interventor, e que non se fixo, co 
cal nin hai acoso nin persecución ao revés, dicindo que vai a esperar ao 2 de 
febreiro na comisión especial de contas xa que se presentou algo parecido a 
unhas contas para ver se se esquivocou ao non abrir o expediente no seu día. 
Conclúe dicindo que todos están de acordo en botar o barco á ría para navegar 
pero só botan o barco os que empuxan. 
 

Sometido o asunto a votación, o Pleno con oito votos a favor (PsdeG-
PSOE e EU) e 8 abstencións (PP, Membros non adscritos e BNG) ACORDA: 
 
Primeiro.- Adxudicar o contrato administrativo mixto de obra, subministro e 
servizo nº CT 2010/26, denominado “proxecto de instalación dunha caldeira de 
biomasa de 300 kw para calefacción, piscina e A.C.S. nas instalacións da pisci-
na municipal de Viveiro e prestación do subministro enerxético e mantenemen-
to das instalacións” a Isempa S.A. CIF A-27015882, ao presentar a oferta 
económicamente máis vantaxosa dacordo coa clasificación que por orde decre-
cente fixo a mesa de contratación e que é a seguinte: 
 
Lu-
gar 

Empresa C1 C2 C3 C4 Puntua-
ción To-

tal 
1º ISEMPA S.A. 50 20 50 11,4

0 
131,40
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2º ALTAIR INGENIERIA Y APLICA-
CIONES S.A. 

35 8 33,4
5

9,5 85,95

3º FLUIDOS Y GASES SISTEMEC S.L. 0 0 36,6
1

19 55,61

 
Criterios de valoración segundo a cláusula 11.2 do prego 

C1 Valoración da Memoria Técnica explicativa da instalación, finacia-
ción e explotación da caldeira de biomasa para o subministro de 
calor á Piscina Municipal de Viveiro, así como o persoal destinado á 
mesma (50 puntos).   
 

C2 Melloras ofertadas relacionadas coas instalacións proxectadas o co 
aforro (20 puntos) 
 

C3 Prezo da unidade de calor vendida expresada en kw/h (50 puntos) 
 

C4 Reducción do prazo da execución da obra, entenderanse os 2 me-
ses computados como 60 días naturais: (19 puntos 

 
Segundo.- O contrato adxudícase de conformidade co proxecto técnico, o pre-
go de cláusulas administrativas particulares, e á oferta presentada que entre 
outras ten as seguintes características: 
 

a) O contrato de obras iniciarase coa sinatura da acta de comprobación do 
replanteo, debendo rematarse a mesma en prazo non superior a 42 días 
naturais. 

b) O contrato de servizo e subministro terá unha duración de 10 anos e 
contarase de conformidade co disposto na cláusula 16.2 do prego de 
cláusulas administrativas particulares, sendo o prezo fixado de 0,0852 € 
por kilovatio hora e de 0,0518 euros por kilovatio hora para os excesos 
de consumo producidos con respecto ao ano base.  

 
Terceiro.- Requerille ao adxudicatario, para que no prazo de quince días hábi-
les contados a partires do día seguinte ao da notificación do presente acordo 
proceda a formalizar o contrato. Asimesmo no prazo de quince días naturais 
contados a partires da notificación do  presente acto o adxudicatario deberá 
presentar o Plan de seguridade e saúde no traballo. 
 
Cuarto.- Nomear como Director da obra a Don Santiago Meitín Míguez. 
 
Quinto.- Notificar o presente acordo a todas as empresas participantes e dar 
publicidade do mesmo no perfil do contratante do Concello de Viveiro. 
 
Sexto.- Contra este acordo que pon fín á vía administrativa poderá interpoñer-
se de conformidade co disposto no derradeiro parágrafo do artigo 310.5 da Lei 

 4



EEEXXXCCCMMMOOO...CCCOOONNNCCCEEELLLLLLOOO   
                                                                              DDDEEE                                                                                                                                                                     SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRÍÍÍAAA   
                                                               VVVIIIVVVEEEIIIRRROOO                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

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

30/2007, do Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público o 
recurso potestativo de reposición regulado nos artigos 52 da Lei 7/1985, do 2 
de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, e 116 e seguintes da Lei 
30/1992, de 30 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas 
e do Procedemento Administrativo Común, ante o Pleno no prazo dun mes a 
contar dende o día seguinte ao da notificación, ou interpoñer recurso conten-
cioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-administrativo de Lugo, no 
prazo de dous meses (artigos 8 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, Regulado-
ra da Xurisdicción contencioso-administrativa), todo ilo sen perxuizo de que 
poida exercitar calquera outra actuación que estime pertinente para a defensa 
dos seus dereitos. 
 
3º.- MOCIÓN DOS CONCELLEIROS NON ADSCRITOS NO CONCELLO SO-
BRE PETICIÓN DE PERSOAL FACULTATIVO PARA O PAC DE VIVEIRO. 
 
         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   

PETICION DE PERSOAL FACULTATIVO PARA O PAC DE VIVEIRO.- 
 
Dun tempo a esta parte o PAC de Viveiro e mais os usuarios dos concellos de 
Viveiro, Ourol e máis de O Vicedo estamos a sufrir a falta de facultativos, no 
centro dependente do Servicio Galego de Saude. Sin ir mais lonxe as pasadas 
festas navideñas o servicio de peditaria, que tan so conta con dous pediatras, 
para atender a unha poboación infantil de 1958 nenos e nenas en idades com-
predidas entre os cero anos e os catorce anos, o que equivale a 979 nenos e 
nenas para cada un, 1772 pertenecen a Viveiro, 49 a Ourol e 137 O Vicedo, 
estivo atendido por un de ditos médicos dado que a outra persoa estivo de 
baixa por enfermidade, co que o colapso nestas datas invernais, con doencias 
de gripes, gastroenterites, etc… obrigaron a  que varias familias tiveran que 
ser desprazadas a pediatra de San Cibrao no Concello de Cervo. 
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Moitos foron os padres que puxeron reclamacions ante o organismo provincial 
do Sergas. Loxicamente os medicos teñen o seu dereito como non podía ser de 
outro xeito de ter os seus días de descanso, vacacións,… pero o que non pode 
estar de vacacións e a administración, que ten que tratar de arranxar os pro-
blemas que surxen a cidadanía, un dos mais importante como e a saúde, sobre 
todo dos máis pequenos. Asi memo, xa hai tempo prometérase incoporar un 
medico de medicina xeral para reforzar o servizo. Asi cando un dos medicos 
denominados de familia ou cabeceira, collen as sua vacacións, ou baixas, o re-
sto que quedan teñen que reforzar os seus turnos e doblalos, aumentando 
considerablemente os cupos de pacientes que estan xa bastante saturados. 
 
 
Por todo o anteriormente exposto, os concelleiros Non Adscritos no Concello de 
Viveiro, SOLICITAMOS, a aprobación por parte do Pleno Municipal do Conce-
llo, dos seguintes puntos:  
 
1.- Solicitar o Servicio Galego de Saude a dotación de dous pediatras a tempo 
completo, para o PAC de Viveiro, e dado o estado avanzado de xestación 
dunha das facultativas, que xa se tomen as medidas necesarias para a súa 
sustitución.  
 
2.- Asi mesmo a incorporación dun medico/a de medicina xeral con praza fixa, 
asi como persoal de enfermería, para suplir as posibles baixas, vacacions, 
permisos, etc, e reforzar o servicio.  
 
3.- Ampliación de especialidades tal como a de oftalmoloxía e dermatoloxía, e 
logopedia.  
 
4.- Dar traslado deste acordo a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia. 
 
Intervén o Sr. Leal Arias quen dí que esta moción non vai dirixida ao persoal, a 
quen lle da as grazas ante a escasez de recursos e ao incremento da poboa-
ción. Que se da situación de que había unha única persoa e que non é suficien-
te a pesares do seu esforzo. Que o que pretenden é que se lle dea un impulso 
ao ambulatorio de Viveiro, que se manteña o persoal e que cando haxa unha 
baixa que se cubra. Remata dando lectura á parte dispositiva. 
 
Intervén o Sr. Alcalde dicindo que están de acordo co presentadoe ademáis a 
propia proposta presentada determina que se avanzara no anterior período 
que o PAC de Viveiro entrara dentro do Plan Piloto, que agora se está desman-
telando cun ataque sibilino ante a sanidade pública. Remata dicindo que lle pa-
rece necesario pedilo para Viveiro e para outros concellos, que é certo que es-
tamos nunha etapa de austeridade, pero que hai un Sr. que está sendo critica-
do pero que non recortou a nivel estatal nada en sanidade, nin en educación 
nin en servizos básicos. 

 6



EEEXXXCCCMMMOOO...CCCOOONNNCCCEEELLLLLLOOO   
                                                                              DDDEEE                                                                                                                                                                     SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRÍÍÍAAA   
                                                               VVVIIIVVVEEEIIIRRROOO                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

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

 
Intevén a Sra. Gueimunde González dicindo que están totalmente de acordo co 
exposto polo Sr. Leal. Que existe un problema na nosa sanidade pero que este 
non é un problema que exista en Galicia senón en España, e proba delo é, que 
o PP presentou definitivamente, o 16 de outubro de 2008, na comisión de sa-
nidade e consumo do senado, unha moción pola que se acorda a creación 
dunha ponencia no seo de dita comisión, que estude as necesidades de recur-
sos humanos no sistema nacional de saúde, e que esta moción foi aprobada 
por unanimidade de todos os grupos, na que recoñecían que nas distintas co-
munidades autónomas existía o mesmo problema con independencia da súa 
cor política. E ainda que as competencias de sanidade están transferidas, había 
indicios suficientes para pensar que o ministerio tiña as competencias suficien-
tes para abordar estratéxicamente este problema e establecer unhas directri-
ces comúns que solventasen esta problemática porque o que é verdade e que 
o noso panorama social e económico cambiara. Deseguido da lectura a algunha 
das intervencións en estracto da voceira do PSOE e de CIU. En todo caso todos 
os ponentes coincidían en destacar a profesionalidade do persoal sanitario e o 
seu esforzo e adicación, a pesares dos déficits que estes profesionais teñen 
como falta de estímulos, soldos baixos, falta de recursos e exceso de deman-
da, que todo isto é mellorable, así realizouse un informe de dita ponencia que 
foi aprobado por unanimidade que recollía conclusións e recomendacións, en 
canto á pediatría de atención primaria dí que en 2005 había 5.300 pediatras en 
España, o que suponía unha ratio de 1 por cada 1.134 nenos e un déficit de 
720 pediatras para chegar á ratio desexada de 1 cada 1.000 nenos e que hoxe 
existe en España un déficit a 18 de xuño de 2010 de pediatras dun 26%. Re-
mata dicindo que nas recomendación establecíase que todas as Comunidades 
Autónomas conxuntamente deberán elaborar unha serie de estratexias para 
tratar de solventar o problema que todas elas teñen, pídelle ao Sr. Leal que na 
moción, que comparte, engada que lle solite ao Goberno xa que ten competen-
cias suficientes para elaborar estratexias para tratar de solventar esta situa-
ción e que poña en práctica as recomendacións da ponencia aprobada e elabo-
rada por todos os grupos. 
 
Intervén o Sr. Goás Basanta quen anuncia que vai a apoiar a moción. Que esta 
é unha cuestión de política, que se ía a dotar dun ratio superior á Mariña e isto 
incumpriuse, que a cuestión de fondo é a deriva dun modelo de sanidade pú-
blica a un de sanidade privada e que como denota un recorte da sanidade pú-
blica é polo que van a votar favorablemente. 
 
Intervén o Sr. Expósito Mariño dicindo que tamén vai a votar a favor, pero o 
que está claro é que hai unha falla de comunicación, porque con todo o que se 
acordou no Senado ou este non comunica ou a Xunta de Galicia non se entera, 
que o que se procura nesta moción é dar solución a un problema que xurdiu en 
Viveiro. 
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Intervén o Sr. Leal Arias dicindo que lle parece importante dar uns datos, que 
o censo de nenos entre 0-14 anos que ten o PAC de Viveiro é de 1.958, o que 
equivale a 979 para cada pediatra, que este número é excesivo para cada fa-
cultativo, que o que lle preocupa e o PAC de Viveiro polo que non van a intro-
ducir a emenda solicitada polo grupo municipal do PP xa que a competencia é 
do SERGAS 
 
Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación cos votos favorables de 
dos membros do grupo municipal do PSdeG-PSOE, Membros non adscritos, 
BNG e EU (14) e coa abstención dos membros do grupo municipal do PP (2) 
acorda aprobar a moción presentada por Don Guillermo Leal Arias relativa á 
peticion de persoal facultativo para o PAC de Viveiro. 
 
4º.- MOCIÓN DO PP EN CONTRA DA SUBIDA DO RECIBO DA LUZ ACOR-
DADO PARA O PRIMEIRO TRIMESTRE DO 2011. 
 
Intervén o Sr. Alcalde dicindo que antes da intervención por parte do ponente 
do PP, quere aclarar que dita proposta foi xa debatida no pleno. 
 
“Dª. MARÍA DEL CARMEN GUEIMUNDE GONZÁLEZ, Portavoz do Grupo 
Municipal Popular no Concello de Viveiro, en nome e representación do mesmo 
e ao amparo do establecido nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de Orga-
nización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais 1986, por ra-
zóns de urxencia eleva ao Pleno da Corporación para o seu debate a seguinte 
 
MOCIÓN EN CONTRA DA SUBIDA DO RECIBO DA LUZ ACORDADA PARA O PRIMEIRO TRIMETRE DE 
2011 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
O inicio do ano 2011 non podía comezar peor para as maltreitas economías dos foga-
res e das empresas galegas. A nefasta política económica do presidente Zapatero 
esmaga aos contribuíntes con subidas dos bens de primeira necesidade co-
mo a luz e o gas, nun 10% e un 4% respectivamente. 
 
Desde que goberna o Partido Socialista, a luz non parou de subir, así dende o 
ano 2006, o recibo da luz subíu máis dun 40%, mentres que cando go-
bernou o Partido Popular entre 1996 e 2004 o recibo da luz baixou un 
14,2%, moi por riba da media da UE. 
 
Esta nova subida da luz é unha mostra máis do fracaso da política enerxética 
socialista. Neste sentido compre destacar que un terzo da subida experimenta-
da a principios deste ano 2011 é consecuencia da aplicación do Real Decreto 
que prima o carbón nacional, que ten un maior custe e menor capacidade calo-
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rífica que o importado, que é o que se utliza nas centrais galegas de As Pontes 
e Cerceda. 
 
Os galegos e as galegas non se merecen este novo castigo do Goberno de Es-
paña que se engada á baixada dos salarios, á conxelación das pensións, á su-
bida de impostos, ao incremento do prezo da gasolina e do gasóleo e a supre-
sión dos incentivos fiscais é compra de vivenda, do cheque bebé e da axuda de 
426 euros aos desempregados de longa duración. 
 
O Partido Popular valora esta subida como grave prexuízo á capacidade adqui-
sitiva de fogares, autónomos, empresas e PEMES, por iso consideramos que é 
necesasario un gran pacto en política enerxética que aporte estabilidade a un 
dos factores de competitividade máis importantes para a nosa economía, como 
é a do custe da enerxía. 
 
Polo exposto anteriormente, se somete ao Pleno do Concello de Viveiro a 
adopción dos seguintes ACORDOS: 
 
O Pleno do Concello de Viveiro. 
 

• Manifesta o seu rexeitamente á subida unilateral acordada polo goberno 
na Resolución que establece o custo de producción de enerxía eléctrica e 
as tarifas de último recurso a aplicar no primeiro trimestre de 2011. 

 
• Insta ao Goberno de España a alcanzar un gran pacto en política enerxé-

tica que permita acometer unha reforma integral do sistema eléctrico de 
España de forma que non sexan os consumidores os que teñan que pa-
gar a factura da aposta polo carbón nacional e que tanto prexudica aos 
intereses de Galicia. 

 
• Insta ao Goberno de España a conxelar o recibo da luz durante o ano 

2011, xa que a electricidade é un ben de primeira necesidade que afecta 
directamente a toda a poboación, así como a competividade das nosas 
empresas e, por tanto, ás súas expectativas de creación de emprego.” 

 
Intervén o Sr. García Paz dicindo que o PP, presenta esta moción que é xenéri-
ca da que da lectura.  
 
Intervén o Sr. Alcalde dicindo que se aleda do presentado xa que vai a dicir o 
que é verdade e o que non. Dí que entran en contradicción xa que por un lado 
dín que España e o importante e agora dí que o problema é que España pro-
texe o carbón nacional, dí que el estivo cos traballadores na manifestación en 
As Pontes e que a el non o veu. 
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En segundo lugar dí que no ano 2000, que non estaba Zapatero, o goberno de 
Aznar en lugar de subir o precio da electricidade acordou coas eléctricas non 
repercutir a suba aos consumidores e que a acumulasen como débeda a cobrar 
con intereses a todos os cidadáns, e que aquela decisón xenerou unha débeda 
de case 20.000.000.000 €, que o incremento do custe da enerxía afecta a to-
dos os países e que o prezo con impostos da electricidade en España está por 
debaixo do prezo de outros paises como Italia, Irlanda ou Alemaña. Pregúnta-
lle ao Sr. García Paz sobre que parte decide o goberno, e dille que foi conxela-
da a suba na parte que lle correspondía decidir, dílle que existe un bono social 
que afecta a 5.000.000 de persoas e pregúntalle ata que ano teñen que finan-
ciar as eléctricas este bono social que foi aprobado por Zapatero. Remata di-
cindo que vai a apoiar a moción por coherencia, pero que unha cousa é protes-
tar e outra e facer demagóxia e ignorar as razóns da suba. 
 
Intervén o Sr. Leal Arias quen dí que están de acordo coa moción que xa foi 
algo que no seu día presentaron, dí que lles gustaría se poden engadir á mo-
ción que se lle obrigara a todas as compañías suministradoras a que todos os 
usuarios tiveran as mesmas. O que sí quere é facer un reproche aos dous par-
tidos maioritarios no Estado xa que se lle pide un esforzo a todos os españois, 
xa que o que hai é que pedirlle é un esforzo aos expresidentes, xa que non po-
den cobrar un 120.000 € de Gas Natural e outro 200.000 € de Endesa.  
 
Intervén o Sr. Goás Basanta quen dí que van a votar o mesmo que na outra 
sesión, que hoxe quedaríase co déficit tarifario, coa suba nos últimos anos do 
40% no recibo, pero tamén nos quedamos co apuntado por Leal en relación 
coa percepción dos salarios dos expresidentes, coa fixación de prezos xa que a 
nos se nos cobra co precio máis caro que é o do carbón, co tema da auga xa 
apuntado na anterior sesión instando á modificación da Lei de Augas para 
esixir un canon pola utilización dun ben demanial, co canon que debería esixir-
se á centrais nucleares ás que se lle alongou a vida e co beneficio das eléctri-
cas de 5.000.000.000 de euros en seis meses. 
 
Intervén o Sr. Expósito Mariño dicindo que eses 120.000 e 200.000 € é o prezo 
que estan pagando polo que eses dous gobernos lle deron ás eléctricas. Dílle 
ao Sr. García Paz que porqué non engade nesa moción que as eléctricas sub-
vencionen os recibos aos usuarios de Galicia. Por último remata dicindo que vai 
a apoiar a moción. 
 
Intervén o Sr. García Paz dicindo que na súa primeira intervención fixo unha 
exposición xenérica. Que contestándolle ao Sr. Alcalde dille que na alusión feita 
ás centrais térmicas que lóxicamente defenden a Galicia a quenes lle esixiron 
adaptarse a un tipo de carbón e agora o goberno prima o carbón nacional. Que 
no tocante aos datos aportados polo Alcalde dí que en relación coa débeda que 
hoxe se cacula de 20.000.000.000 €, no ano 2.000 había unha débeda de 
250.000.000 € cando gobernaba o PP, que no ano 2004 a débeda era de 
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1.499.000.000 €, no 2008 de 15.959.000.000 €, que o 95% da débeda foi 
xerada polo PSOE. Que a suba dende a cegada de Zapatero no tarifa foi do 
45%, que en relación coa suba do 9,8% 4 puntos corresponden á suba das 
materias primas, 3 puntos aos cambios de hábito dos consumos e 3 puntos 
aproximadamente á posta en marcha do Real Decreto que prima o consumo do 
carbón nacional. Por último remata dándolle a razón ao Sr. Expósito Mariño no 
aspecto das bonificacións en Galicia. 
 
Intervén o Sr. Alcalde quen dí que volta a preguntar sobre que parte decide o 
goberno, que se non o sabe o ponente do PP dillo el, se se aplicó o bono social 
e que quen afecta e quen vai a pagar ata 31-12-2013, e por último se se redu-
cir os custes os 3 últimos anos. Dí que no único que o goberno fixa directa-
mente é na peaxe, e conxélase a suba en xaneiro de 2011, amplíase a vixencia 
do bono social ata o ano 2013 e iso afecta a un tramo de parados, pensionistas 
e familias numerosas, co cal ata 1 de xaneiro de 2014 a estos usuarios non se 
lle pode subir o recibo, ademáis por primeira vez en España ponse unha taxa 
por xerar electricidade, o que vai a suponer 453.000.000 € nos próximos anos 
e o pago por parte das eléctricas da política de aforro e eficiencia enerxética 
670.000.000 € en 3 anos. 
 
En canto ao cobro por parte dos expresidentes dí que está totalmente de acor-
do  co dito e que se cobran por iso que renuncien á pensión. 
 
Intervén o Sr. Expósito Mariño quen dí que é das poucas vexes que lle apetece 
votar a favor dunha cousa porque esto é auténtica demagoxia dun e doutro 
goberno. 
 
Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade acor-
da aprobar a moción presentada polo grupo municipal do PP en contra da subi-
da do recibo da luz acordado para o primeiro trimestre do 2011. 
 
5º.- PROPOSTA DE MOCIÓN DO CONCELLEIRO NON ADSCRITO, D. 
JUAN JOSÉ PARDO GATO, RELATIVA A ACORDO SOBRE ESTRATEXIA. 
 

“PROPOSTA DE MOCIÓN PARA O PRÓXIMO PLENO DO MES DE XANEIRO 
DE 2011 DO EXMO. CONCELLO DE VIVEIRO 

 
 ACORDO SOBRE ESTRATEXIA 
 Sabido é que o traballo diario que se desenvolve nas institucións impide ter 
tempo para pararse a pensar sobre enfoque a longo prazo, sobre todo cando 
os gobernos teñen que traballar con obxectivos a curto prazo  que vai dende 
que conectan cos problemas ata que os solucionan, antes de que rematen os 
catro anos de lexislatura. Para evitar isto, propoño para acordo deste pleno a 
seguinte proposta: 
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Acadar ,  entre todos os concelleiros nunha reunión de traballo pechada,  unha 
visión de cómo desexamos ver a Viveiro nun prazo que inclúa varias lexislatu-
ras, a fin de que todos os gobernos que vaian xurdindo traballen na mesma 
dirección de éxito para o Concello de Viveiro, e poño como exemplo a seguinte 
proposta: 
Viveiro, no ano 2020 deberá contar cunha poboación de 20.000 habitantes, o 
que lle suporá ser líder indiscutible na zona norte de Galicia, traendo consigo 
altos niveis de servizos e inserción social para toda a poboación aquí residente. 
O que eu denomino, Estratexia 20-20 de Viveiro.” 
 
Intervén D. Juan José Pardo Gato dando lectura á proposta presentada, dese-
guido dí que isto en resumo sería saber a onde imos e que non fai falla que se 
consiga ao 100%. 
 
Intervén o Sr. Alcalde quen dí que a el parécelle unha boa proposta, que por 
parte do partido socialista non terían ningún problema en ter esa reunión, pero 
sempre sería unha recomendación, pensa que non se podería acordar nada xa 
que unha corporación non pode vincular a outra vindeira, eu se se quere, 
deixaríao así como recomendación. 
 
Resposta D. Juan José Pardo Gato que lle parece ben que quede como reco-
mendación. 
 
 
Dilixencia: Para facer constar que sendo as vinteunha horas e cincuenta e no-
ve minutos , interrómpose polo Sr. Alcalde a sesión reanudándose ás vintedúas 
horas e nove minutos. 
 
6º.- PROPOSTA DE MOCIÓN DO CONCELLEIRO NON ADSCRITO, D. 
JUAN JOSÉ PARDO GATO, RELATIVA A ACORDO SOBRE POLÍTICA LO-
CAL. 
 
“PROPOSTA DE MOCIÓN PARA O PRÓXIMO PLENO DO MES DE XANEIRO DE 
2011 DO EXMO. CONCELLO DE VIVEIRO 
 
ACORDO SOBRE POLÍTICA LOCAL 

Co debido respecto e sen intención de ferir a ninguén quixera expoñer o meu 
enfoque da política local, agora que podo dar unha visión independente, visto o 
transcorrer  diario. 

Considero que os membros do goberno deben de ser tratados con respecto da-
do que son as persoas democraticamente encargadas de xestionar o noso con-
cello durante catro anos, e só os cidadáns poden cambialos, nas próximas 
eleccións. 
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Considero así mesmo que a función dos que estamos na oposición é presentar 
alternativas constantes para a solución dos problemas do concello e apoiar ins-
titucionalmente ao goberno cando se trate de temas de interese estratéxico 
para Viveiro.   

Polo tanto solicita ao pleno o seguinte a cordo: 

Que nas intervencións públicas que fagamos tanto en pleno como en medios 
de comunicación utilicemos unha linguaxe respectuosa e de certa altura inte-
lectual, similar á que utilizan a maioría dos cidadáns. 

Que o goberno nos informe a todos os concelleiros da situación dos problemas 
importantes que neste momento ten Viveiro para que entre todos podamos fa-
cer propostas para a súa resolución, en beneficio de todos.” 

Intervén D. Juan José Pardo Gato dando lectura á proposta presentada, dese-
guido dí que isto en resumo sería que todos somos vecinos e que debemos or-
ganizarnos e apoiarnos e non pasa nada pola existencia dos problemas que 
poidan xurdir. 
 
Queda a instancia da Alcaldía, e coa anuencia do propoñente, como recomen-
dación. 
 
7º.- MOCIÓN DOS CONCELLEIROS NON ADSCRITOS NO CONCELLO SO-
BRE A REDUCCIÓN DE TAC´S E CUOTAS POR PARTE DA UE PARA O 
SECTOR PESQUEIRO NO ANO 2011. 
 
         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: 
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CONTRA A REDUCCIÓN DE TAC`s E CUOTAS POR PARTE DA UE PARA O 

SECTOR PESQUEIRO NO ANO 2011 .- 

A Comisión Europea acaba de publicar os TAC’s (Total Admisible de Capturas) 
e cotas para o exercicio 2011 para as distintas especies que se poderán pescar 
en augas europeas.  
A frota de litoral que faena no Cantábrico e Noroeste de España, considera un 
erro o mantemento de dita política de TAC’s e cotas, non só rexeitada polo 
sector pesqueiro, senón que mesmo a propia Comisión Europea recoñece nas 
súas conclusións no último informe do PPC (Política Pesqueira Común), que di-
ta operativa foi un fracaso como modelo de xestión,  tanto na recuperación dos 
caladoiros (ao favorecer os descartes (selección dos mellores exemplares) e 
non mellorar a situación dos stocks), como na viabilidade socioeconómica do 
sector pesqueiro, ao non conseguir unha mellora nos prezos en primeira venda 
nin a conformación dos prezos no mercado, nin tampouco garantindo o man-
temento dos postos de traballo dos miles de traballadores que viven directa-
mente deste sector.  

A pesar de todo eso, e ante a incredulidade dos afectados, a administración 
segue insistindo neste modelo de demostrada ineficacia. Na consulta realizada 
pola Comisión ao sector, estes pediron un cambio no modelo de xestión, máis 
acorde coa realidade socioeconómica e de sustentabilidade da pesca que re-
dundaría nunha mellor xestión dos stocks, reducindo considerablemente os 
descartes e á vez que favorecería a rendibilidade e a fixación de emprego en 
zonas altamente dependentes da pesca garantindo o abastecemento dos mer-
cados que non suporía, como agora ocorre, unha constante perda de mercado 
para a nosa frota á conta dun incremento de importacións de terceiros países 
(exemplo o peixe panga), co consecuente dumping social (que consiste na 
consecución de baixos precios por parte dalguns productores, gracias a que se 
favorecen dunha lexislación pouco exigente),  que isto leva para as nosas fro-
tas ó traballar en desigualdade de condicións e de requirimentos.  

A asignación dos TÁC 2011 supón ir en contra da defensa do sector pesqueiro, 
do emprego e da súa sustentabilidade, facéndonos pensar que se está buscan-
do o desmantelamento desta frota, en contraposición co discurso oficial. Boa 
proba diso é a brutal redución do TAC de bacaladilla (Lirio), especie esencial 
para a frota española de fresco que garantízaba o abastecemento dos nosos 
mercados en canto a consumo humano, sendo unha das de maior consumo en 
España, como se reflexa no último informe de primeira venda de produtos 
pesqueiros da Secretaría Xeral do Mar, á vez que o seu prezo alcanzable favo-
rece o consumo de peixe naqueles sectores poboacionais de menor poder ad-
quisitivo nestes difíciles momentos.  
 
A nosa frota non é responsable da maior parte das capturas, realizadas maiori-
tariamente polas conformadas por buques-factoría do norte de Europa, frotas 
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industriais adicadas principalmente á fabricación de fariñas de peixe para ali-
mentación animal e moitas delas non pertencentes á Unión Europea, permitin-
do a UE esta pesca que vai en contra dos principios de sustentabilidade, que se 
aplica á frota comunitaria, perxudicando a frotas como a española que se dedi-
ca á venda en fresco para consumo humano. 
Non se entende que a UE argumenta que importa o 75% do peixe que conso-
me a poboación europea para garantir o abastecemento, debido a que o que 
pesca a súa frota non é suficiente, e ainda así segue “castigando” ás frotas 
tradicionais que operan “ao día” abastecendo os nosos mercados de produtos 
frescos que favorecen unha alimentación sana ás nosas xentes, e como dixo 
recentente un patrón “e o mar cheo de peixes e nós sen poder pescar”; así 
mesmo ás empresas xeradoras de emprego nas nosas zonas costeiras en po-
boacións altamente dependentes do mar, poñendo en serio risco o desaparecer 
unha actividade que na nosa zona e o noso país é máis que un traballo: é unha 
forma de vida, cunha cultura propia, moi enraizada na sociedade. 
 
En todo lo litoral cantabrico son 106 os barcos adicados ó arrastre de litoral. En 
Galicia compoñen a frota de arrastre 93 barcos, dos que 26 son parellas, estas 
adicándose á pesquería de bacaladilla, que manteñen máis de 1.000 empregos 
directos no mar, cun volumen de 9.355 tonelas que supuxeron un total de 
10.444.929,37 euros de facturación nesta especie. Na mariña lucense hay 18 
unidades de arrastre, o redor de 200 mariñeiros, ao que hai que engadir 7 
postos indirectos en terra por cada emprego no mar. Xa máis preto, un porto 
como o de Celeiro onde a descarga de bacaladilla supón aproximadamente un 
18 % do volume total de negocio da lonxa achegado polo cinco parellas dedi-
cadas a esta pesqueira, pasaríase a unha redución drástica da facturación coa 
incidencia sobre os postos indirectos de compradores, manipuladores e trans-
portistas.  
 
O TAC asignado para a bacaladilla no ano 2010, foi de 540.000 toneladas. Des-
ta cantidade España só dispuxo do 3,64%, o que equivaleu a 19.656 tonela-
das. Por tanto, non se pode aceptar que se lle considere responsable da situa-
ción do stock, dado que a maior parte das capturas son realizadas polas frotas 
do Norte de Europa (97,40%). Para este ano 2011 as toneladas autorizadas 
son o redor de 825  o que toca ó redor de 10.000 Kg. por embarcación ou o 
equivalente a 500 caixas, cun periodo de tempo de menos dun mes para esta 
pesquería. Asi mesmo tamén afecta a reducción no numero de días de traballo, 
que para este son só 140. 
 
 
Asi mesmo outra especie tamen moi afectada por eses recortes e a Cabala 
(xarda), que este ano reduce o seu tac nun 8,98 % con respecto a ano 2010, o 
que vai equivale a tamén un mes de traballo, que comenzará o próximo 14 de 
Febreiro, cando en anos anteriores duraba hasta tres meses. Esta especie non 
só lle afecta o arrastre de litoral, senón tamen ao cerco e a embarcacións de 
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artes menores que acudían ano tras ano a dita campaña, co cal os afectados 
multiplícanse. Si ben os científicos constataron que en Galicia o stock de cabala 
creceu un 41 % dende 2002 ata 2008. 
 
As asociación e empresas representantes das xentes do mar son os máis inte-
resados en que esta actividade se poida seguir desenvolvendo tal e como foi 
até agora. A súa responsabilidade é coidar os recursos que están á disposición, 
dunha forma responsable para que se poida garantir o abastecemento dos no-
sos productos pesqueiros á nosa poboación e que poidan seguir vivindo do mar 
as seguintes xeracións.  
 
Proba diso, son as medidas adoptadas polo sector para mellorar a situación 
dos stocks nos últimos anos que traen como consecuencia unha mellora des-
tes, foi á redución de esforzo pesqueiro nun 50% da frota española, pero que 
por contra ten unhas consecuencias socioeconómicas negativas tanto na perda 
de empresas como na de postos de traballo. 
 
É por iso entendemos que non se pode admitir ningunha redución nin en cap-
turas nin en esforzo, pois iso significaría a desaparición total do sector, xa que 
os niveis de rendibilidade están ao límite, nunha situación económica como a 
que vivimos na que hai que apostar pola creación de postos de traballo e man-
temento dos xa existentes, e por elo tanto as administración nacionais como 
autonómica teñen que facer a suficiente presión ante as autoridades de bruxe-
las,  facendo unha defensa sen concesións do sector pesqueiro nacional, e en 
particular do sector pesqueiro de Galicia e en especial da nosa bisbarra, que 
pode verse tan seriamente afectado co amarre da frota, poñendo en perigo os 
postos de traballo directos e indirectos coa repercusión sobre a economía do 
noso municipio. 
 
Por todo o anteriormente exposto, o grupo de Concelleiros Non Adscritos, SO-
LICITAMOS, a aprobación por parte do Pleno Municipal do Concello, dos se-
guintes puntos:  
 
1. Mostrar apoio incondicional á flota de arrastre de Celeiro, que desenvolve 
unha actividade económica xeradora de moitos empregos directos e indirectos, 
ante a decisión da Comisión Europea dunha reducción drástica nas cota de 
capturas da bacaladilla, asi como tamén á de cerco e artes menores para a 
pesquería da Cabala. 

 
2. Solicitar ante o Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño renego-
ciar á alza os TAC´s de bacaladilla e Cabala neste ano 2011, para adaptala á 
capacidade extractiva da flota galega e á situación real dos stocks existentes 
no Cantábrico, e propoñer unha separación na xestión da bacaladilla en dous 
stocks claramente diferenciados (Norte e Sur), o que levaría unha mellor 
xestión dos nosos caladoiros, debido a que a zona norte é a que se atopa en 
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peores condicións debido á mala xestión das súas frotas, diferenciando desta 
forma unhas pesqueiras doutras e dotando dun trato máis favorable ás que 
destinan as súas capturas a consumo humano en detrimento das que se dedi-
can unicamente a procesar fariñas de peixe de forma insustentable.  
 

 
3. Instar ao Goberno de España a que impulse un estudo actualizado sobre a 
situación dos recursos pesqueiros no Cantábrico e no Noroeste para coñecer a 
situación real das diferentes especies, e deste xeito, tomar as decisións sobre 
a distribución das cotas pesqueiras en base a argumentos científicos.  

 
4. Solicitar tamén o pleno apoio da Consellería do Mar da Xunta de Galicia en 
toda esta negociación, para que se adopten medidas concretas que garantan a 
viabilidade da frota, e por conseguinte, o mantemento da actividade produtiva, 
os mercados e os postos de traballo. 
 
Intervén o Sr. Fernández Fernández dando lectura á moción. 
 
Intervén o Sr. Alcalde dicindo que como ven dicía o propoñente é unha propos-
ta iniciada con anterioridade á reunións que houbo entre a Xunta de Galicia e o 
Estado, o fondo é correcto e é certo que o TAC de bacaladilla é moi reducido e 
que tampouco hai TAC de xarda. A Ministra de Medio Ambiente e Medio Rural 
acordou coas organizacións do sector e coa Consellería do Mar traballar puntos 
en varias direccións, por que ademáis neste semestre lle corresponde á Xunta 
de Galicia coordinar a comisión que negocia a nivel europeo o tema da pesca, 
por ilo quere incorporar, se o proponente así o permite, o acordo co sector e a 
Consellería que se resumiría nos seguintes puntos: 
 
-Presionar á UE para revisar o Plan de Recuperación da Merluza do Sur coa fi-
nalidade de aumentar as posibilidades de pesca desta especie, dada a recupe-
ración da mesma no caladoiro Cantábrico-Noroeste, desta maneira poderían-
sen desviar barcos sen cota de bacaladilla á pesca de merluza e impediríanse 
sancións ao resto da frota por exceso de capturas. 
 
-Pedirlle á UE que divida o stock de bacaladilla en dous, norte e sur, como a 
merluza, xa que os informes científicos non diferencian entre unha zona e ou-
tra, así falan de colapso da pesquería cando realmente só está colapsado no 
norte de Europa e non no noso caladoiro. 
 
-Demandar da UE, que non dé o mesmo tratamento á frota do norte de Europa 
que á nosa, xa que unha pesca cantidades inxentes de lirio para pensos ani-
mais, mentras a nosa, pesca cantidades pequenas para consumo humano. 
 
-Que ate que no se solucione o problema, se acorden medidas compensatorias 
para armadores e tripulación.   
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Intervén a Sra. Gueimunde González, anunciando o apoio do seu grupo á mo-
ción. 
 
Intervén o Sr. Goás Basanta anunciando que van a apoiar a moción, que entre 
as consideracións que solicitaba incluir na moción, tratadas previamente co 
ponente, unha xa foi apuntada pola Alcaldía, como foi que se adoptaran medi-
das de choque de carácter socio-económico para que as tripulacións nos que-
dasen desprotexidas, que o estudo que debe facer o goberno español debe vir 
avalado polo Instituto Nacional de Oceonografía, considera que a nivel global 
se debe ir a un cambio de xestión pola UE no só no reparto das cotas senón na 
desaparición de determinados privilexios a países que non teñen a cultura pes-
queira como pode ter Galicia, que ten un peso específico moi importante.  
 
Intervén o Sr. Expósito Mariño para darlle as grazas ao Sr. Fernández Fernán-
dez pola elaboración da moción. 
 
Intervén o Sr. Alcalde dicindolle ao Sr. Fernández Fernández se acepta as pro-
postas efectuadas. 
 
Intervén o Sr. Fernández Fernández dicindo que as acepta e que agradece as 
pinceladas dadas, que non podía recoller todo na moción. Que País Vasco, Can-
tabria e Asturias xa están a preparar plans de emerxencia. 
 
Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade acor-
da aprobar a moción presentada por Don Guillermo Leal Arias contra a reduc-
ción de TACS e cotas por parte da UE para o sector pesqueiro no ano 2011, 
coas emendas feitas pola Alcaldía, e o Sr. Goás Basanta, quedando redactada 
a parte dispositiva nos seguintes termos: 
 
1. Mostrar apoio incondicional á flota de arrastre de Celeiro, que desenvolve 
unha actividade económica xeradora de moitos empregos directos e indirectos, 
ante a decisión da Comisión Europea dunha reducción drástica nas cota de 
capturas da bacaladilla, asi como tamén á de cerco e artes menores para a 
pesquería da Cabala. 

 
2. Solicitar ante o Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño renego-
ciar á alza os TAC´s de bacaladilla e Cabala neste ano 2011, para adaptala á 
capacidade extractiva da flota galega e á situación real dos stocks existentes 
no Cantábrico, e propoñer unha separación na xestión da bacaladilla en dous 
stocks claramente diferenciados (Norte e Sur), o que levaría unha mellor 
xestión dos nosos caladoiros, debido a que a zona norte é a que se atopa en 
peores condicións debido á mala xestión das súas frotas, diferenciando desta 
forma unhas pesqueiras doutras e dotando dun trato máis favorable ás que 
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destinan as súas capturas a consumo humano en detrimento das que se dedi-
can unicamente a procesar fariñas de peixe de forma insustentable.  

 
3. Instar ao Goberno de España a que impulse, co aval do Instituto Nacional de 
Oceonografía, un estudo actualizado sobre a situación dos recursos pesqueiros 
no Cantábrico e no Noroeste para coñecer a situación real das diferentes espe-
cies, e deste xeito, tomar as decisións sobre a distribución das cotas pesquei-
ras en base a argumentos científicos.  

 
4. Solicitar tamén o pleno apoio da Consellería do Mar da Xunta de Galicia en 
toda esta negociación, para que se adopten medidas concretas que garantan a 
viabilidade da frota, e por conseguinte, o mantemento da actividade produtiva, 
os mercados e os postos de traballo. 
 
5. Presionar á UE para revisar o Plan de Recuperación da Merluza do Sur coa 
finalidade de aumentar as posibilidades de pesca desta especie, dada a recupe-
ración da mesma no caladoiro Cantábrico-Noroeste, desta maneira poderían-
sen desviar barcos sen cota de bacaladilla á pesca de merluza e impediríanse 
sancións ao resto da frota por exceso de capturas. 
 
6. Pedirlle á UE que divida o stock de bacaladilla en dous, norte e sur, como a 
merluza, xa que os informes científicos non diferencian entre unha zona e ou-
tra, así falan de colapso da pesquería cando realmente só está colapsado no 
norte de Europa e non no noso caladoiro. 
 
7. Demandar da UE, que non dé o mesmo tratamento á frota do norte de Eu-
ropa que á nosa, xa que unha pesca cantidades inxentes de lirio para pensos 
animais, mentras a nosa, pesca cantidades pequenas para consumo humano. 
 
8. Que ate que no se solucione o problema, se acorden medidas compensato-
rias para armadores e tripulación.   
 
8º.- RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA 
 
As resolucións estiveron a disposición dos Concelleiros, podendo solicitar copia 
das mesmas.  
 
9º.- ROGOS E PREGUNTAS 
 

Intervén o Sr. Alcalde quen dí que antes de comenzar con este punto dí 
que vai a contestar ás preguntas que se entregaron de acordo coa normativa e 
pola mecánica que levamos no Concello, que é, que se presenten antes da 
convocatoria dos plenos ordinarios, fai esta advertencia por se alguén quere 
presentar preguntas orais, que saiba, que non se lle van a respostar.  
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         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: 
   

PPPRRREEEGGGUUUNNNTTTAAASSS      

 
1.- Despois de tantos anuncios sobre a apertura, ¿Ten algunha noticia o 

equipo de goberno sobre cando se vai abrir o xeriatrico de Viveiro?. 
 

O Sr. Alcalde dí que o van abrir en breve. 
 

2.- A obra do paseo marítimo de fachada a altura do hotel Orfeo, que 
cando se reparou o paseo quedou pendiente do derribo do cine quedou sin fa-
cer, escomenzou hai mais dun mes e na actualidade esta de novo parada, ¿Por 
qué esta de novo parada?, ¿Vaise rematar en breve?. 
 

Resposta que está contratado a TRAGSA, paralizouse en vacacións de 
nadal e segundo as novas que teño rematarán en breve porque é o prazo que 
teñen para rematar a obra. 
 

3.- Según a prensa local, neste mes de xaneiro a entidade Portos de Galicia 
reiniciou o expediente de caducidade do porto deportivo de Viveiro, un capitulo 
máis desta culebrón, ¿Ten constancia oficial o Concello deste feito?, ¿Fixéronse 
alegación ó respecto?, si e asi, ¿Foron contestadas polo ente?. 
 

Contesta que o Concello fixo alegacións e que lle consta que algunha ou-
tra entidade tamén, ao Concello non contestaron ningunha, chegounos un ofi-
cio dicindo que se arquivaba o expediente pero que abrían outro novo. 
 

4.- Fai uns días asinouse un convenio entre a Xunta de Galicia, a través 
da Delegada en Lugo e varias confrarías de pescadores da mariña lucense. Un 
dos ámbitos do convenio ia adicado a mellora nas condicións para a mellorar 
as xestións das zonas de producción dos bancos naturais de marisqueo, con 
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accións como a elaboración de plans de explotación  e a elaboración dos 
proxectos de rexeneración nas zonas de producción, ¿Poderíase solicitar de ca-
ra a vindeiros convenios para a rexenercion dos bancos marisqueiros nas prais 
de Covas e Area? 
 

Di que sen lugar a dúbidas, primeiro vai a haber que limpalas 
 
5.- Varios usuarios da ORA queixanse de que fai tempo algunha das maquinas 
expendedoras dos tikects no funcionan, tendose que deprazar a outra, ¿cal e 
motivo por  qué non se arreglan ditas maquinas?. 
 

Contesta que é unha soa que queda ao lado do Conservatorio e a menos 
de 100 mts hai outra, a que non está arranxada é porque a peza houbo que 
pedila a Francia. 
 
6.- En varias ocasión solicitamolle o equipo de goberno, varios arranxos de pis-
tas no concello, entre as que se atopaba a do lugar de Taravelos na parroquia 
de Chavín, e que a esta data sigue na mesma situación de desfeita, ¿Cando se 
vai proceder a súa reparación? 
 

Resposta que en base ao convenio coa Deputación Provincial de Lugo, en 
Faro o asfaltado da pista municipal en Area, en Boimente faise a reposición de 
firme en Lama, Castiñeiras e Morgade, en Covas de a escola vella á Fonte de 
Covas, en Covas desde Grallal ao apeadero, de A Fonte de Covas á ponte de 
FEVE, En Magazos, de Villamarcol á pista da fonte, en Castelo bachear, en 
Landrove reparación de varias pistas, en Viveiro da Fonte da Rouca a Naín, en 
Viveiro en Lodeiro a rúa do Machuco, en Celeiro o camiño de Outeiro e en Cha-
vín a pista de Outeiro a Sota. 
 

Con cargo ao acordo entre o Ministerio  e a Consellería de Medio Rural, a 
pista de Nogarido-Allares-Piñeiro en Chavín, e a subida a Taravelos. 

 
Con cargo ao proxecto de obras de emerxencia consensuado con Medio 

Rural, en Boimente: camiño Cuiña - límite de Xove, En Magazos camiño Maga-
zos-Fontecova-Barbeito, Em Magazos, camiño en Randamil, en Viveiro Camiño 
das Nogueiras, e en Covas camiño de Pallaregas a Viero. 
 
 
 
 

ROGOS 

1.- Rogamos que se faigan todas as xestións oportunas ante a Xefatura Pro-
vincial de Trafico e a Conselleria de Politica Territoral da Xunta de Galicia para 
que canto antes volten a marcar a liña discontinua no cruce da carretera co-
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marcal 642 coa intersección da antigua carretera de Viveiro a Ribadeo (polo 
pirixel) no barrio do Plantio en Celeiro, dado que coa liña continua pintada ac-
tual un vehiculo que veña en dirección a Viveiro non pode atravesar para vir 
por terceras nin un que veña de Viveiro pola carretera citada antigua de Vivei-
ro-Ribadeo, non podería coller para Viveiro nese cruce. 
 

Contesta, o Sr  Alcalde, que xa está feito 
 
2.- Viveiro como cabeceira de comarca non conta cun servicio de autobús que 
pase pola vila para desprazarse por exemplo a Madrid, dado que para coller o 
intercar hay que desprazarse ben a San Cosme de Barreiros ou Vilalba. Roga-
mos se fagan as xestión oportunas dende o Concello para que poda haber una 
das liñas que pase pola noso concello para favorecer os desprazamemtos dos 
viaxeiros. 
 

Responde que temos que falar coas empresas e coa Xunta 
 
3.- Na parroquia de Landrove, existen varios viales que necesitan ser arranxa-
dos, que son os seguintes:  
         - de Igrexa, Barrio a Pedrouzos 
         - Calvario a Portociño de Abaixo 
         - Cristo a Portociño de Arriba 
ROGAMOS o equipo de goberno tome nota, e proceda a reparar os mesmos a 
maior brevidade posible. 
 

Contesta que hai 3 viais que XESTUR vai ter que amañar, dous son des-
tes. 
 

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

   Vº. e  Prace 
          O  ALCALDE,                                         O SECRETARIO, 
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