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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DA CORPORACIÓN EN 
DATA 26 DE ABRIL DE 2012. 

   
ASISTENTES: 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. Melchor Roel Rivas 
 
CONCELLEIROS: 
Dª. María Loureiro García,  D. Jesús Antonio Fernández Cal,  Dª. Mª. Isabel Rodríguez López, D. 
Carlos Alberto Gueimunde Cabaleiro, Dª. Covadonga Viamonte Aguirar, D. Bernardo José Fraga 
Galdo, Dª. Olaia Casas Chaves, D. Manuel Galdo Dopico, D. César Aja Mariño, D. Jaime Eduardo 
de Olano Vega, Dª. Mª del Carmen Gueimunde González, D. Celestino Valentín García Paz, D. 
Antonio José Bouza Rodil, D. Guillermo Leal Arias e D. Jesús Fernández Fernández. 
 
AUSENCIAS: 
Dª. Cándida Méndez Salgado 
D. Sergio Aguado Delicado (Interventor Acidental).  
SECRETARIA XERAL 
Dª.  Mª Luz Balsa Rábade         
 
 
Na Casa do Excmo. Concello de Viveiro, sendo as vinte horas e trinta minutos do día 26 de abril de 
dous mil doce, reúnense, en primeira convocatoria, os Sres. Concelleiros citados anteriormente, ó 
obxecto de celebrar a sesión ordinaria do Pleno da Corporación, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde, 
asistido de mín, que como Secretaria Xeral, certifico do acto do Concello. Excusa a súa asistencia 
Dª. Cándida Méndez Salgado e o Interventor Accidental. 

 
Comprobado pola Secretaría a existencia do quórum necesario, declárase polo Sr. Alcalde aberta a 
sesión, polo que se procede a tratar os asuntos incluidos na Orde do Día. 
 
 
 
1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS CELEBRADAS POLO PLENO DA 
CORPORACIÓN EN DATA 28/11/2011, 15/12/2011, 29/2/2012, 30/01/2012 E 30/03/2012. 
 
Intervén o Grupo Municipal do  P.P. para sinalar que da acta do día 28 de novembro na parte final 
onde se levanta a sesión non consta en acta que intentou facer preguntas  e que non lle foron  
autorizadas, indicando que debería figurar por ocorrer antes de levantarse a sesión. 
 
Intervén o sr. Acalde, D. Melchor Roel Rivas para aclarar que na acta ten que constar que se 
levantou a sesión e que non ten inconvinte en que se incorpore pero aclarar que xa se levantara a 
sesión polo tanto non tiñan que constar. 
  
Realizadas estas salvidades sobre a acta da sesión do 28 de novembro de 2011, O Pleno da 
Corporación, por unanimidade dos membros presentes, acórdase coa salvidade arriba referenciada 
aprobar as mencionadas actas. 
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2.- DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA. 
 
O Sr. Alcalde dá conta das Resolución dictadas pola Alcaldía, as cales estiveron á disposición dos 
Concelleiros coa restante documentación integrante do Pleno. 
 
Non se producen intervencións o Pleno da Corporación, por unanimidade dos membros presentes, 
acorda darse por informado das Resolucións dictadas pola Alcaldía. 
 
 
3.- SOLICITUDE Á DIRECCIÓN XERAL DE COSTAS DE CESIÓN DA PROPIEDADE 
DOS TERREOS SITOS EN LAVANDEIRAS E LODEIRO, QUE ACTUALMENTE SE 
ATOPAN EN CONCESIÓN A FAVOR DO CONCELLO DE VIVEIRO. 
  
 
Vista a proposta do Sr. Acalde, D. Melchor Roel,  en orde a solicitar as propiedades para o Concello 
de Viveiro dos terreos de Lavandeiras e Lodeiro que a día de hoxe se atopan en concesión a favor 
do Concello ata o ano 2018,  para que o que está feito en ditos terreos quede en propiedade 
municipal. 
 
Por parte da Alcaldía procédese á apertura do debate, que discorre do seguinte xeito: 
 
Intervén en representación do grupo municipal do Partido Popular D. Jaime De Olano Vela 
aclarando que hai un acordo plenario do ano 2001 no cal se aproba o mesmo que ahora se solicita, 
facendo constar que sería levar a efecto o que non se fixo, sendo reiterativa a solicitude e carecendo 
de sentido. Fai referencia á posibilidade da existencia dun acordo de Costas de que se solicitase. 
 
Intervén en representación do grupo municipal do B.N.G. D. Bernardo Fraga Galdo manifestando 
estar a favor do plantexado. 
 
Intervén en representación do grupo municipal do i.V.i.  D. Guillermo Leal Arias manifestando que 
no ano 2001 si hai un acordo plenario no cal xa se se aprobou a solicitude plantexada. Manifestan 
estar de acordo. 
 
Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas, para indicar  que manteñen a proposta inicial posto 
que dende o 2001 saberán que estará arquivado. 
 
Intervén en representación do grupo municipal do Partido Popular, D. Jaime de Olano Vela, 
indicando que o acordo plenario está aprobado e que non votarán porque xa se votou. 
 
Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel, para indicar que teñen que votar, que a pena é que agora 
xa non vai ser un acordo por uanimidade. 
 
Pregúntase polo Sr. Alcalde á Secretaria Municipal acerca da obrigatoriedade de votar nun ou 
noutro sentido ou a posiblidade de non votar. 
 
Intervén a Secretaria Municipal indicando que aberta a votación poden votar a favor, en contra ou 
absterse. 
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Non existindo máis debate sobre este asunto e contando con dictamen favorable da Comisión 
Informativa de Desenvolvemento Local, procédese á súa votación, acordándose 11 votos a favor, 
correspondentes ós grupos do P.S.O.E, B.N.G. e iV.i. e 5 abstencións correspondentes ó grupo do 
P.P que aclara que se abstén por existir un acordo plenario exactamente igual, aprobar a proposta 
formulada pola Alcaldía: 
 
Primeiro.- Solicitar á Dirección Xeral de Portos e Costas do Ministerio de Fomento a cesión da 
propiedade a título gratuito dos terreos sinalados, en virtude da previsión dos artigos 145 e 
seguintes da lei 33/2003, de 3 de novembro, de patrimonio das Administraciósn Públicas, tendo en 
conta os fins ós que se están a destinar as edificacións existentes, que redundan no beneficio xeral 
dos cidadáns deste Concellio, unha vez realizadas as averiguacións oportunas que se estimen 
pertinentes por parte do Ministerio e se leven a cabo as tramitacións oportunas, así como a previa 
desafectación. 
 
Segundo.- Facultar ó Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas, para levar a cabo as tramitacións 
necesarias ante o Ministerio en orde á solicitude, e no seu caso tramtiación, de dita cesión en 
propiedade de xeito gratuito. 
 
 
4.- MANIFESTACIÓN ANTE O MINISTERIO DE FACENDA E ADMINISTRACIÓNS 
PÚBLICAS DO INTERESE NA DESAFECTACIÓN E POSTERIOR CESIÓN Ó 
CONCELLO DE VIVEIRO DA PARCELA DE 340 M2 SITA NAS INMEDIACIÓNS DA 
PONTE DA MISERICORDIA E SOLICITUDE DA CESIÓN DA PROPIEDADE DE DITOS 
TERREOS Á DIRECCIÓN XERAL DE COSTAS. 
 
 
Vista a proposta do Sr. Acalde, D. Melchor Roel Rivas, en orde a solicitar a desafectación e 
posterior cesión da parcela de 340 m cadrados nas inmediacións da Ponte da Misericordia, con 
referencia catastral 2959222PJ1325N0001TB, e manifestar  á Secretaría Xeral de Patrimonio do 
Estado o interese na cesión, aclarando, por se alguén con estes datos non o entende, que é un terreo 
propiedade de Costas na zona da Misericordia, apuntando tamén que antes tiña un cartel para facer 
un edificio. 
 

Intervén en representación do grupo municipal do Partido Popular D. Jaime De Olano Vela para 
facer constar que está a favor pero que creen que poidera existir tamén un acordo neste senso. 
 
Intervén en representación do grupo municipal do B.N.G. D. Bernardo Fraga Galdo manifestando 
estar a favor do plantexado. 
 
Intervén en representación do grupo municipal do i.V.i. D.Guillermo Leal Arias manifestando estar 
a favor do plantexado. 
 
Non existindo máis debate sobre este asunto procédese á súa votación contando con dictamen 
favorable da Comisión Informativa de Desenvolvemento Local, acordándose aprobar a proposta da 
Alcaldía por unanimidade: 
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Primeiro.- Manifestar á Secretaría Xeral de Patrimonio do Estado, da Delegación de Economía e 
Facenda en Lugo do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas o interese deste Concello na 
desafectación da parcela sinalada e posterior cesión da propiedade ó Concello de Viveiro, indicando 
que a día de hoxe a intención sería mantelo como espazo público sen a realización nun futuro 
próximo dalgunha obra sobre a mesma. 
 
Segundo.- Facultar ó Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas, para levar a cabo as tramitacións 
necesarias ante o Ministerio en orde á cumprimentación dos requisitos mencionados no 
requerimento, e no seu caso, tramitación de dita cesión en propiedade de xeito gratuito. 
 
Terceiro.- Solicitar á Dirección Xeral de Portos e Costas do Ministerio de Fomento a cesión da 
propiedade a título gratuito dos terreos sinalados, en virtude da previsión dos artigos 145 e 
seguintes da lei 33/2003, de 3 de novembro, de Patrimonio das Administracións Públicas, 
redundando no beneficio xeral dos cidadáns deste Concello, unha vez realizadas as averiguaciósn 
que estimen pertinentes por parte do Ministerio e se leven a cabo as tramitacións oportunas, así 
como a previa desafectación. 
 
Cuarto.- Facultar ó Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas, para levar a cabo as tramitacións necesarias 
ante o Ministerio en orde á solicitude, e no seu caso tramitación, de dita cesión en propiedade de 
xeito gratuito. 
 
 
5.- DACIÓN DE CONTA DOS INFORMES DE INTERVENCIÓN SOBRE O 
CUMPRIMENTO DA LEI DE MOROSIDADE REFERENTES Ó 2º E 3º TRIMESTRE DO 
ANO 2011 E INFORME DE TESOURERÍA REFERENTE Ó 4º TRIMESTRE DO ANO 
2011. 
 
 
Vista a proposta do Sr. Acalde, D. Melchor Roel Rivas referente ós informes de Intervención sobre 
morosidade referentes ó 2º e 3º trimestre do ano 2011 e o de tesourería do 4º trimestre do ano 2011, 
indica que estes informes foron entregados fora de prazo e non poderan ser atendidos porque teñen 
que ser remitidos tras cada trimestre. 
 
Intervén en representación do grupo municipal do Partido Popular D. Antonio José Bouza Rodil 
para facer constar que se reiteran no acordado na Comisión Informativa, indicando que se trataba 
simplemente de acordar a publicación, polo tanto se hai que publicalo pois haberá que acordar 
facelo, estando de acordo nese sentido. 
 
Non existindo máis debate sobre este asunto, e contando con dictame favorable da Comisión 
Informativa de Economía, procédese á súa votación, acordándose aprobar a proposta da Alcaldía 
por unanimidade: 
 
Primeiro.- Dar conta dos referidos informes de Intervención sobre o cumprimento da Lei 15/2010, 
referentes ó segundo e terceiro trimestre de 2011 e do informe de Tesourería referente ó 4º trimestre 
de 2011. 
 
Segundo.- Acordar a publicación dun informe agregado da relación de facturas e documentos 
presentados ó Pleno, agrupados según o seu estado de tramitación. 
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Terceiro.- Acordar a remisión de ditos informes ós organismos pertinentes. 
 
 
6.- DACIÓN DE CONTA DA RELACIÓN CERTIFICADA DAS OBRIGAS PENDENTES 
DE PAGO PREVISTA NO REAL DECRETO LEY 4/2012, DE 24 DE FEBREIRO, POLO 
QUE SE DETERMINAN OBRIGAS DE INFORMACIÓN E PROCEDEMENTOS 
NECESARIOS PARA ESTABLECER UN MECANISMO DE FINANCIACIÓN PARA O 
PAGO ÓS PROVEEDORES DAS ENTIDADES LOCAIS. 
  
 
Indícase polo Sr. Alcalde que neste punto dáse conta por parte do Interventor Accidental da relación 
certificada de obrigas pendentes de pago prevista no Real Decreto-Lei 4/2012, remitida polo 
anterior Interventor en data 15 de marzo de 2012 ó Ministerio de Facenda. 
 
 
 
7.- APROBACIÓN DA CONTA XERAL DOS XERCIZOS 2009 E 2010. 
 
Vista a proposta do Sr. Alcalde en orde á aprobación da Conta Xeral dos exercizos económicos 
2009 e 2010. 
 
Intervén o Sr. Acalde, D. Melchor Roel,  para decir que estos exercizos emitidos en tempo e forma 
(aclara que fala con ironía) foron publicados no BOP. Manifesta que non houbo ningunha 
reclamación., habendo unha comunicación de Facenda dicindo que no ano 2010 non se axustaban 
os datos contables, que se enviou ao anterior Interventor e non contestou. Manifesta non ser 
responsabilidade dos que vonten estos errores contables. 
 
Intervén en representación do grupo municipal do Partido Popular, D. Antonio José Bouza Rodil 
para facer constar que a súa opinión é a xa manifestada na Comisión Informativa, polo que o seu 
voto será negativo aínda sabendo que hai que aprobalas para non perder subvencións. Á vista dos 
informes de Intervención de que hai moitas cousas mal e non o van a aprobar. 
 
Intervén en representación do grupo municipal do B.N.G. D. Bernardo Fraga Galdo manifestando 
que o van aprobar aínda que sexa crítico (quere facer constar que non están ben realizadas polo 
Interventor e non hai garantía de que coincidan coa realidade). 
 
Intervén en representación do grupo municipal do i.V.i. D. Guillermo Leal Arias manifestando a 
súa abstención na votación debido a que  os datos non son reais, manifestando que se ven 
cantidades que non teñen nada parecido co que dixo o Interventor no seu informe. Fai constar que 
llo fixo saber ao Interventor nas diferentes Comisións cando, di, intentou enganalos. 
 
Intervén o Sr. Acalde, D. Melchor Roel,  manifestando que as do 2007, que o Interventor entregou a 
todos os grupos no 2009, co que tivo que pagar 834 euros de multa, para os que publican que a paga 
o Concello. Tamén no 2008, 2009, 2010 paguei eu e haberá que preguntar antes de publicar 
mentiras. Imos aprobalas porque senón non hai subvencións e imos respetar primeiro os intereses 
dos veciños. 
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Non existindo máis debate sobre este asunto, constando informe favorable da Comisión Informativa 
Especial de Contas, procédese á súa votación, acordándose con 9 votos a favor, correspondentes ós 
grupos do P.S.O.E e B.N.G., 5 votos en contra correspondentes ó grupo do P.P e 2 abstencións 
correspondentes ao grupo municipal do  iV.i, a proposta da Alcaldía: 
 
Aprobación da Conta Xeral do Orzamento económico de 2009. 
 
Aprobación da Conta Xeral do Orzamento económico de 2010. 
 
 
8.-MOCIÓN DO GRUPO DO B.N.G. SOBRE O REXEITAMENTO DA REFORMA 
LABORAL APROBADA POLO GOBERNO CENTRAL E MOCIÓN DO GRUPO DO 
PSOE SOBRE O REXEITAMENTO DA REFORMA LABORAL APROBADA POLO 
GOBERNO CENTRAL. 
 
 
 
Hai un acordo de resolución conxunta destas dúas mocións. 
 
Intervén en representación do grupo municipal do Partido Popular D. Antonio José Bouza Rodil 
para comentar si ó existiren tantas mocións, sería posible lelas, fixar posicións e pasar á votación. 
 
Intervén en representación do grupo municipal do B.N.G. D. Bernardo Fraga Galdo procedendo á 
lectura da moción, e indicando que á proposta do B.N.G. se engadiría como punto 2 o punto 1 da 
moción do PSOE. 
 
Nesta moción conxunta en síntese indicábase que O Real Decreto-Lei 3/2012, do 10 de febreiro 
socaba as bases sobre as que se asentaban as relacións laborais, polo que a nova regulación laboral: 
 

1. Reduce as indemnizaciósn por despedimento improcedente case nun terzo, afectando tamén 
a dereitos consolidados de traballadores e traballadoras contratados hai anos. 

2. Estende as posiblidades de abaratar os despedimentos, ao ampliar os supostos para poder 
extinguir contratos laborais por mor de causas obxectivas, en base mesmo a situacións 
conxunturais dunha empresa e non estruturais. 

3. Permite a aplicación de medidas de flexibilización interna de xeito unilateral por parte das 
empresas que favorecerán desde a extensión de regulacións de emprego, pasando pola 
mobilidade xeográfica forzosa, até mesmo a imposición obrigatoria de reducción de 
xornadas e salarios. 

4. Desampara ás persoas traballadoras no caso dos despedimentos colectivos, ao eliminar o 
control da administración laboral na aprobación dos expedientes de regulación de emprego, 
obrigando a acudir a un control xudicial, tamén máis limitado. 

5. Crea un contrato indefinido específico, denominado “de apoio aos emprendedores”, máis 
aplicable ao 99% das empresas de Galicia, que permite o despedimento libre e gratis total 
durante o primeiro ano. 

6. Racha co sistema de negociación colectiva sectorial e territorial, que beneficiaba ao 
colectivo de traballadores e traballadoras que desenvolven a súa profesión en actividades 
análogas ao homologar as condiciósn de traballo con independencia da empresa concreta 
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onde traballan, deixando en mans da dirección empresarial a devaluación das condicións de 
traballo reguladas nos convenios de ámbito supraempresarial. 

 
En base ós anteditos argumentos, propoñíase entón ó Pleno da Corporación a  adopción do seguinte 
acordo: 
 
1.- Manifestar o rexeitamento da Corporación Municipal á reforma laboral aprobada polo Real 
Decreto 3/2012, do 10 de febreiro, instando ó Goberno Central a: 
 
Proceder á derogación de dita norma. 
 
Acometer unha mellora das realcións laborais, en base ao consenso e negociación cos 
representantes sindicais, que protexa ás persoas traballadoras fronte á precariedade laboral e inclúa 
estímulos reais para a xeración de emprego de xeito inmediato. 
 
2.- O Pleno do Concello de Viveiro insta ó Goberno de España a presentar no Congreso dos 
Deputados un proxecto de lei alternativo e pactado cos axentes sociais e as forzas políticas que teña 
como obxectivo a creación de emprego de calidade e a estabilidade no emprego. 
 
3.- Comunicar o presente acordo aos grupos parlamentarios do Congreso de Deputados e 
Parlamento de Galicia, Presidente do Goberno do Estado e Presidente da Xunta de Galicia. 
  
Intervén en representación do grupo municipal do PSOE Dona Covadonga Viamonte manifestando 
que como ten feito con esta resolución conxunta apoia esta moción porque é unha lei que dana 
sustancialmente aos traballadores e traballadoras deste país e ós de Lugo mais porque é onde os 
salarios son máis baixos e con esta reforma seguirán sendo máis baixos o que impide progresar. 
Continua dicindo haber múltiples razóns para apoiar isto e debería ser unánime para que se vexa 
que os que aquí estamos sentados nos preocupamos dos traballadores. 
 
Intervén en representación do grupo municipal do Partido Popular D. Jaime de Olano Vela 
manifestando o seu voto en contra. Explica que ao Partido Popular lle preocupan os traballadores 
pero non se pode non facer nada, sorprende esta moción porque quenes nos trouxeron aquí con 
moitos parados agora estén en contra desta reforma. 
 
Intervén o Sr. Acalde, D. Melchor Roel,  para decir que é facil plantexar que é un tema herdado 
pero balóns fora non. Continua dicindo que as políticas activas de emprego son competencia 
exclusiva das Comunidades Autónomas non son do Estado, houbo quen dixo que se non acababa co 
paro se ía en 30 días e hai máis de 30 días o que era un tigre agora vai como un gato á Moncloa. 
 
Intervén en representación do grupo municipal do i.V.i. D. Jesús Fernández Fernández 
manifestando o seu apoio á moción porque é unha perda de dereitos para os traballadores e non vai 
ser unha mellora. 
 
 Non existindo máis debate sobre este asunto procédese á súa votación, acordándose con 11 votos a 
favor, correspondentes ós grupos do P.S.O.E, B.N.G. e iV.i. e 5 votos en contra correspondentes ó 
grupo do P.P. a aprobación da moción, cos seguintes acordos: 
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1.- Manifestar o rexeitamento da Corporación Municipal á reforma laboral aprobada polo Real 
Decreto 3/2012, do 10 de febreiro, instando ó Goberno Central a: 
 
Proceder á derogación de dita norma. 
 
Acometer unha mellora das relacións laborais, en base ao consenso e negociación cos 
representantes sindicais, que protexa ás persoas traballadoras fronte á precariedade laboral e inclúa 
estímulos reais para a xeración de emprego de xeito inmediato. 
 
2.- O Pleno do Concello de Viveiro insta ó Goberno de España a presentar no Congreso dos 
Deputados un proxecto de lei alternativo e pactado cos axentes sociais e as forzas políticas que teña 
como obxectivo a creación de emprego de calidade e a estabilidade no emprego. 
 
3.- Comunicar o presente acordo aos grupos parlamentarios do Congreso de Deputados e 
Parlamento de Galicia, Presidente do Goberno do Estado e Presidente da Xunta de Galicia. 
  
 
 
 
9.- MOCIÓN DO GRUPO DO B.N.G. PARA DECLARAR O 24 DE FEBREIRO DÍA DE 
ROSALÍA DE CASTRO. 
 
 
Intervén en representación do grupo municipal do B.N.G. Dona Olaia Casas Chaves procedendo á 
lectura da moción. Nesta moción, en síntese indicábase que Rosalía de Castro é a escritora másis 
representativa da lingua e literatura galegas, sendo a súa obra un retrato do pobo galego e gozando 
dunha total actualidade, chegando a ser poeta de todos os pobos, propoñendo ó Pleno da 
Corporación a adopción do seguinte acordo: 
 

1. Declarar o 24 de febreiro Día de Rosalía no noso Concello. 
 
2. Emprender e apoiar a realización de actividades de promoción da obra da nosa escritora que 

impliquen ao conxunto de veciños e veciñas do nos concello o 24 de febreiro, data recollida 
oficialmente polo Consellería de Cultura da Xunta de Galiza nos eu Calendario do Libro e 
da Lectura. 

 
3. Realizar unha lectura pública da obra rosaliana nun lugar destacado do concello na que o 

alumnado dos centros escolares, veciños, veciñas e persoas destacadas pola súa actividade 
cultural teñan o papel protagonista. 

 
 
Intervén en representación do grupo municipal do Partido Popular D. Antonio José Bouza Rodil 
manifestando non ser unha proposta nova porque a Concellería de Educación xa a fixo, estando de 
acordo. 
 
Non existindo máis debate sobre este asunto procédese á súa votación, acordándose aprobada a 
moción por unanimidade, polo que se acorda: 
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4. Declarar o 24 de febreiro Día de Rosalía no noso Concello. 
 
5. Emprender e apoiar a realización de actividades de promoción da obra da nosa escritora que 

impliquen ao conxunto de veciños e veciñas do nos concello o 24 de febreiro, data recollida 
oficialmente polo Consellería de Cultura da Xunta de Galiza no seu Calendario do Libro e 
da Lectura. 

 
6. Realizar unha lectura pública da obra rosaliana nun lugar destacado do concello na que o 

alumnado dos centros escolares, veciños, veciñas e persoas destacadas pola súa actividade 
cultural teñan o papel protagonista. 

 
 
 
 
10.- MOCIÓN DO GRUPO DO P.P. SOBRE MODIFICACIÓN CATASTRAL. 
 
Intervén o Sr. Acalde, D. Melchor Roel,  para comunicar que tras presentarse a moción sacou 
Facenda unha circular na que establece que non se podía facer no ano 2012. Proceden á retirada da 
moción e presentarana aos Consellos e ó Ministerio. 
 
 
11.- MOCIÓN DE Dª. COVADONGA VIAMONTE AGUIAR, CONCELLEIRA DE 
FACENDA, MULLR, EDUCACIÓN E EMIGRACIÓN, CON MOTIVO DO 8 DE MARZO, 
DÁI INTERNACIONAL DAS MULLERES. 
 
 
Intervén en representación do grupo municipal do PSOE Dona Covadonga Viamonte manifestando 
que foi presentada o 24 de febreiro para que fose debatida nun pleno de marzo que había previsto e 
logo non se fixo.  Agora non ten sentido devatila e retírase. 
 
 
12.- MOCIÓN DO GRUPO DO iVi PARA O REXEITAMENTO  Á RECLAMACIÓN DE 
LOCAIS POR PARTE DO GOBERNO CENTRAL Ó CONCELLO. 
 
 
Intervén en representación do grupo municipal do i.V.i. D. Jesús Fernández Fernández  
manifestando que foi suscitada a principios de marzo e procede a lectura da  moción, considerando 
esta reclamación como un “atraco”. Nesta moción , en síntese indicábase que nos medios de 
comunicación saía a noticia de que por parte do Etado, concretamente da Tesorería xeral da 
Seguridade Social se reclamaba ó Concello dous edificios e un xardín, o edificio da anterior 
comisaría de policía de Pénjamo, o edificio do vello colexio Pedrosa Latas de Celeiro e unha zona 
axardinada en Pénjamo, que na actualidade é a praza do barrio, co pertinente cambio de titularidade 
de catastro, indicando que na actualidade eses edificios están ocupados polo arquivo xudicial, sede 
de protección civil e varios locais sendo utilizados por colectivos veciñais, propoñendo ó Pleno da 
Corporación a adopción do seguinte acordo: 

 
1. Rexeitamento por parte da Corporación Municipal á reclamación do Estado. 
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2. Solicitarlle á Tesourería Xeral da Seguridade Social a revogación do acordo polo que se 
reclaman ó Concello de Viveiro ditos bens. 

 
 
Intervén en representación do grupo municipal do Partido Popular D. César Aja Mariño 
manifestando que cando se escrituraran as casas quedaran eses locais. Continúa dicindo que debe 
haber no Concello algúns documentos no que xa o ISM recoñecía a propiedade municipal, él ten 
visto que se fixeron xestións para que fose municipal, existe ese oficio do ISM que recoñece esas 
propiedades como municipais. Rogaría ao portavoz do i.V.i. a que, tendo en conta que un goberno 
non creo que pretenda “atracar”, retirase a moción e así o PP votaría a favor, di a súa vez que 
trataría de buscar onde poderían estar a documentación que recoñecía esas dúas propiedades como 
municipais. 
 
Intervén o Sr. Acalde, D. Melchor Roel,  para comunicar que se solicitou ao Catastro en base a que 
se reclaman en base a un escrito dun funcionario do Ministerio de que son del él. Informa á vez que 
hai unha cesión condicionada da Comisaría de Policía (de Pénjamo) ata que estea a policía en dito 
lugar. Iso si existe, expón á ve que se atopou co asinante do antigo Director do ISM e dixo que ese 
era o documento e que esa condición quedaría sen efecto. No mesmo senso, continua o Sr. Alcalde, 
en canto ao colexio Pedrosa Latas de Celeiro hai unha cesión a educación de uso que devolve ao 
Concello as instalacións que tiñan para dito uso. Informa o Sr. Alcalde que agora a Secretaria e 
outra traballadora xa recuperaron todo e engadir á proposta do i.V.i. que tendo en conta toda a 
documentación contraditoria que solicite ademáis a cesión por parte do I.S.M. destes locais porque 
nunca quedou claro de quen eran, continúa a exposición o Sr. Alcalde engadindo que só hai o arriba 
referenciado e unha nota no rexistro da propiedade. 
 
Intervén o P.P preguntando  a nome de qén están os bens rexistrados no Catastro. 
 
Intervén o Sr. Acalde, D. Melchor Roel,  contestando á pregunta decindo que están a nome da 
Tesourería Xeral da Seguridade Social, informando que isto pasou tamén con local da “O.J.E.” 
cedida pola Igrexa. 
 
Intervén en representación do grupo municipal do B.N.G. D. Bernardo Fraga Galdo manifestando 
estar a favor do plantexado. 
 
Intervén en representación do grupo municipal do i.V.i. D.Jesús Fernández Fernández,  preguntando 
se ata ahora había cesión. 
 
Intervén o Sr. Acalde, D. Melchor Roel,  respondendo que había cesión de uso da Comisaría de 
Policía mentres a houbese, quedaría entón sen efecto. 
 
Intervén en representación do grupo municipal do i.V.i. D. Jesús Fernández Fernández  
manifestando a súa vontade de que sexa en propiedade porque o mantemento dos locais fíxoo 
sempre o Concello, e o Estado nunca se fixo cargo delas. Manifesta que o seu Grupo ve ben a 
cesión (en propiedade) e recalca que a ver se aparece o documento que dixo o Sr. César Aja (que el 
veu na prensa). 
 
Intervén o Sr. Acalde, D. Melchor Roel,  indicando que ese documento debe ser o da cesión do uso, 
pero que se hai outro benvido sexa. 
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Non existindo máis debate sobre este asunto procédese á súa votación, acordándose aprobada a 
moción por unanimidade, polo que se adopta o seguinte acordo: 
 

1.- Rexeitamento por parte da Corporación Municipal á reclamación do Estado. 
 
2.- Solicitarlle á Tesourería Xeral da Seguridade Social a revogación do acordo polo que se 
reclaman ó Concello de Viveiro ditos bens. 
 
3.- Solicitar a cesión de ditos edificios e espazo público a favor do Concello. 

 
 
 
 
13.- MOCIÓN DO GRUPO DO iVi REFERENTE Á CONSTRUCCIÓN DO EDIFICIO 
PARA O CAISS E A SEGURIDADE SOCIAL. 
 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do i.V.i. Jesús Fernánde Fernández  lendo a 
moción. Nesta moción en síntese indicábase que no pleno do 24 de abril de 1997 o Concello de 
Viveiro aprobou a cesión dunha parcela de 1400 m2 na Avda. Ramón Canosa, contigua ó edificio 
de Correos ó Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais para a construcción dun edificio para a 
instalación en Viveiro do Centro de Atención e Información da Seguridade Social (CAISS), así 
como tamén para albergar instalacións do INSS, modificando a cesión no pleno de 7 de agosto de 
1997, a petición do Ministerio, para a Tesourería Xeral de Seguridade Social. Así mesmo indican 
que no Pleno do 19 de decembro de 1998 se aprobou a renuncia parcial dos terreos que 
conformaban a concesión C-210 da Dirección Xeral de Costas, para a posterior concesión a favor da 
Tesourería Xeral da Seguridade Social para a construcción do mencionado centro, sen atoparse 
construído a día de hoxe, propoñendo ó Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: 
 
1. Envío á maior brevidade posible ó Ministerio correspondente, solicitude de situación do proxecto 
para a construcción do citado edificio, e se vai ser posible ou non. 
 
2. De non ser posible a súa construcción pola situación económica na que nos atopamos, solicitar a 
devolución da parcela para que de novo pase ó Concello e destinala ó que se considere oportuno.  
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P. D. César Aja Mariño manifestando que está 
dacordo por que sempre presupostou e promoveu esta construción e logo non houbo a mesma 
predisposición a realizala. Continúa expoñendo que logo, nun acordo posterior,  pretendeuse que 
Correos e C.A.I.S.S se ubicase na casa dos mestres e agora xa non hai diñeiro. Opina que se antes 
estivo presupostado, haberá que retomar este tema para que se faga ese edificio e ofrece a 
colaboración do seu grupo municipal sempre que se esteña de acordo en construílo alí. 
 
Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel,   manifestando que faltan cousas que o Ministerio de 
traballo a través da T.G.S.S. enviou un proxecto de emprazamento denegado polos técnicos 
municipais. Continúa dicindo que correos está retranqueado, a gardería … e tiña que manter esa 
alineación e o proxecto era unha ele e figuraba pegado á acera. Continúa explicando que non só 
había que rehabilitar o casco, senón dinamizalo, por iso se plantexou que hai dous edificios pero 
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que va haber que rehabilitar e decía que arreglaren os edificios que daban á Rúa Irmans Vilar Ponte 
e un para o Concello e outro par eles. Contínua dicindo que os técnicos mantiveron que non e que 
había que facelo no outro lado. Frente a iso, considera que era mellor que seguise en Celeiro, que 
tiña cabida incluso para funcionarios. Manter o mesmo ademáis o proxecto non se axustaba á 
legalidade. Continua a súa intervención decindo que ante a inminencia de que vai haber que buscar 
sede para a Policía Autonómica enviouse ao INSS que ese terreo era o idóneo para iso, respondendo 
os citados  que non. Segue explicando que aquí sempre se dixo que era unha cesión que tiña o 
INSS, non era unha cesión da concesión que tiña o concello e se acababa no ano 2018 igual que se 
fixo co parque de bombeiros. 
 
A proposta do iVi é unha proposta sobre a que o PSOE se vai abster porque xa contestaron que non 
cedían ao Concello, que tipo de proxecto era mellor invertir en dous edificios que se atopan caendo 
no centro que custa a metade dese proxecto pero calquer día alguen mándanos vallar ese lugar para 
non poder usalo como aparcamento, segue a dicir que non se pode asfaltar porque non é noso. 
 
Que o INSS revirta no Concello a antiga cesión, que foi o que llo cedeu ao INSS  no 1997,  polo 
que tempo tivo para facer o edificio. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G. D. Manuel Galdo Dopico manifestando 
o seu grupo vai votar a favor e expón que esta moción é unha demostración da velocidade coa que 
se funciona na Administración de temas que veñen dende o ano 97. Chega en época de crise pero 
antes non se fixo. Tamén está de acordo que o mais axeitado sexa a devolución ao Concello pero 
votarán a favor. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do i.V.i., D. Jesús Fernández Fernández informando 
que se xa lles dixeran en varias ocasións que non querían o do casco, que o proxecto estaba mal, 
que se modifique, o que é triste é que un proxecto haxa que  estar tantos anos, polo que manteñen as 
propostas, que digan se o fan ou non, se non o fan que a devolvan a parcela. 
 
Intervén o Sr. Alcalde, Melchor Roel dicindo que tamén lles dixeran que non. Non van votar en 
contra porque unha parte xa a fixeron que é solicitar a cesión do terreo, neso están de acordo, no 
resto non porque algúns técnicos informan en virtude do volume de obra, porque custaba a metade 
rehabilitar os dous edificios que facer ese, e xa votei a favor da cesión dos terreos. 
 
Non existindo máis debate sobre este asunto procédese á súa votación, acordándose con 10 votos a 
favor, correspondentes ós grupos do B.N.G., P.P. e iV.i. e 6 abstencións correspondentes ó grupo do 
PSdeG-PSOE, aprobándose o seguinte acordo: 
 
1. Envío á maior brevidade posible ó Ministerio correspondente, solicitude de situación do proxecto 
para a construcción do citado edificio, e se vai ser posible ou non. 
 
2. De non ser posible a súa construcción pola situación económica na que nos atopamos, solicitar a 
devolución da parcela para que de novo pase ó Concello e destinala ó que se considere oportuno. 
 
 
 
14.- MOCIÓN DO GRUPO DO P.P. REFERENTE Ó FOMENTO DA IGUALDADE DE 
OPORTUNIDADES ENTRE HOMES E MULLERES NO ÁMBITO DO EMPREGO.  
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Intervén en representación do grupo municipal do P.P. Don Antonio José Bouza Rodil procedendo 
á lectura da moción. Nesta moción, en síntese indicábase que na actualidade a taxa de actividade 
feminina é casi quince puntos por debaixo da taxa de actividade masculina, que as mulleres 
perciben un salario anual entorno ó 22% inferior ó dos homes por igual traballo ou traballo de igual 
valor, indicando que ocupan traballos de peor condición que os homes, sinalando que para mellorar 
a competitividade do país hai que facer un maior esforzo para incorporar o maior número de 
mulleres ó mercado laboral e facelo de xeito que dispoñan das mesmas oportunidades que os homes 
no tocante a diversificación, promoción profesional, salarios, etc., polo que porpoñen ó Pleno da 
Corporación a adopción do seguitne acordo: 
 
Elevar ó Goberno da Nación a necesidade de: 
 
Realizar un Plan de emprego para as mulleres no marco das políticas activas de emprego e da 
reforma laboral e coordinado co Plan Nacional de Emprego. 
 
Impulsar un Plan Especial para a non discriminación salarial entre mulleres e homes, co fin de 
identificar e erradicar canto antes a inxusta e inxustificable brecha salarial. 
 
Adoptar un Plan Integral de apoio á conciliación da vida laboral, persoal e familiar de mulleres e 
homes coa finalidade principal de eliminar obstáculos que limitan esa conciliación e por outro lado 
facilite a incorporación das mulleres ó mercado laboral. 
 
Impulsar o uso como marca de excelencia en igualdade, ou distintivo igualdade na empresa, coa 
finalidade de que se convirta nun referente para as empresas comprometidad coa igualdade de 
mulleres e homes. 
 
Incentivar as políticas de igualdade de oportunidades mediante a promoción de plans de igualdade 
nas PYMES. 
 
Promover proxectos de formación de mulleres para facilitar o seu acceso á dirección e á toma de 
posesión. 
 
Intervén en representación do grupo municipal do PSOE Dona Covadonga Viamonte manifestando 
que cando veu esta moción  leuna moitas veces, porque se sorprendía léndoa, ó ver que a presentaba 
o P.P. e o decreto do 10 de febreiro deste ano, a reforma laboral, prexudica ás mulleres a lei de 
igualdade de 2007 daba alternativas para promover o que dicía o Sr. Rodil que as mulleres piden 
excedencias por fillos e maiores, ata o 10 de febreiro podíamos escoller que horarios eran os 
adecuados, agora é o empresario o único que ten capacidade para decidir o horario da traballadora 
que pide esa excedencia. Continúa dicindo que non entende que se veña a Viveiro dicir iso e logo se 
saquen esas leis. As mulleres xa non poden compartir os permisos de lactancia co marido, ou un ou 
o outro, ata o 10 de febreiro sí. Isto é que ou se escribe para  a pantalla ou non se fai o traballo. As 
mulleres  nos dez anos últimos aumentaron o 30% en marzo do 2009, 557, no 2011 752 mulleres. 
As políticas activas de emprego tenas a Xunta gobernada polo P.P.. Podo seguir dando datos, pero 
todos saben o que hai e gustaríame facer todo isto pero eliminando primeiro a lei do 10 de febreiro. 
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Intervén en representación do grupo municipal do B.N.G. Dona Olaia Casas Chaves para dicir que 
está de acordo coa Sra. Covadonga, dicindo que tampouco lle importa ser repetitiva e preguntalle ao 
P.P. se falamos igual, falamos de país (Galicia), goberno da nación (entendo Galicia) as 
competencias en políticas activas de emprego son da Xunta. País é nación entón que se cambie por 
Estado Español. 
 
Intervén en representación do grupo municipal do P.P., D. Antonio José Bouza Rodil dicindo que 
nación só hai unha. 
 
Intervén en representación do grupo municipal do B.N.G. Dona Olaia Casas Chaves para dicir que 
hoxe é máis necesario que nunca elevar o compromiso coa igualdade. Non se pode descoñecer que 
na Xunta se aplica un programa regresivo contra as mulleres (rebaixas salario, emprego…). Hoxe 
cobran menos que un home no mesmo traballo. A Xunta non fai nada para resolver isto. Co goberno 
do P.P. volverá a muller a retroceder. A Xunta así nomeou un goberno non paritario, desmantelan a 
rede de servicios sociais (persoas maiores, atención á infancia…) que son básicos para liberar á 
muller. As políticas dos gobernos do P.P. van contra a igualdade que a igual salario igual traballo. 
 
A Concelleira do BNG, Dª. Olaia Casas propón unha enmenda de sustitución:  
 

• Reclamar ao goberno da Xunta de Galiza a posta en marcha dun plan de emprego feminino 
en exercizo das súas competencias de políticas activas de emprego. 

• Reclamar do Goberno da Xunta de Galiza a paralización dos procesos de privatización e 
encarecemento das escolas infantís e os centros de atención á dependencia, imprescindibles 
para facilitar a conciliación laboral e familiar de mulleres e homes. 

• Reclamar do Goberno da Xunta de Galiza a que inste ó Goberno do Estado a derogación do 
Real Decreto xa convalidado de reforma do mercado laboral que empeora as condicións de 
entrada no mercado laboral das mulleres, pero sobre todo as de permanencia no mesmo. 

 
Intervén en representación do grupo municipal do P.P. D. Antonio José Bouza Rodil dicindo que 
non acollen a enmenda. 
 
Intervén en representación do grupo municipal do i.V.i. D. Jesús Fernández Fernández entendendo 
e compartindo o termo nación co P.P., estamos dacordo no sentido da moción. A Xunta incentiva a 
promoción da muller con axudas (subvencións para a súa contratación) non , estamos dacordo de ir 
a favor da representación da muller, pero antes como agora a política para a contratacion está máis 
premiada que a dun home. 
 
Intervén en representación do grupo municipal do P.P. Don Antonio José Bouza Rodil 
manifestando que non aceptan a enmenda, é unha moción dirixida ao Goberno do Estdo, o resto son 
Comunidades Autónomas. A súa presentaa vostede no Parlamento hai máis mulleres que homes. A 
Xunta xa sabe o que hai por iso votaron máis ao P.P. que ao P.S.O.E.. 
 
Intevén o Sr. Alcalde para dicir que hai unha cuestión, hai unha lei de igualdade que  oxalá se 
cumpra pero o tema de emprego a reforma laboral tamén cambiou a protección para mulleres 
embarazadas que non se podían despedir. A igualdade ten que ir en toda e non só no emprego. 
Comunica que o seu grupo votará en contra. Na nación a Constitución di o recoñecemento das 
nacionalidades. 
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Intervén en representación do grupo municipal do P.P. Don Jaime de Olano Vela para dicir que a 
Constitución dí que hai unha nación. 
 
Non existindo máis debate sobre este asunto procédese á súa votación e apróbase a mocion por 7 
votos a favor, P.P. e i.V.i., 6 votos en contra, P.S.O.E. e 3 abstencións, correspondentes ao B.N.G, 
aprobando o seguinte acordo: 
 
 
Elevar ó Goberno da Nación a necesidade de: 
 
Realizar un Plan de emprego para as mulleres no marco das políticas activas de emprego e da 
reforma laboral e coordinado co Plan Nacional de Emprego. 
 
Impulsar un Plan Especial para a non discriminación salarial entre mulleres e homes, co fin de 
identificar e erradicar canto antes a inxusta e inxustificable brecha salarial. 
 
Adoptar un Plan Integral de apoio á conciliación da vida laboral, persoal e familiar de mulleres e 
homes coa finalidade principal de eliminar obstáculos que limitan esa conciliación e por outro lado 
facilite a incorporación das mulleres ó mercado laboral. 
 
Impulsar o uso como marca de excelencia en igualdade, ou distintivo igualdade na empresa, coa 
finalidade de que se convirta nun referente para as empresas comprometidad coa igualdade de 
mulleres e homes. 
 
Incentivar as políticas de igualdade de oportunidades mediante a promoción de plans de igualdade 
nas PYMES. 
 
Promover proxectos de formación de mulleres para facilitar o seu acceso á dirección e á toma de 
posesión. 
 
 
15.- MOCIÓN DO GRUPO DO iVi REFERENTE Á SOLICITUDE DO APARCAMENTO 
DA ZONA DO PORTO DEPORTIVO PARA AS DATAS DE FESTAS EN VIVEIRO COMO 
SEMANA SANTA, FEIRA RENACENTISTA, FESTAS DA PESCADERÍA, FESTAS DE 
VERÁN E NADAL… 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do i.V.i. Jesús Fernández Fernández  para ler a 
moción. Nesta moción, en síntese indicábase que o acceso ó Porto Deportivo de Viveiro, dende a 
Avda. Ramón Canosa, que estaba restrinxido só ós usuarios cunha embarcación no Porto, sinalando 
que a restricción debería ser onde antes estaban colocadas as vallas, preto do edifico que se ía 
destinar á garda civil, xa que na zona da marxe dereita do porto, preto da estrada sempre se usou 
como aparcamento, sobre todos en datas específicas como Semana Santa, carnaval, feira 
renacentista, festas da pescadería, festa do verán ou nadal, propoñendo ó Pleno da Corporación a 
adopción do seguinte acordo: 
 
Instar e solicitar a Portos de Galicia, ou a Ronáutica, empresa que está xestionando na actualidade o 
porto deportivo,a utorización para a utilización da zona sinalada anteriormente, como aparcamento, 
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para a vindeira Semana Santa e facelo extensible ás datas sinaladas anteriormente, que como todos 
sabemos a poboación de Viveiro multiplícase por tres. 
 
Engade que non saben que por parte do goberno municipal se fixo algunha xestión porque na 
Semana Santa se abriron as vallas. 
 
Intervén en representación do grupo municipal do P.P. Don César Aja Mariño para dicir que o seu 
grupo está dacordo. 
 
Intervén o sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas, indicando que Portos retira a concesión para que só 
poidan estar os usuarios e non podan facerse feiras, antes usábanse anexos á actividade portuaria e 
non pasaba nada. Nós non o pedimos encantados de que se permitise o acceso, que se decide quen o 
xestiona, xestionao unha empresa que a Xunta rechazou para a xestión por concurso e agora 
xestiónaa a dedo. Seguen sen admitir Portos que aquí hai un goberno municipal e portos dice que un 
dia algo e logo o contrario, iso é falsedade en documento público (cando se asina). Nós encantados 
de pedilo para iso pero unha das causas era que só podían facerse actividades portuarias ¿a quen se 
lle pide a Portos a ronautica, no edificio de servicios que son as casetas? A nosoutros di, 
quitáronnos por iso, nos vamos votar a favor pero oxalá nos lo den pero que aclaren ben a quen llo 
hai que pedir. Ronáutica dixéronlle primeiro que non e agora dinlle que o xestione. 
 
Intervén en representación do Grupo Municiapal do B.N.G. D. Bernardo Fraga Galdo manifestando 
que si, no tería sentido se Portos tivese o máis mínimo respecto polos veciños de Viveiro. 
 
Non existindo máis debate sobre este asunto procédese á súa votación, acordándose aprobar a 
proposta por unanimidade, polo que se aproba o seguinte acordo: 
 
Instar e solicitar a Portos de Galicia, ou a Ronáutica, empresa que está xestionando na actualidade o 
porto deportivo,a utorización para a utilización da zona sinalada anteriormente, como aparcamento, 
para a vindeira Semana Santa e facelo extensible ás datas sinaladas anteriormente, que como todos 
sabemos a poboación de Viveiro multiplícase por tres. 
 
 
 
17.- PROPOSTA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL PARA A ADOPCIÓN DUNHA 
DECLARACIÓN A PROL DUN TRATADO EFECTIVO SOBRE O COMERCIO DE 
ARMAS. 
 
 
Intervén o Alcalde, D. Melchor Roel Rivas,  coa proposta de Amnistía lendo os acordos propostos. 
Continúa dicindo que se debería reflexionar e que todos deberíamos estar de acordo. Ditos acordos 
propostos son: 
 

1. Instar ó Ministro de Asuntos Exteriores do Goberno de España para que faga todo o posibles 
para que o TCA inclúa: 

 
Unha “regra de Ouro” do Dereito Internacional dos Dereitos Humanos e o Dereito Internacional 
Humanitario que prohiba a autorización dunha transferencia de armas cando exista un risco 
substancial de que as armas obxecto da transferencia vaian usarse para cometer, ou facilitar que 
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se cometan, violacións graves do Dereito Internacional dos Dereitos Humanos e o Dereito 
Internacional Humanitario. 
 
Unha cobertura exhaustiva que inclúa controis sobre todas as armas, municións, armamento e 
materiais conexos e sobre todas as transferencias. 
 
Regulacións sólidas nos sistemas de concesión de licenzas, transparencia e presentación de 
informes. 
 
2. Facer un chamamento especial ós gobernos da República Popular de China, Rusia, Estados 

Unidos de América, Reino Unido, Francia, Turquía, Australia, India, Sudáfrica, México, 
Brasil, Nixeria, Exipto, así como á Unión Europea para que utilicen a súa influencia para 
gararntir que o TCA inclúe os elementos mencionados no punto 1. 

 
3. Remitir copia deste acordo ó Ministerio de Asuntos Exteriores de España, ós gobernos que 

figuran no punto 2 a través das respectivas embaixadas en España, á representación de 
España na Comisión Europea e a Amnistía Internacional. 

 
Intervén en representación do grupo municipal do P.P. Don Antonio José Bouza Rodil 
manifestando que estos acordos deberían tomarse no Pleno dos países. 
 
Non existindo máis debate sobre este asunto procédese á súa votación e apróbase a mocion coa 
abstención do P.P. e o voto favorable dos Grupos Municipais do P.S.O.E., B.N.G. e i.V.i, 
aprobándose o seguinte acordo: 
 

1.- Instar ó Ministro de Asuntos Exteriores do Goberno de España para que faga todo o posibles 
para que o TCA inclúa: 
 
Unha “regra de Ouro” do Dereito Internacional dos Dereitos Humanos e o Dereito Internacional 
Humanitario que prohiba a autorización dunha transferencia de armas cando exista un risco 
substancial de que as armas obxecto da transferencia vaian usarse para cometer, ou facilitar que 
se cometan, violacións graves do Dereito Internacional dos Dereitos Humanos e o Dereito 
Internacional Humanitario. 
 
Unha cobertura exhaustiva que inclúa controis sobre todas as armas, municións, armamento e 
materiais conexos e sobre todas as transferencias. 
 
Regulacións sólidas nos sistemas de concesión de licenzas, transparencia e presentación de 
informes. 
 
2.- Facer un chamamento especial ós gobernos da República Popular de China, Rusia, Estados 
Unidos de América, Reino Unido, Francia, Turquía, Australia, India, Sudáfrica, México, Brasil, 
Nixeria, Exipto, así como á Unión Europea para que utilicen a súa influencia para gararntir que 
o TCA inclúe os elementos mencionados no punto 1. 
 
3.- Remitir copia deste acordo ó Ministerio de Asuntos Exteriores de España, ós gobernos que 
figuran no punto 2 a través das respectivas embaixadas en España, á representación de España 
na Comisión Europea e a Amnistía Internacional. 
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18.- MOCIÓN DO GRUPO DO P.P. SOBRE OS CUSTOS DERIVADOS DA TARIFA 
ELÉCTRICA E O APOIO Á COMPETITIVIDADE DA EMPRESA ALCOA EN GALICIA. 
 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P. D. Celestino Valentín García Paz 
resumindo a moción do P.P. facendo constar que Alcoa é unha das principais industrias de Lugo 
(1500 obreiros fixos, 500 indirectos ...) e esta moción é xenérica e foi aprobada por unanimidade na 
Deputación e no Parlamento da Xunta procedendo a ler a proposta de acordo que se somete á 
aprobación polo Pleno da Corporación: 
 
O Pleno da Corporación Municipal asume como propia a moción aprobada por unanimidade no 
Pleno do Parlamento de Galicia que tivo lugar o 10 de abril de 2012 e, en consecuencia acorda: 
 
1.- Trasladarlle ó Goberno de España a recomendación de impulsar un acordo urxente de prezos 
entre as empresas productoras de electricidade e os grandes consumidores, que implique unha 
minoración dos actualmente vixentes ata o 31 de decembro, e un horizonte superior a cinco anos, 
que faga posible o desenvolvemento dos plans estratégicos das industrias afectadas. 
 
2.- Solicitar unha revisión das tarifas de acceso para os grandes consumidores de enerxía que 
inclúan só e exclusivamente os custos asociados ás redes e ós de operación dos sistema. 
 
3.- Instar que se manteña o servizo de xestión de interrumpibilidade da demanda. 
 
4.- Dirixirse á Xunta de Galicia para que poña en valor o carácter estratéxico das plantas de Alcoa 
en Galicia, pola súa produción de alumina e aluminio, pola súa achega ó valor engadido e polo 
volumen de emprego xerado. 
 
 
Intervén o Alcalde, D. Melchor Roel Rivas, manifestando que votarán a favor que é un apoio á  
proposta do Parlamento de Galicia e a diferencia de  Madrid ainda que se teña que debatir nos 
outros Parlamentos vai votar. 
 
Intervén en representación do Grupo Municiapal do B.N.G. D. Manuel Galdo Dopico manifestando 
o seu voto a favor ao considerar ser doblemente interesado, tanto como veciño como empregado, 
manifesta que oxalá fora certo o de 1500 empregados fixos. 
 
Na moción hai cifras que non se aproximan á realidade en consumo, non vou decir datos do paro. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do i.V.i. Jesús Fernández Fernández manifestando 
ser imprescindible para a economía da maioría. 
 
Non existindo máis debate sobre este asunto procédese á súa votación, acordándose aprobar a 
proposta por unanimidade, adoptando o seguinte acordo: 
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O Pleno da Corporación Municipal asume como propia a moción aprobada por unanimidade no 
Pleno do Parlamento de Galicia que tivo lugar o 10 de abril de 2012 e, en consecuencia acorda: 
 
1.- Trasladarlle ó Goberno de España a recomendación de impulsar un acordo urxente de prezos 
entre as empresas productoras de electricidade e os grandes consumidores, que implique unha 
minoración dos actualmente vixentes ata o 31 de decembro, e un horizonte superior a cinco anos, 
que faga posible o desenvolvemento dos plans estratégicos das industrias afectadas. 
 
2.- Solicitar unha revisión das tarifas de acceso para os grandes consumidores de enerxía que 
inclúan só e exclusivamente os custos asociados ás redes e ós de operación dos sistema. 
 
3.- Instar que se manteña o servizo de xestión de interrumpibilidade da demanda. 
 
4.- Dirixirse á Xunta de Galicia para que poña en valor o carácter estratéxico das plantas de Alcoa 
en Galicia, pola sáu produción de alumina e aluminio, pola súa achega ó valor engadido e polo 
volumen de emprego xerado. 
 
 
 
 
19.- MOCIÓN DO GRUPO DO PSOE SOBRE A ADHESIÓN Ó PROGRAMA DE 
AUDITORÍAS ENERXÉTICAS E ENCOMENDA DE XESTIÓN Á DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE LUGO DENTRO DO PROXECTO LUGO02. 
 
 
Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas expoñendo a moción presentada, na que se propón ó 
Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: 
 
1.- Acordar a adhesión ó programa de auditorías enerxéticas en instalacións públicas. 
 
2.- Acordar a encomenda de xestión do proxecto de aproveitamento das enerxías renovables 
relacionadas co ciclo da auga á Deputación provincial de Lugo, segundo o modelo e encomenda 
facilitado por este organismo, indicando así mesmo que sería para as instalacións públicas do 
Concello, para onde se está e outro edificio que se plantearía que fose San Francisco. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P. D. Antonio José Bouza Rodil manifestando 
estar dacordo en todo o que sexa optimizar recursos. 
 
Non existindo máis debate sobre este asunto procédese á súa votación, acordándose aprobar a 
proposta por unanimidade, adoptando o seguinte acordo: 
 
1.- Acordar a adhesión ó programa de auditorías enerxéticas en instalacións públicas. 
 
2.- Acordar a encomenda de xestión do proxecto de aproveitamento das enerxías renovables 
relacionadas co ciclo da auga á Deputación provincial de Lugo, segundo o modelo e encomenda 
facilitado por este organismo. 
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20.- DACIÓN DE CONTA DE CORRESPONDENCIA OFICIAL. 
 
 
Dase conta da seguinte correspondencia oficial. 
 
1.- Carta do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras da Xunta de Galicia en 
contestación á remisión de certificado plenario relativo á modificación do trazado da vía de alta 
capacidade ó paso pola parroquia de Magazos no que se instaba que se informara en qué trámite 
administrativo se atopaba, comunicando que recibido o informe da Dirección Xeral de Patrimonio 
relativo a esta actuación, remitiuse ó órgano ambiental toda a documentación necesaria, para que 
ésta poida emitir  a Declaración de Impacto Ambiental, apuntando que unha vez conten que dita 
declaración se procederá á aprobación definitiva do trazado, recordando que o axuste de trazado que 
se está a tramitar resposta ó establecido nas bases do concurso de redacción do proxecto, co obxecto 
de minimizar impactos e incrementar a funcionalidade do vial. 
 
2.- Circular informativa do Servizo de Cooperación e Asistencia ós Concellos da Deputación 
Provincial de Lugo relativos ós novos tipos impositivos a aplicar no IBI tras a aprobación do RDLei 
20/2011, de 30 de decembro. 
 
3.-  Carta do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras da Xunta de Galicia 
contestación á remisión de certificado plenario relativo á solicitude de creación da área etnográfica 
do Souto da Retorta, informando que xa se ten incluído na planificación anual do Servizo Provincial 
de Conservación da Natureza de Lugo para o ano 2012 unha proposta de actuacións para a mellora 
das infraestructuras de uso público e do estado fitosanitario da devandita formación senlleira. 
 
4.- Escrito da CIUG Comisión Interuniversitaria de Galicia no que se remite a proposta de convenio 
para a realización da proba de acceso no Concello de Viveiro, recordando que está pendente o 
abono dos gastos derivados da realización desta proba nos cursos académicos 2010 e 2011, 
advertindo que de non estar aboada antes de finalizar o proceso das probas de acceso á universidade 
na convocatoria ordinaria de xuño de 2012 se denunciará o convenio establecido deixando sen 
efecto a Comisión Delegada de Viveiro e reintegrando os centros nunha das Comisións Delegadas 
do Campus de Lugo e no seu caso Ferrol. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do i.V.i. D. Jesús Fernández Fernández  
manifestando congratularse de que se respondese pola Xunta. 
 
 
21.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para indicar que dará contestación ás preguntas que se deran por 
escrito porque se contestan no seguinte pleno polo que as escritas as vai contestar hoxe, 
indicando que se presentaron preguntas por parte dos grupos municipales do P.P. e do I.v.I. 
 
A.- PREGUNTAS FORMULADAS POLO GRUPO MUNICIPAL DO PP (En data 9 de abril de 
2012, Nº rexistro 3.030). 
 
1.-Ante as seguintes preguntas: 
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 No último Pleno celebrado o derradeiro 30 de marzo e, no que se tratou o plan de viabilidade do 
Concello de Viveiro, a raíz das manifestacións, ao noso xuizo faltas de todo análise obxectivo e 
carentes do mínimo rigor, realizadas polo portavoz do BNG, á sazón, socio do goberno municipal, o 
Alcalde afirmou que en só seis meses de goberno, o Concello de Viveiro, xerou  un déficit de 
1.100.000€, é  dicir, máis dun millón das antigas pesetas diarias. 
 
Ante esta afirmación o Grupo Municipal Popular, formula ao Sr. Alcalde as seguintes preguntas: 
 

1. ¿Cal ou cales foron as concellerías que provocaron semellante déficit?. 
 
2. No suposto de que sexan varias ¿Cal é o déficit xerado por cada unha delas?. 

 
Intervén o Sr. Alcalde indicando que sobre as afirmacións que fixen do deficit de 1.100 euros noa 
direferencia do primeiro semestre, mantense a cifra, sabe o PP que non está cerrada a contabilidade 
do 2011 cando cerren daranse expresión por partida e Concellería pero o PP e todas teñen todas as 
débedas a proveedores entregadas. 
 

3. 2.- Ante a pregunta ¿qué medidas inmediatas vai aplicar o equipo de goberno para non 
seguir incrementando o déficit e incluso diminuir o existente?. 

 
 
Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas para dicir que en relación ás medidas para non 
incrementar o déficit indica que xa se votou un Plan de Axuste que ustedes votaron en contra, e 
hoxe fíxoselles entrega da resolución de Alcaldía do control do gasto. 
 
 
B.- PREGUNTAS FORMULADAS POLO GRUPO MUNICIPAL DO PP (En data 9 de abril de 
2012, Nº rexistro 3.031). 
 
Ante as seguintes preguntas: 

1. ¿A canto ascende e en que conceptos, a cantidade aportada, tanto pola Xunta de Galicia 
como polo Concello, como consecuencia dos gastos ocasionados polo derrubamento do 
Celeiriño, a día de hoxe?. 

 
2. ¿Realizou o Concello algunha xestión coa empresa ao obxecto de lograr unha solución 

amistosa que resarza ás distintas Arcas  Públicas das cantidades dedicadas a alugueres, 
indemnizacións, etc., sen necesidade de acudir á vía xudicial?. 

 
3. ¿Realizou o Concello, aos responsables da obra causante da catástrofe, a reclamación 

xudicial correspondente ao obxecto de resarcir ao Concello e á Xunta de Galicia dos gastos 
ocasionados?. De non ser así ¿Pode explicarnos a causa ou motivos da non reclamación?. 

 
4. ¿Considera o Sr. Alcalde que o Concello está en prazo para poder realizar a reclamación 

xudicial?. 
 

5. ¿Realizou o Concello a consulta aos servizos xurídicos da Deputación ou doutros 
estamentos, ademáis dos propios, acerca da posible reclamación á promotora e a 
constructora e, no seu caso, aos técnicos directores da obra?. 
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6. ¿Cre o Alcalde que o Concello recuperará as cantidades destinadas a indemnizacións, 

alugueres, etc.?. 
 

7. ¿Quen foi indemnizado coa compra de novas vivendas e canto se aportou a cada 
propietario?. 

 
8. ¿Escrituráronse a nome do Concello ou da Xunta de Galicia as propiedades que foron 

indemnizadas?. 
 

9. ¿Quen vai resarcir dos danos materiais e morais ocasionados ao resto dos veciños que foron 
desaloxados ou ben que permaneceron nos seus fogares?. 

 
10.  ¿A canto ascende, a día de hoxe, a cantidade aportada polo Concello en concepto de 

alugueres?. 
 

11.  ¿Ata cando se van a manter estes alugueres?. 
 

12.  ¿Cando prevé o Alcalde abrir o barrio ao paso de vehículos e a liberar a futura praza das 
ruinas existentes?. 

 
13.  Dado que a empresa Inmo Xerión tivo a súa disposición medio barrio ocupado con 

andamiaxes e materiais de obra ¿Canto pagou ao Concello dita empresa en concepto de 
ocupación de vía pública?. 

 
 
Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas para sinalar que o PP ven exercendo o seu dereito 
con rexistro e expedientes anteriores a esta lexislatura teñen autorización da Alcaldía para revisar 
todo o expediente o día que queiran. O resto non o contesto porque primeiro denuncian e logo 
pregunta aquí se é certo. Contestareino no Xulgado e logo cando  remate o proceso xudicial as 
contestarei aquí. 
 
 
C.- PREGUNTAS  FORMULADAS POLO GRUPO MUNICIPAL DO iVi.(En data 5 de marzo de 
2012, Nº rexistro 1.538) 
 
1.- Ante a pregunta de que o cruce que vai a Celeiro, fronte á depuradora nos seus tres ramais ten 
bastentes fochas, e ¿ cando se vai proceder ao seu arranxo?. 
  
Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel para sinalar que ten bastantes baches, que eses ramales foi 
para adornar o monolito que pon Celeiro, que houbo que abrila e agora estase rranxando pola 
Dirección Xeral de Carreteras. 
 
2.- Ante a pregunda de que recentemente pechou o “Hotel Orfeo”, diante do local que ocupaba o 
cine, había un sinal de vado, que agora non a hai ¿vaise seguir permitindo o aparcadoiro nesa zona?.  
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Intervén o Sr. Alcalde para contestar que agora xa a volve a haber. O Hotel Orfeo non pechou, fixo 
ceses temporais. A zona de aparcamento forma parte da concesión do propio cine e hotel orfeo,  
seguirá igual que estaba agora. 
 
3.- Ante a pregunta de que ademáis do apagado do alumeado do paseo marítimo, ¿estase aplicando 
nalgún outro sitio do Concello máis apagados para reducir o consumo e así aplicar o aforro 
enerxético? 
 
Intervén o Sr. Alcadle para indicar que tanto o tenente alcalde de obras como o de medio rural xa 
elaboraran un listado de luces que on poñan en perigo o sentimento de seguridade y da o alumbrado 
na zona rural. Está encargado un proxecto de aforro enerxético para todo. 
 
4.- Ante a pregunta de que segundo nos fixeron chegar varios veciños, a fonte de Verxeles está a 
votar pouco caudal, ¿pódenos explicar a que é debido este feito? 
 
Intervén o sr. Alcalde para sinalar que a Fonte de Verxeles, votou menos caudal cando se estaban 
realizando as obras. Logo segundo os informes está conforme o manantial, votando caudal normal, 
proede dun manantial da Fonte das Mouras e houbo que ir ao túnel de Feve (cando se fixo aquel 
edificio). Invertiuse un millón. 
 
5.- Ante a pregunta de que Temos un centro de dinamización nos claustros de San Francisco, 
infravalorado, ¿está prevista a organización, por parte do Concello, dalgún curso para poñelo en 
funcionamento e sacarlle proveito?. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para respostar que o Centro é compartido coa Xunta. O técnico cada vez que 
hai actividades ten que poñerse en contacto coa Xunta, abertas a calquer iniciativa que se poda levar 
a cabo alí. 
 
6.- Ante a pregunta de que na rúa Lodeiro, dendo o número 18 ata o 26, está a beirarrúa sen 
rematar, ¿ten pensado o equipo de goberno a curto prazo facer o tramo que falta?. Así mesmo 
enfronte, pero dendo o número 16 ata a entrada para o aparcadoiro do ambulatorio, tampouco existe 
a beirarrúa, ¿cando está prevista a súa construcción?. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que todas as fases de urbanización teñense que realizar cando se fai 
a edificación, se as quixese facer o Concello previamente tiñan que facer os propietarios a cesión. O 
aparcamiento do ambulatorio tíñase que facer no seu tempo. Así terémolo que solicitar nós a outras 
Administracións para comerse ese marrón. A auga e limpeza di, darán instruccións a urbanismo 
para realizar as accións legais. 
 
7.- Ante a pregunta de que temos coñecemento que no Xeriatrico de Viveiro, a estas alturas e cando 
hai un ano da súa posta en marcha, aínda está sen cubrir a praza de psicólogo/a, o que nos parece un 
posto esencial para desenvolver con eficacia o traballo coas persoas alí internadas, ¿ten constancia 
deste feito o equipo de goberno?. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para indicar que aquí só podemos pedirlle ao Xeriátrico se ten todas as prazas 
cubertas que esixe a legalidade vixente. 
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O Grupo Municipal do i.V.i formula como rogo que por parte do Concello se inste aos donos das 
parcelas de Lodeiro, dos números 22, 24 e 26 e esixirlles o seu adecentamento en canto ao corte da 
maleza, e así como a retirada da escombreira que nalgunha delas se atopa, ademáis da canalización 
da auga que discorre, dado que en moitas ocasións, cruza a rúa e chega ao aparcadoiro do Centro de 
Saúde. 
 
 
D.- Intervén en D. César Aja Mariño, do Grupo Municipal do P.P., indicando que as preguntas que 
fixo en decembro as dá por contestadas. Procede á formulación de varias preguntas: 
 
Dixo que ía sacar a subasta o camping municipal, e xa pasou un prazo de 8 anos e segue en mans 
privadas. ¿Quen o explota actualemente se se asinou algún documento pola Alcaldía autorizando a 
explotación? 
 
Tras varios anos en que o Camiño da Picha en Valcarría se cortou por un particular sen ningún tipo 
de autorización, con distintas reclamacións dos veciños para que sexa aberto e recuperado Pídese 
información sobre a situación actual dese expediente e se está previsto o planteamento dunha 
comisión ó efecto? 
 
Dado o tempo trascorrido dende as negociacións con Portos de Galicia referente ó desguace do 
Barco da Pomba ¿Cándo ten previsto o goberno m,unicpal proceder á súa varada en terra e á súa 
reparación? 
 
Dado o mal estado do barco sito en Lavandeiras ¿cando vai a proceder o goberno municipal á súa 
reparación ou desguace? 
 
A obra de ampliación da ponte de FEVE en Xunqueira sufriu unha modificación con respecto ó 
proxecto inicial, modificándose sustancialmente a anchura do mesmo, afectando ó paso de peatóns 
e vehículos. ¿Tivo o Alcalde conñecemento deste mdificado? ¿Qué xestións se fixeron pola 
Alcaldía para manter o proxecto na súa versión orixinal? 
 
O Sr. Alcalde, Melchor Roel manifesta que contestará no próximo Pleno, e dí que vai facer duas 
consideracións, dicindo que o camping existe a pesar de que o P.P. votou a favor de que 
desaparecera para facer o xeriátrico encima. 
 
O concelleiro do PP, D. César Aja Mariño solicita falar por alusións, e non lle sendo concedida a 
palabra polo Sr. Alcalde prosegue a facer a 2ª consideración, apuntando que a ponte de FEVE sí que 
era estreita antes, cando había que baixar á carretera para accedeer a Viveiro. 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, por parte do Sr. Alcalde levántase a sesión, sendo as 10:30 
horas do día 26 de 2012, extendéndose de todo o tratado a presente acta, da que eu, como 
Secretaria, dou fe. 
 
 


