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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE CELEBRADA POLO PLENO DA 

CORPORACIÓN EN DATA 19 DE FEBREIRO DE 2013. 

   

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, D. Manuel Galdo Dopico, Dª. Olaia Casas Chaves, D. César Aja Mariño, D. Jaime de Olano 

Vela, Dª. Cándida Méndez Salgado, 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: 

INTERVENTOR ACCIDENTAL  

D. Sergio Aguado Delicado.  

 

SECRETARIA XERAL 

Dª.  Mª Luz Balsa Rábade         

 

 

Na Casa do Excmo. Concello de Viveiro, sendo as vinte horas e trinta minutos do día 19 de febreiro 

de dous mil trece, 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.  

 

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 DA ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLO PLENO EN DATA 31 DE 

XANEIRO DE 2013. 

 

Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio J. Bouza Rodil, para indicar 

que na acta de data 31 de xaneiro de 2013 na páxina 25, cando se debatíu a moción do i.V.i. sobre 

as taxas xudiciais, onde di “...  5 votos en contra correspondentes ó Grupo do P.P. ...”, debe dicir “... 

5 abstencións correspondentes ó Grupo do P.P. ...” 

 

Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G., D. Bernardo Fraga Galdo, para dicir que 

na páxina 19 onde di que intervíu Bernardo J. Fraga Galdo debe dicir que intervíu Manuel Galdo 

Dopico. 

 

Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio J. Bouza Rodil para dicir que 

na páxina 27 onde se di “En relación ó desmoronamento do barrio do Celeiriño...”, iso enténdese 

que non ten relación co tratado nese pleno, supoñendo que é un erro de “corta e pega”. 
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Non existindo obxeccións á mencionada acta, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos mem-

bros presentes, acorda aprobar a mencionada acta. 
 

2.- RATIFICACIÓN DA URXENCIA DA SESIÓN 

 

Manifesta o Sr. Alcalde que na Comisión Informativa se ratificou a urxencia por parte do P.S.O.E., 

B.N.G. e i.V.i e có voto en contra do P.P. 

 

Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio J. Bouza Rodil, para dicir que o 

seu grupo entende que estes asuntos podían tratarse no Pleno ordinario, polo que mantén a postura 

da Xunta de Voceiros. 

 

Non existindo máis debate procédese á votación, acordándose ratificar a urxencia da sesión con 11 

votos a favor, correspondentes ós grupos do P.S.O.E., B.N.G. e i.V.i. e 6 votos en contra correspon-

dentes ó grupo do P.P. 

 

 

3.- DESIGNACIÓN DE NOME DUNHA RÚA COA DENOMINACIÓN DOUTOR BENIG-

NO FAUSTO FERNÁNDEZ. 

 

Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas, para dicir que se trata dunha proposta para a desig-

nación dunha Rúa con esta denominación, dende a Rúa Constanza de Castro ata a Rúa 10 de marzo, 

que pertencía á Praza Maior. Sinala que hai que proceder a realizar a renumeración conforme á or-

denanza municipal, ó igual que na designación de nome de rúa do seguinte punto da orde do día. Di 

que a Praza Maior xa tería que volver a ser renumerada de todos xeitos, porque o Concello debería 

ser o número 1 e agora non o era. Sinala que todos os grupos teñen  por escrito a proposta da Alcal-

día na que se destaca a importancia de D. Benigno Fausto para Viveiro, e se relata o máis destacado 

da súa actividade. Di que se pode estar de acordo ou non pero o desacordo nunca pode ser un veto ó 

recoñecemento do que D. Benigno Fausto fixo ó longo da súa vida. Apunta que se recoñece a súa 

traxectoria intelectual e humana, indicando que a proposta é que se lle adique a rúa designada, dán-

dolle o recoñecemento merecido a unha persoa tan importante para Viveiro. 

 

Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio J. Bouza Rodil, para dicir que o 

seu grupo non ten nada en contra de asignarlle unha rúa a D. Benigno Fausto Galdo Fernández, pero 

non está de acordo en que se cercene a Praza Maior. Sinala que resultaría curioso que a Praza de 

María Pita na Coruña vise reducida unha parte por convertela en rúa. Apunta que o seu grupo está 

de acordo con adicarlle unha Rúa pero non a proposta, e di que non van dar un sí crítico como al-

gúns, senón que se van abster porque non queren cercenar a Praza, e recalca que o seu grupo votaría 

un sí para adicarlle unha rúa pero non ésta, sinalando que o seu grupo é políticamente coherente. 

 

Intervén o Sr. Alcalde para dicir que aquí votaron dunha maneira e noutro sitio doutra, como por 

exemplo no caso das taxas xudiciais, polo que non poden presumir de que sexan moi coherentes, e 

recorda que se asumíu un custo de mil euros por honrar a dúas persoas, así como facturas dalgunha 

película. Sinala que o Grupo Municipal do P.S.O.E. renuncia á percepción das indemnizacións que 

lles correspondería percibir ós seus concelleiros pola asistencia a este Pleno para que isto non sexa 

un atranco para honrar a un veciño. Apunta que o Grupo Municipal do P.P. non pode dicir que está 

a favor de adicarlle a D. Benigno Fausto unha rúa, porque se o estivese traerían ó Pleno unha pro-
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posta doutra rúa, e dille ó Sr. Bouza Rodil que propoñía unha rúa que xa ten nome, e que ó mellor 

quería o seu grupo adicarlle un camiño en Punta Arnela. 

 

Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G., D. Bernardo J. Fraga Galdo, para dicir 

que o seu grupo tamén vai renunciar á precepción das dietas que lles correspondería percibir pola 

asistencia a este Pleno. Di que o seu grupo vai votar a favor, aínda que se indicase na Comisión que 

se daba un “sí crítico”, en base á consideración de desvirtuación da praza, pero entenden que D. 

Benigno Fausto Galdo Fernández é merecedor dunha rúa, polo que o seu grupo apoia esta proposta. 

 

Intervén en representación do Grupo Municipal do i.V.i., D. Guillermo Leal Arias,  para dicir que o 

seu grupo tamén renuncia ás dietas que lles correspondería  percibir pola asistencia a este Pleno, e 

entende que ninguén poñería atranco a non poñerlle unha rúa a D. Benigno Fausto. 

 

Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio J. Bouza Rodil, para dicir que o 

seu grupo tamén renuncia á percepción das dietas que lles correspondería percibir pola asistencia a 

este Pleno, sinalando que foi o seu grupo quen o plantexou na Xunta de Portavoces. Recalca que o 

seu grupo non ten nada en contra de D. Benigno Fausto nin de que se lle adique unha rúa senón que 

están a favor de que isto se faga, pero non de que se cercene a Praza Maior, e que se foi a unha Co-

misión na que xa se manifestou unha decisión tomada sobre que rúa se lle ía adicar para que sen 

máis se apoiase. 

 

Intervén o Sr. Alcalde para dicir que o grupo do P.P. é convocado a unha Comisión como todo o 

resto de grupos, tendo capacidade de decisión e participación na mesma, pero que ó mellor o que 

sucede é que non teñen capacidade de decisión suficiente na mesma. 

 

Non existindo máis debate sobre o asunto procédese á votación acordándose con 11 votos a favor, 

correspondentes ós grupos do P.S.O.E., B.N.G. e i.V.I. e 6 abstencións correspondentes ó grupo do 

P.P., aprobar a proposta da Alcaldía, do seguinte xeito: 

 

Primeiro.- Designar a Rúa que vai dende a Rúa 10 de marzo ata a Rúa Constanza de Castro co nome 

de “Doutor Benigno Fausto Galdo Fernández. 

 

Segundo.- Dar traslado do presente acordo aos departamentos de partamentos de Estatística e Inven-

tario Municipal de Bens. 

 

4.-NOMEAMENTO DUNHA AVENIDA A D. GERARDO HARGUINDEY BANET. 

 

Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas, para dicir que se trata dunha moción presentada po-

lo Grupo Municipal do i.V.i., polo que lle concede a palabra a este grupo municipal. 

 

Intervén en representación do Grupo Municipal do i.V.i., D. Guillermo Leal Arias, para dicir que 

todos os grupos teñen copia da moción e sinalar, a modo de resumo, a importancia que supuxo para 

Viveiro D. Gerardo, indicando que pode que algún non coñeza quen era, pero para Celeiro foi unha 

persoa moi relevante, destacando, a modo de exemplo, que colaborou no repunte do Porto nos anos 

70 xunto co párroco finado D. Vicente Gradaille, quen tamén recoñecía que D. Gerardo sempre lle 

votaba, dende Madrid, unha man ós mariñeiros, sinalando que dinamizou o sector pesqueiro en Ce-

leiro, influindo así mesmo para que a Mariña puidese contar co Hospital da Costa. Recorda que no 

ano 2005 a Confraría lle realizou un recoñecemento, e alí xa se falara de adicarlle unha rúa, polo 



EEEXXXCCCMMMOOO...CCCOOONNNCCCEEELLLLLLOOO   

                                                                              DDDEEE                                                                                                                                                                     SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRÍÍÍAAA   

                                                               VVVIIIVVVEEEIIIRRROOO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

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

 
            

 4

que presentaron agora esta moción para adicarlle o tramo que vai dende o cruce de Celeiro ata a 

Confraría, que sería colindante coa rúa adicada a D. Vicente Gradaille. 

 

Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio J. Bouza Rodil, para dicir que o 

seu grupo está de acordo con esa adicación a D. Gerardo, e di que é de recibo o recoñecemento a D. 

Gerardo, considerando idóneo o sitio e apunta que no 2005 o Sr. Alcalde xa se comprometera a adi-

carlle unha rúa, polo que oito anos despois cren que xa se lle debe adicar. 

 

Intervén o Sr. Alcalde para dicir que é oito anos despois da homenaxe do 2005 e moitos máis do seu 

falecemento, que foi no ano 98, sinalando que hai quen tarda en cumprir pero cumpre. Recorda que 

D. Gerardo cando estaba de Subsecretario do Ministerio de Traballo no ano 79, no momento dunha 

folga de futbolistas en España os recibiu e atendeu á reivindicación que levaban, conseguindo en 

Viveiro ter un helicóptero de emerxencia, que houbo ata que baixou determinado goberno e se per-

deu este helicóptero. Di que a Rúa vai dende o monolito que pon Celeiro, que baixo este goberno 

ocupou o que arrancaron os veciños que poñía parroquia de Celeiro. Apunta que hai unha persoa 

que todos saben quen é que estando á fronte dunha entidade bancaria tamén facilitou moito que Ce-

leiro saíra adiante, e di que espera que todos os grupos municipais algún día lle fagan unha home-

naxe, que aínda está en vida. Sinala que é certo que D. Vicente, D. Gerardo e máis este economista 

que arriscou  o seu posto de traballo e os mariñeiros co seu esforzo conseguiron o porto que hoxe 

ten Celeiro, e non outros que se apuntan o que non fixeron. 

 

Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G., D. Bernardo J. Fraga Galdo, para dicir 

que o seu grupo vai votar a favor desta proposta. 

 

Non existindo máis debate procédese á votación, acordándose, por unanimidade, aprobar a proposta 

recollida na moción presentada polo i.V.i., do seguinte xeito: 

 

Primeiro.-  A asignación do nome de D. Gerardo Harguindey Banet, á avenida que vai dende o cru-

ce de Celeiro (na actualidade Avda. Ramón Canosa) ata a confraría de pescadores. 

 

Segundo.- Dar traslado do presente acordo aos departamentos de partamentos de Estatística e Inven-

tario Municipal de Bens. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, por parte do Sr. Alcalde levántase a sesión, sendo as 21:00 

horas do día 19 de febreiro de 2013, extendéndose de todo o tratado a presente acta, da que eu, 

como Secretaria, dou fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


