
EEEXXXCCCMMMOOO...CCCOOONNNCCCEEELLLLLLOOO   

                                                                              DDDEEE                                                                                                                                                                     SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRÍÍÍAAA   

                                                               VVVIIIVVVEEEIIIRRROOO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

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

 
            

 1

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DA CORPORACIÓN EN 
DATA 28 DE FEBREIRO DE 2013. 

   
ASISTENTES: 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. Melchor Roel Rivas 
 
CONCELLEIROS: 
Dª. María Loureiro García,  D. Jesús Antonio Fernández Cal, 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: 
Dª. Mª. Isabel Rodríguez López 
 
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 vinte e oito 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. Excusa a súa asistencia Dª. Mª. Isabel Rodríguez López. 
 
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 19 DE 
FEBREIRO DE 2013. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do i.V.i., D. Jesús Fernández Fernández, para dicir 
que na páxina 4, onde di que interviu D. Guillermo Leal Arias, debe dicir que interviu D. Jesús 
Fernández Fernández. 
 
Non existindo obxeccións á mencionada acta, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos mem-
bros presentes, acorda aprobar a mencionada acta. 
 
2.- DACIÓN DE CONTA DE 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. 
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Non se producen intervencións, e o Pleno da Corporación, por unanimidade, ds membros presentes, 
acorda darse por informado das Resolucións dictadas pola Alcaldía. 
 
3.- DACIÓN DE CONTA DE CORRESPONDENCIA OFICIAL 
 
Dase conta do escrito recibido da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, no 
que se indica que se recibiu certificación do acordo plenario de data 27 de setembro de 2012, 
relativo á moción do BNG para garantir a seguridade das veciñas e veciños de Viveiro na estrada 
LU-862 ó seu paso pola Casanova, na parroquia de Celeiro. Indícase neste escrito que no ano 2012 
a Consellería rematou as obras de “Reforzo do firme e mellora de interseccións na estrada LU-862. 
Treito. Límite provincia-Viveiro”, e no marco destas obras se mellorou substancialmente a 
seguridade viaria da zona de Casanova, grazas á implantación dun carril central de espera, á 
ampliación da zona limitada a 50 kms/h. E á instalación dun cartel de láminas fluorescentes 
retrorreflectantes amarelo para chamar a atención dos conductores que entran na travesía, sinalando 
que segundo trasladan os técnicos da Axencia Galega de Infraestructuras as incidencias ocorridas 
poderían evitarse se nesa zona os vehículos non se detiveran e estacionasen na marxe dereita, pese a 
estar sinalizada a prohibición deste estacionamento, manifestando que por tratarse dun treito urbán, 
correspóndelle á Policía Local vixiar e impedir estes actos. 
 
4.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO P.S.O.E. CON MOTIVO DO 8 DE MARZO, 
DÍA INTERNACIONAL DAS MULLERES. 
 
Intervén a 1ª Tenente de Alcalde, Dª. María Loureiro García, para dicir que esta moción que 
presenta o Grupo Municipal do P.S.O.E. é para conmemorar o día 8 de marzo. Apunta que ó longo 
da historia houbo moitos acontecementos clave da loita das mulleres, pero destaca o acaecido no 
ano 1908, no que varias costureiras se encerraron reivindicando a igualdade salarial e a xornada de 
10 horas, e morreron calcinadas polos seus superiores, mediante bombas. Recalca que morreron 
moitas mulleres reivindicando os seus dereitos. Di que é impensable a día de hoxe que as mulleres 
non puidesen votar ou tivesen que contar coa autorización do seu marido para quitar diñeiro do 
banco, e estas cousas  aconteceron ata hai ben pouco tempo. Sinala que esta evolución dos dereitos 
é a evolución da sociedade, na que inflúen tamén as políticas dos gobernos de cada momento, 
indicando que o P.S.O.E. contribuiu á igualdade con leis como a Lei da igualdade ou a da 
interrupción voluntaria do embarazo. Manifesta que hoxe en día estes dereitos empáñanse pola crise 
pero a maiores porque hai un goberno que en lugar de axudar fai recortes que afectan tanto a homes 
como a mulleres, pero máis ás mulleres. Apunta que a reforma laboral é a peor de toda a historia da 
democracia, que acaba cos dereitos das mulleres. Engade que tamén anunciou o goberno que ía 
cambiar a lei de interrupción voluntaria do embarazo e a maiores estableceron as taxas xudiciais, e 
deste xeito as mulleres que queren denunciar por violencia de xénero téñeno máis complicado. 
Sinala que Gallardón anunciou que non ían pagar porque iría recollido este suposto na lei de 
asistencia xurídica gratuita, pero aínda non está aprobada e mentres tanto teñen que pagar. Sinala 
que o Concello de Viveiro, co CIM aporta o seu gran de area, compartindo os gastos deste servizo 
coa Xunta de Galicia, un servizo que en Viveiro se decidiu manter, indicando que o ano pasado 
acudiron ao mesmo 2.000 mulleres, tratándose dun Centro con asesoramento xurídico e tamén 
psicolóxico. En virtude destes argumentos, resumidos da moción, procede á lectura da proposta que 
plantexan ó Pleno, para que se adopte acordo de instar ó goberno do Estado a derogar a reforma 
laboral, o desenvolvemento dun Plan de Emprego para as mulleres, que inclúa políticas activas 
específicas, a promoción do autoemprego e o desenvolvemento dun Plan de Igualdade das mulleres 
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no emprego, dirixido a promover a igualdade e eliminar a desigualdade salarial, o mantemento dos 
dereitos recollidos na Lei de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás Persoas en Situación 
de Dependencia, a promoción de políticas que permitan a corresponsabilidade na vida laboral e 
familiar de homes e mulleres, e o cumprimento da Lei para a Igualdade efectiva de mulleres e 
homes, o mantemento da Lei actual de saúde sexual e reproductiva e interrupción voluntaria do 
embarazo, o impulso de políticas e servizos de prevención da violencia de xénero e apoio ás 
mulleres que a sufren, e a derogación da lei de taxas xudiciais. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., Dª.  Cándida Méndez Salgado, para sinalar 
que vai clarificar varios aspectos respecto ós asuntos que se mesturan na moción. Di que no tocante 
á reforma laboral serve para frear a destrucción de emprego, e di que se rebaixou a taxa de 
temporalidade, que hai 400 parados menos cada día e que os contratos indefinidos subiron un 29%, 
pero que a pesar destes datos o P.P. non está satisfeito porque hai moitas persoas sen emprego. 
Sinala que se impulsa o desenvolvemento das mulleres emprendedoras facilitando o acceso á 
financiación dun xeito vantaxoso. Apunta que se asinou unha liña de crédito de dez millóns de 
euros para mulleres emprendedoras, para novo negocio ou cunha antigüidade de tres anos nel. Di 
que a lei de dependencia non funcionou como se prevía, e provocou diferenzas en función da 
Comunidade Autónoma, provocando as previsións iniciais que o sistema se atope desbordado, 
cunha lista de espera de máis de trescentas mil persoas. Engade que o goberno e Comunidade 
Autónoma adoptaron un acordo para simplificar procedementos, por un modelo máis xusto e 
solidario, garantizando a calidade. Sinala que no caso da conciliación o goberno do P.P. do ano 
1999 aprobaba unha lei para a conciliación da vida laboral e persoal, e agora coa reforma laboral 
ábrese a porta á flexibilización horaria e contratos estables a tempo parcial. Di que o goberno 
impulsa unha estratexia para racionalización de horarios, tamén impulsa un plan de emprego para as 
mulleres. Para a interrupción do embarazo di que se vai modificar a lei para esixir o consentemento 
parental ou tutela para os menores. A lei en vigor foi sen consenso e con informes desfavorables 
dos órganos consultivos. Indica que o Consello Xeral do Poder Xudicial non emitiu dictame. 
Engade que para facer un tatuaxe fai falta consentemento dos pais e para que aborten os menores 
non, polo que vulnera a patria postestade. Di que o P.P. non deixa só a un menor nesta decisión. No 
caso das taxas sinala que as víctimas da violencia de xénero non pagarán taxas, porque estarán 
incluídas na xustiza gratuita. Continúa dicindo que a muller ten que traballar 60 días máis que o 
home para gañar o mesmo, sinalando que iso o deixou o P.S.O.E. Apunta que o seu grupo vai votar 
en contra, aínda que están de acordo nalgún punto, dicindo que votarían a favor se se votasen os 
puntos por separado. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.S.O.E., Dª. María Loureiro García para dicir 
que a moción se presenta en conxunto e non por separado, polo que a votación se realizará á moción 
en conxunto. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G., Dª. Olaia Casas Chaves, para dicir que o 
seu grupo está de acordo con esta moción. Di que estas mocións non deben ser testemuñais e indica 
que se deben usar as ferramentas que existan no Concello aínda que sexan poucas, como por 
exemplo cumprir acordos plenarios como é poñelos en valor, como o suposto de Rosalía de Castro, 
que denuncia o papel subordinado e discriminado da muller, polo que se pide que tamén se cumpra 
o acordo plenario de conmemorar o día de Rosalía, que se adoptou no pleno do 26 de abril de 2012. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do i.V.i., D. Guillermo Leal Arias, para dicir que o 
seu grupo vai apoiar esta moción, recordando que a derogación da Lei de taxas xa foi proposta polo 
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i.V.i. Di que o que manifestou o Grupo Municipal do P.P. non se parece á práctica. Sinala que se 
fala de plan de autoemprego aprobado pola Xunta de Galicia, e di que na práctica saíron en febreiro 
as subvencións de promoción de emprego, en abril non había fondos e estaban sen pagar as do ano 
anterior. Engade que destas axudas hai unha renda de inicio de actividade, para a inversión, das que 
moitas están sen pagar. Apunta que das que son para gastos dos seis primeiros meses non se pagou 
ningunha, sinalando a Xunta que non hai fondos, e tampouco para as subvencións financieiras. 
Apunta que fala o P.P. de potenciar á muller, e hai que ver os postos de emprego que destruiu o 
P.P., e menciona as perruquerías, que viron incrementado o IVE e moitas tiveron que pechar. 
Tamén subiron moitos impostos por parte da Xunta, polo que se para potenciar e provocar 
movemento se suben impostos non parece moi lóxico. Engade que o P.P. se cargou todas as 
bonificacións que había por contratación indefinida, coas que acabaron no mes de agosto, e agora 
tiñan que disfrazar algo e recollen a dos contratados menores de 30 anos. Respecto á derogación da 
Lei de taxas, indica que esta lei xa tivo un rexeitamento unánime por parte dos técnicos. Apunta que 
a reforma laboral foi o maior desastre para o traballo, cargándose os dereitos dos traballadores dun 
plumazo. Tamén indica que están incrementando impostos para encher as arcas, aínda que os 
anteriores as desfalcaron, pero agora non se toman medidas cos de máis arriba, senón que se recorta 
cos de máis abaixo. Sinala tamén que están pechando moitos autónomos e autonómas, apuntando 
que o seu grupo vai apoiar esta moción. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.S.O.E, Dª. María Loureiro García, para dicir 
que está de acordo coas manifestacións realizadas por Dª. Olaia Casas Chaves e D. Guillermo Leal 
Arias. Dille ó Grupo Municipal do P.P. que todo o pintan moi bonito, pero os feitos están ahí. 
Sinala que a reforma laboral nin os empresarios a queren. Di que o contrato indefinido que regulan 
é como un temporal. Sinala que desaparece a bonificación por maternidade ás empresas, 
establecendo un contrato a tempo parcial con máis horas obrigatorias, polo que cada vez se fai máis 
difícil a conciliación, sucedendo o mesmo coa lactancia materna, que se pode prescindir dela. No 
tocante ás taxas apunta que Gallardón coa aprobación da Lei de asistencia xurídica gratuita indica 
que estarán incluídas as víctimas da violencia de xénero, pero aínda non está aprobada. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Jaime de Olano Vela para dicir que as 
víctimas da violencia de xénero tampouco pagan agora. 
 
Non existindo máis debate sobre este asunto procédese á votación, acordándose con 10 votos a 
favor, correspondentes ós grupos do P.S.O.E., B.N.G. e i.V.i. e 6 votos en contra correspondentes ó 
grupo do P.P., aprobar a moción presentada polo P.S.O.E., do seguinte xeito: 
 
Aprobar a seguinte declaración institucional este día 8 de marzo na que se insta ó Goberno a: 
 
Primeiro.- A derogación da Reforma Laboral.  
Segundo.- O desenvolvemento dun Plan de Emprego para as mulleres, que inclúa políticas activas 
específicas, a promoción do autoemprego e o desenvolvemento dun Plan de Igualdade das mulleres 
no emprego, dirixido a promover a igualdade e eliminar a desigualdade salarial. 
Terceiro.- O mantemento dos dereitos recollidos na Lei de Promoción da Autonomía Persoal e 
Atención ás Persoas en Situación de Dependencia. 
Cuarto.- A promoción de políticas que permitan a corresponsabilidade na vida laboral e familiar de 
homes e mulleres, e o cumprimento da Lei para a Igualdade efectiva de mulleres e homes. 
Quinto.- O mantemento da Lei actual de saúde sexual e reproductiva e interrupción voluntaria do 
embarazo. 
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Sexto.- Impulso de políticas e servizos de prevención da violencia de xénero e apoio ás mulleres 
que a sufren. 
Sétimo.- A derogación da lei de taxas xudiciais. 
 
5.- MOCIÓN DA ALCALDÍA, EN REPRESENTACIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO 
P.S.O.E. REQUIRINDO Á XUNTA DE GALICIA PARA QUE SE CUBRAN AS VIVENDAS 
DA SÚA PROPIEDADE DE CARÁCTER SOCIAL QUE SE ATOPAN VACÍAS, NO 
TERMO MUNICIPAL DE VIVEIRO, ATENDENDO A CRITERIOS DE EMERXENCIA 
SOCIAL. 
 
Intervén o Sr. Alcalde. D. Melchor Roel Rivas, para dicir que se está ante unha situación de crise 
moi forte, di que hai moitas familias tamén en Viveiro en emerxencia social e o goberno da Xunta, 
tendo seis vivendas no Casco Histórico, e 4 que quedaron comprometidas cando estaba no goberno 
Teresa Táboas, non se arranxaron e as outras saíron a concurso de forma extraña, só se adxudicou 
unha e renunciou, e sen licenza de habitabilidade. Di que a pediron e requeriúselles para modificar 
aspectos, non tendo contestado. Sinala que tamén no Pedregal hai cinco vivendas e as vivendas que 
teñen vicios ocultos hoxe son moi visibles e súfreno estes habitantes. Engade que se fala de 
emerxencia social, un tema moi duro, e a poucos metros de aquí hai xente que vive en condicións 
infrahumanas pagando alugueres cun prezo máis alto que o dun piso normal. En virtude desta 
exposición prevista na moción, propón ó Pleno da Corporación a adopción de acordos de instar á 
Consellería responsable do Instituto Galego de Vivenda e Solo a que atenda ós informes sobre 
emerxencia social para paliar a situación daqueles afectados por esa situación, que tendo en conta as 
solicitudes presentadas para a adxudicación de vivendas sociais baleiras no termo municipal de 
Viveiro resolvan a adxudicación, unha vez atendidos os casos anteriormente mencioandos, que se 
executen as obras de rehabilitación do inmoble que é propietario na Rúa Rosalía de Castro para as 4 
vivendas programadas e que atenda como se merece ós veciños das vivendas sociais  do Pedregal en 
canto as obrigas contraídas como propietario de moitas delas e tamén actúe como responsable 
daquelas que teñen desperfectos que non permiten unha habitabilidade coas mínimas garantías para 
os seus habitantes. Engade o Sr. Alcalde que hai máis de 4 anos que non se atenden informes de 
emerxencia social, e di que hai máis de 30 solicitudes na Oficina de Rehabilitación que non foron 
contestadas, sinalando que houbo que requerir á Xunta pola casa de Toxo porque había risco de 
perigo por desprendementos. 
 
Intervén en representación do grupo Municipal do P.P., D. Jaime de Olano Vela, para dicir que o 
seu grupo está de acordo en que se cubran as vivendas vacías, co espíritu e coa maior parte dos 
puntos da moción, pero non exactamente co texto. Sinala que cando se fala da retirada de 
subvencións pola Xunta o que se trata é da aplicación da Lei do ano 2008 que aprobou o bipartito. 
Respecto á retirada de fondos para teleasistencia, di que non se puido seguir financiando porque non 
hai máis diñeiro, se podía facer se non se deixase tanto burato polo anterior goberno. Respecto á 
rehabilitación,  di que o 31 de maio solicitouse licenza de primeira ocupación, o 3 de decembro 
requeriuse certificación acústica, o 23 de febreiro deste ano dase licenza de primeira ocupación ao 
edificio de Rosalía de Castro. No suposto de Melitón Cortiñas di que o 7 de febreiro se realizou 
visita de comprobación previa polo técnico do Concello. Di que sí entenden que se deben poñer en 
aluguer. No caso do Pedregal di que a responsabiliade polos vicios ocultos é de dez anos, polo 
menos civilmente, e que hai axudas que cubren ata o 60% da reparación. Engade que o seu grupo 
vai votar a favor tendo en conta a dura situación que se vive, engadindo que están seguros de que a 
Xunta facilitará o acceso a estas vivendas. 
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Intervén o Sr. Alcalde para dicir que se alegra de que todos os grupos estén de acordo en que as 
vivendas se poñan en aluguer, pero recalca que tivo que vir esta moción ó pleno, e que se avisou á 
xente como se puido para que solicitasen e había unha nota que dicia que unha persoa só tiña os 
requisitos e sacouse a licitación sen ter licenza de primeira ocupación. Di que a vivenda de Rosalía 
de Castro sí, pero a outra aínda non a ten. Respecto ós vicios ocultos sinala que son 10 anos, pero 
para a responsabilidade cando se detecta e denuncia. Di que a Administración é propietaria e se non 
intervén nas mancomunidades do Pedregal vaise ter un serio problema social, porque vai haber 
enfrontamentos entre veciños propietarios e os de aluguer. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G., D. Bernardo Fraga Galdo para dicir que 
o seu grupo vai votar a favor, e di que ó seu grupo non lle extraña que non se ocupen, porque ó 
acabarse o bipartito acabouse a política de vivenda na Xunta de Galicia. Respecto ós vicios ocultos 
di que está de acordo co que dixo D. Jaime de Olano Vela, e que a LOE establece dez anos. 
Respecto ó Pedregal di que se ten que responsabilizar a Xunta deste tipo de reparacións porque son 
vivendas en aluguer. Di que lle consta que daquela era unha boa inversión na Xunta para aluguer 
para ocupar os núcleos históricos, pero demorouse excesivamente. 
 
Intervén en representación do grupo Municipal do i.V.i., D. Guillermo Leal Arias, para dicir que 
ampliarían o caso do Pedregal a Lavandeiras. Respecto ós vicios ocultos, di que é imposible reparar, 
que hai garaxes onde non entran coches, e que a propietaria presentou escritos que non lle foron 
contestados, e por teléfono díselle que se meta noutra praza de garaxe. Sinala que no Pedregal non é 
posible poñelo ben porque a construcción xa foi malísima. En Lavandeiras sinala que tiveron que 
cambiar o sistema comunitario de calefacción porque era imposible funcionar con iso, con que 
houbese dous que non pagasen. Di que a resposta da Administración aínda se está esperando, que 
hai deficiencias nos tellados e que lles entra auga, o que sabe o IGVS. 
 
Non existindo máis debate sobre este asunto procédese á votación desta moción, acordándose,  por 
unanimidade, aprobar os puntos recollidos na moción, do seguinte xeito: 
 
1.- Instar á Consellería responsable do Instituto Galego de Vivenda e Solo que atenda os informes 
sobre emerxencia social para paliar a situación daqueles afectados por esa situación. 
 
2.- Tendo en conta as solicitudes presentadas para a adxudicación de vivendas sociais baleiras no 
noso termo municipal, resolvan a adxudicación unha vez atendidos os casos anteriormente 
mencionados. 
  
3.-  Que se executen as obras de rehabilitación do inmoble que é propietario na rúa Rosalía de 
Castro para as 4 vivendas programadas. 
 
4.- Que atenda como se merecen ós veciños das vivendas sociais do Pedregal en cando ás obrigas 
contraídas como propietario de moitas delas e tamén actúe como responsable daquelas que teñen 
desperfectos que non permiten unha habitabilidade coas mínimas garantías para os seus habitantes. 
 
5.- Extender esta petición ás vivendas de Lavandeiras. 
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6.- MOCIÓN DA ALCALDÍA, EN REPRESENTACIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO 
P.S.O.E. SOLICITANDO O MANTEMENTO DA ÁREA SANITARIA DA COMARCA DA 
MARIÑA. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que se volve a ver atacada a asistencia sanitaria nesta Comarca. 
Sinala que prácticamente ía haber un hospital novo e hai unha persoa no Parlamento Galego que di 
que xa está pero nunca está. Indica que o actual responsable do Hospital Comarcal, ó que lle saúda a 
súa valentía, dixo que estaba en perigo a atención sanitaria para os cidadáns da Mariña. Engade que 
todos coñecen ata agora como foi a cuestión e procede á lectura da proposta da moción, recalcando 
que non se trata dunha reivindicación de siglas, senón dunha reivindicación para a sanidade pública. 
Na moción propoñíase que o Pleno adoptase o acordo de poñer en coñecemento da Consellería de 
Sanidade o rexeitamento que produce a medida de eliminar a área do Hospital da Costa e a atención 
primaria para plantexar a dependencia da área de Lugo, que se cumpran todos os anuncios feitos 
sobre a ampliación do Hospital, que o Concello de Viveiro apoiará as movilizacións que conleven 
non seus plantexamentos a reivindicar o dereito á sanidade que temos como cidadáns e solicitar á 
Consellería de Sanidade que convoque ós Alcaldes da Comarca a unha xuntanza na cal clarifique e 
garantice o mantemento da área sanitaria na nosa comarca así como os prazos e medidas que se 
pensan tomar para a tan necesaria ampliación do noso Hospital.  
 
Engade o Sr. Alcalde que xa está ben de rodas e gabinetes de prensa, anuncios e que o que debería 
facer a Conselleira de Sanidade era reunirse e convocar a todos os Alcaldes para que clarifique e 
garante o mantemento desta área e os prazos e medidas que se van facer para ampliar o Hospital da 
Costa. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio J. Bouza Rodil para dicir que 
fronte ás afirmacións que se están difundindo non hai nada oficial do SERGAS sobre este tema, 
salvo argumentos que se esgrimen para danar ó P.P. Di que dende a plataforma, levan tres anos con 
este tema, e incluso dixeron que o Hospital cerraría. Apunta que o P.P. mantén vixente o 
compromiso de amplialo, e di que ó mellor se podería ter adiantado se non houbese tanto burato 
deixado polo P.S.O.E. Indica que no PXOM de Burela quedan 90.000 m2 reservados para esa 
ampliación, e que o P.P. executou obras que supuxeron uns dous millóns de euros fronte ós cero 
euros executados polo bipartito, sinalando que se melloraron as tecnoloxías nese Hospital. Di que 
cando o Sr. Alcalde di na moción que volven insistir en eliminar a área do Hospital, foi o bipartito o 
que elaborou un proxecto para levalo a Ferrol, e que hai un informe do ano 2008 sobre a integración 
do Hospital da Costa na Área Sanitaria de Ferrol e a desaparición da área sanitaria da Mariña. 
Manifesta que van votar a favor convencidos de que o P.P. realizará o seu compromiso. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que é o xefe do Hospital o que manifesta a súa preocupación por 
este tema. Indica que os informes encárganse e realízanse simulacións, pero son informes, non 
decisións, pídense informes e logo decídese. Di que o goberno bipartito non plantexou a decisión de 
eliminar o Hospital da Costa, e que o P.P. gañou as eleccións no ano 2009 e dicía que o ampliaría. 
Respecto ós gastos di que se verifique quen os aprobou, cando se aprobaron as partidas e cando se 
executaron. Pon exemplos como que quedou aprobada e licitada a autovía de Celeiro a San Cibrao e 
o P.P. empezou uns movementos de terra no ano 2011, e di que non cumpren os acordos do goberno 
anterior e xa pasaron cinco anos, e logo cando o realicen dirán que o fixeron eles, reiterando cantas 
veces se dixo en cinco anos que estaba aprobada a ampliación. Engade que o importante é que a 
Xunta de Galicia vexa que todos os grupos non queren que desapareza esta área e que se convoque 
a todos os Alcaldes da comarca. 
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Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G., Bernardo Fraga Galdo, para dicir que o 
bipartito fixo un investimento de cero euros hai que ter valentía política. Engade que pensa que 
cando se fala destes temas o P.P. pensa coa carteira e non co corazón, e di que os servizos sanitarios 
hai que intentar que estean o mellor cubertos posible. Sinala que o Sr. Bouza di que se fixeron 
moitas cousas, pero manfiesta que se fose á reunión da plataforma pola sanidade pública, onde 
había profesionais, vería que polas noites non se cubren as vacantes, que falta persoal. Di que o P.P. 
dicía que non se modificaría o mapa sanitario na Mariña. E sí se vai facer porque se a xerencia 
depende de Lugo non estará ao tanto dos problemas que poda haber na Mariña. Manifesta que nos 
orzamentos de agora do P.P. había unha emenda do B.N.G. de catro millóns de euros para ampliar o 
Hospital da Costa e votaron en contra, polo que lle di o grupo do P.P. que digan a verdade, xa que 
contan mentira tras mentira. Sinala que van apoiar esta moción a ver se se dan conta de que deben 
cambiar de opinión nesta materia, xa que senón para algunha especialidade habería que ir a Lugo, e 
engade que o B.N.G. non vai ser cómplice da privatización da sanidade, xa que o están a facer en 
varias Comunidades Autónomas é empeorar a sanidade, para chegar á privatización, como é o caso 
da educación, onde o que se recorta logo se lles dá ós centros concertados, e casualmente esas 
privatizacións van a mans de xente vinculada ó P.P., aínda que pode que sexa coincidencia, 
engadindo que o B.N.G. aposta por unha sanidade pública. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do i.V.i., D. Guillermo Leal Arias, para dicir que o 
seu grupo está a favor desta moción. Sinala que é difícil por un portavoz defender o indefendible, 
cando o director do Hospital, exalcalde e militante do P.P. di o contrario que o grupo do P.P. aquí 
neste Pleno. Di que a Mariña Lucense sempre queda peor, e nesta zona non fan nada, sancándolle 
todos os servizos, como o caso, por exemplo, xa das oficinas liquidadoras, que se mantiveron en 
Coruña e Pontevedra, ou a adminsitración de Facenda, engadindo que a Mariña non lles interesa, só 
lles interesa para os votos. Sinala que cando o director lles di ós propios alcaldes que non se están 
enterando do que está sucendendo e do que vai pasar é que algo sucede, tendo constancia de que é 
un gran coñecedor deste tema. 
 
Non existindo máis debate sobre este asunto procédese á votación, acordándose, por unanimidade, 
aprobar a moción presentada pola Alcaldía do seguinte xeito: 
 
Primeiro.- Poñer en coñecemento da Consellería de Sanidade o rexeitamento que produce esta 
medida na nosa comarca. 
 
Segundo.- Que se cumpra con todos os anuncios feitos sobre a ampliación do Hospital. 
 
Terceiro.- O Concello de Viveiro apoiará as movilizacións que conleven nos seus plantexamentos a 
reivindicar o dereito á sanidade que temos como cidadáns. 
 
Cuarto.- Solicitar á Consellería de Sanidade que convoque ós alcaldes da comarca  a unha xuntanza, 
na cal clarifique e garante o mantemento da área sanitaria na nosa comarca así como os prazos e 
medidas que se pensan tomar para a tan necesaria ampliación do noso Hospital. 
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7.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. NO DÍA INTERNACIONAL DAS 
MULLERES. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., Dª. Cándida. Méndez Salgado, que procede 
á lectura da moción.  
 
Nesta moción en síntese ponse de manifesto, en resumo que aínda que se produciron avances as 
mulleres aínda teñen baixas taxas de actividade, traballan máis a tempo parcial que os homes e en 
traballos menos valorados, con peor remuneración, sendo a discriminación salarial un dos máis 
flagrantes exemplos de desigualdade, habendo unha brecha salarial entorno a un 20% de salario 
menor das mulleres respecto ós homes, a maiores das dificultades de conciliación no ámbito 
familiar e laboral, propoñendo que o Pleno acorde instar ós concellos de Galicia á elaboración e 
desenvolvemento de plans de igualdade e impulsar a transversalidade de xénero no eido local, de 
xeito que se garanten políticas públicas das que mulleres e homes se beneficien de forma 
equivalente e contribuíndo ó progreso e benestar da sociedade galega, instar ó goberno do Estado e 
da Xunta a que leven a cabo programas de apoio empresarial a mulleres co obxectivo de fomentar o 
emprendemento feminino e o autoemprego e instar ó goberno do Estado a que no ano 2013 elabore 
un plan estratéxico contra a discriminiación salarial entre mulleres e homes, co fin de identificar e 
erradicar a inxusta e inxustificable brecha salarial. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.S. de G.-P.S.O.E., Dª. Covadonga Vaimonte 
Aguiar para dicir que dende o P.S.O.E. hai un momento se debatíu unha moción parecida a esta na 
cal as posturas parecían moi diferentes. Sinala que o papel aguanta de todo pero negro sobre branco 
queda bonito. Indica que o seu grupo defende a igualdade cunha Lei, cun Ministerio de Igualdade 
que o P.P. tanto criticaba, e di que parte da política do P.P. son incoherencias. Di que o seu grupo 
está de acordo na igualdade con todas as consecuencias. Engade que no último ano a reforma 
laboral foi gravísima para igualdade das mulleres, e que con ela se produciron uns 870.000 parados 
e paradas. Di que o 47% das mulleres gañan menos de 15.000 euros ó ano, e que hai un 27% de 
brecha salarial, cando hai dous anos a brecha salarial era do 20%, agrandándose cada vez máis. Di 
que están de acordo en que se inste a que se leven a cabo estes acordos por parte do Estado e da 
Xunta, engadindo que a ver se o P.P. tamén o vota no Estado e na Xunta. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G., Dª. Olaia Casas Chaves, para dicir que 
despois de ter debatido a outra moción o P.P. é do sorriso na boca e o veneno no corazón. Di que o 
P.P. ó longo dos tres últimos anos impulsaron políticas negativas para as mulleres, e que nesta 
ofensiva ideolóxica do P.P. contra as mulleres dan un paso atrás na paridade do Consello da Xunta, 
desmantelan o programa de Preescolar na casa, desmantelaron o servizo galego de igualdade en 
nome da austeridade, abrindo as portas a unha maior precariedade, tamén con recortes en materia de 
saúde sexual e reproductiva. Engade que o P.P. desarmou as estructuras para a loita da igualdade, e 
di que esta moción se queda coxa, engadindo que a postura do B.N.G. neste asunto está clara, 
propoñendo a adopción de varias propostas de modificación da moción, do seguinte xeito: 
 
1.- Instar á Xunta de Galicia a: 

- Eliminación das axudas a centros privados que segregan ao alumnado por sexo. 
- Posta en marcha dun plan de emprego feminino, tal e como establece a Lei do traballo en 

igualdade de Galicia e incremento dos fondos destinados á creación de emprego 
feminino e á loita contra as discriminacións laborais que persisten, singularmente, o 
diferencial salarial´ 
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2.- Instar á Xunta de Galicia a que demande do Goberno do Estado: 

- A derogación das últimas  reformas laborais, por constituiren un paso atrás nos dereitos 
laborais das mulleres e limitar o acceso ás medidas de conciliación laboral e familiar. 

- Desistir  da reforma da lei orgánica 2/2010, do 3 de marzo, de saúde sexual e 
repreductiva e da interrupción voluntaria do embarazo, respectando os dereitos das 
mulleres a decidir con liberdade sobre a súa maternidade e garantindo un acceso 
igualitario á interrupción voluntaria do embarazo en toda a rede da saúde pública. 

3.- Comunicar este acordo ao Presidente da Xunta de Galicia, Presidente do Goberno do Estado e 
grupos parlamentarios do Parlamento Galego. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., Dº. Cándida Méndez Salgado, para dicir 
que non se aceptan as modificacións propostas polo Grupo Municipal do B.N.G. 
 
Intervén en representación do grupo Municipal do i.V.i., D. Guillermo Leal Arias, para dicir que o 
seu grupo está de acordo en que é positivo que se apoien estas políticas e que está nas mans do P.P. 
que se podan mellorar. 
 
Non existindo máis debate procédese á votación, acordándose, por unanimidade, aprobar a moción 
presentada polo Grupo Municipal do P.P., do seguinte xeito: 
 

1. Instar os concellos de Galicia  á elaboración e desenvolvemento de plans de igualdade, e a 
impulsar a tranversalidade de xénero no eido local, de xeito que se garantan políticas 
públicas das que mulleres e homes se benefien de forma equivalente e contribuíndo ó 
progreso e benestar da sociedade galega. 

 
2. Instar ó Goberno do Estado e ó Goberno da Xunta de Galicia, a que leven a cabo Programas 

de apoio empresarial a mulleres co oxectivo de fomentar o emprendemento feminino e o 
autoemprego. 

 
3. Instar ó Goberno do Estado, a que neste ano 2013 elabore un Plan Estratéxico contra a 

Discriminación Salarial entre mulleres e homes, co fin de identificar e erradicar a inxusta e 
inxustificable brecha salarial 

 
8.- ROGOS E PREGUNTAS  
 
A.- PREGUNTAS FORMULADAS POLO GRUPO MUNICIPAL DO i.V.i EN DATA 25-02-2013 
(Nº REXISTRO 1.293) 
 
PREGUNTAS 
 
1.- Ante a pregunta de dado que volve a estar máis metade do pobo levantado polas obras nas súas 
estradas, preguntamos si ten o Goberno Municipal en mente estudar a posibilidade a que cando se 
fagan as zanxas, meter os tubos necesarios para evitar que cada pouco esteamos sempre con obras e 
buratos, quedando os firmes a remendos, enviando comunicación as empresas que podan estar inte-
resadas. 
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Intervén o Sr. Alcalde para contestar que onde sí estivo con obras o Concello sí se deixaron tubos 
cos servizos que pode regular o Concello. Di que respecto á obra do gas e R o que fixo o goberno 
foi marcar os períodos de tempo para que non bloquearan a vida de Viveiro, Sinala que nun tramo 
houbo enfado por unha empresa que tiveron incluso que vir os domingos, e engade que non se lle 
pode dicir a gas natural ou  repsol cando o teñen que facer, sendo as autorizacións da Xunta. Sinala 
que se estivo de acordo e se tiveron reunións co anterior e agora responsable de obras e o arquitecto 
de obras para vixiar que se fixese o menor dano posible. 
 
2.- Ante a pregunta de que a coloción deste tema, ¿cándo se vai reparar o firme na estrada que vai 
dende Magazos a Landrove polas obras dos tubos do gas natural?. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para contestar que na autorización de estradas establécese que non teñen que 
regularizar a zanxa senón que metade da estrada co rebaixe e mellora, que terán que facer ó chegar 
á Porta de Carlos V. 
 
ROGOS 
 
1.- Foron varios veciños os que nos indicaron a posibilidade de adecentar a baixada do camiño que 
vai dende a estrada xeral, en Celeiro, ata a fonte da coba caída en Lavandeiras, xa que está bastante 
perigosa. Por elo rogamos ó goberno municipal para que faga as xestións oportunas para o arranxe 
de dito acceso. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que está prácticamente en terra, e que segundo teñan diñeiro, o ar-
quitecto municipal de obras, ten previsto un proxecto en cemento pola propia oreografía da estrada. 
 
2.- Así mesmo na zona dende a curva de Xunqueira, na acera da marxe esquerda, en dirección a 
Magazos, as aceras presentan buratos, polo que rogamos que se tome nota e que arranxen o antes 
posible. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que non só están fundidas, están ocas, e di que entra dentro da se-
gunda fase para as aceras. Di que unha vez que os acabaron e meteron as tuberías e arranxos ben o 
dito popular “ e non facía falta”. 
 
3.- Na rúa de Lodeiro, hai varios baches que cada vez son máis profundos. Rogamos o arranxo dos 
mesmos a maior  brevidade posible. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que se arranxarán, tal e como se anunciou, cando a choiva o permi-
ta, tal e como xa se están arranxando. 
 
4.- Como sexa que xa hai moito tempo que faltan varias farolas tanto na curva da Misericordia, co-
mo na variante e agora tamén na ponte da mesma variante, rogamos o Goberno Municipal que se 
fagan as xestións para repoñer as mesmas canto antes. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que o responsable de obras, en consonancia co Arquitecto munici-
pal xa solicitaron tres orzamentos, e de dous que hai presentados un é de 4.500 e outro de 3.500 eu-
ros, tendo que ver agora que tipo de farola se coloca. 
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Intervén en representación do Grupio Municipal do i.V.i., D. Jesús Fernández Fernández para facer 
outro ROGO: 
 
Debido a afluencia masiva de visitantes en Semana Santa, co conseguinte aumento de vehículos na 
poboación, é polo que ROGAMOS ao equipo de goberno que faga as xestións oportunas ante a 
concesionaria do porto deportivo, Fomento de Iniciativas Náuticas, S. L. ou ante Portos de Galicia, 
para que se autorice a zona do porto pegada á Avda. Ramón Canosa, dado que sempre se utilizou 
como aparcadoiro, sobre todo en datas específicas como poder ser o Entroido, a Semana Santa, a 
Feira Renacentista, as festas da Pescadería, as festas do verán ou no Nadal, dado os insuficintes 
aparcadoiros cos que conta Viveiro. 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, por parte do Sr. Alcalde levántase a sesión, sendo as 22:00 
horas do día 28 de febreiro de 2013, extendéndose de todo o tratado a presente acta, da que eu, 
como Secretaria, dou fe. 


