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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DA CORPORACIÓN EN 

DATA 25 DE ABRIL 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, Dª. Mª. Isabel Rodríguez López, 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 25 de abril 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 DAS ACTAS DAS SESIÓNS CELEBRADAS POLO PLENO DA 
CORPORACIÓN EN DATA 28/02/2013, 22/03/2013, 09/04/2013 E 18/04/2013. 
 
Intervén a Secretaria Municipal para dicir que na acta da sesión do 09/03/2013 no apartado 
referente á aprobación da Conta Xeral existe un erro de transcripción, posto que onde se indica que 
se aprobou por unanimidade non está correcto, pois no momento no que se fai referencia á 
intervención de cada Grupo Municipal explicitábase o sentido do voto de cada grupo, e en 
consonancia con isto a aprobación foi co voto a favor do PSOE e iVi, abstención do BNG e voto en 
contra do P.P. Respecto á acta do 18/04/2013 existe un erro de transcripción respecto ó 1º parágrafo 
sobre os asistentes onde se di que se excusa a asistencia de D. Jaime de Olano Vela, debe dicir que 
excusa a súa asistencia Dª. Mª del Carmen Gueimunde González, D. César Aja Mariño e Dª. Olaia 
Casas Chaves, en consonancia coa relación de asistentes que se recolle na acta. 
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Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio J. Bouza Rodil, para dicir que 
na sesión do 22/03/2013 na páxina 3 hai un erro, onde di 17 de agosto de 2013 debe dicir 17 de 
agosto de 2012, erro que se repite na páxina 16. 
 
Non existindo máis obxeccións ás mencionadas actas, o Pleno da Corporación, por unanimidade 
dos membros presentes, acorda aprobar as mencionadas actas. 
 
 
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. 
 
Non se producen intervencións o Pleno da Corporación, por unanimidade dos membros presentes, 
acorda darse por informado das Resolucións dictadas pola Alcaldía. 
 
3.- DACIÓN DE CONTA DE SENTENCIA. 
 
O Sr. Alcalde manifesta que se dá conta de dúas sentenzas, st. 183/2013 do TSXG, referente á 
modificación da Relación de Postos de Traballo polo que afecta ós funcionarios da policía local e st. 
287/2012 do Xulgado Contencioso Administrativo Nº 1 de Lugo referente á modificación da 
Relación de Postos de Traballo, polo que afecta ós funcionarios da policía local, 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 sentenzas Resolucións dictadas pola Alcaldía. 
 
4.- SOLICITUDE DO CEIP PEDROSA LATAS DE NOMEAMENTO DO PABILLÓN DO 
CENTRO CO NOME DE “ENRIQUE BASANTA”. 
 
Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas, para dicir que esta moción que se presenta pola 
Alcaldía asumindo a solicitude do CEIP Pedrosa Latas precisa pouca explicación, sinalando que 
oxalá non tivesen que poñerlle nunca este nome ó pabillón. 
 
Non existindo debate sobre este asunto procédese á aprobación, acordándose por unanimidade: 
 
Primeiro.- Nomear o pabellón do Centro CEIP Pedrosa Latas co nome de “Enrique Basanta”. 
 
Segundo.- Dar traslado do presente acordo ó CEIP Pedrosa Latas. 
 
Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento de Estatística. 
 
5.- MOCIÓN DA ALCALDÍA EN REPRESENTACIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO 
P.S.O.E. ASUMINDO A MOCIÓN PLANTEXADA POLA FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIÓNS GALEGAS DE FAMILIARES DE ALZHEIMER E OUTRAS 
DEMENCIAS, DE DECLARACIÓN DE LOCALIDADE SOLIDARIA CO ALZHEIMER. 
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Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas para dicir que se trata dun centro de atención ó 
alzheimer que é o primeiro da comarca, que primeiro contou con subvención da Xunta de Galicia, e 
que agora asume o Concello. Apunta que para o próximo pleno vai haber unha proposta de 
convenio coa asociación de enfermos de alzheimer, que xa chegou ó Concello unha carta da Cruz 
Vermella. Sinala que precisan un local, e que o sitio máis idóneo sería a parte baixa dos arquivos da 
Seguridade Social. 
 
Non existindo debate sobre este asunto procédese á aprobación, acordándose por unanimidade: 
A declaración de localidade solidaria co alzheimer remitida a este Concello por parte do Presidente 
da FAGAL (Federación de Asociacións Galegas de Familiares de Enfermos de Alzheimer e Outras 
Demencias), conforme ó modelo remitido por dita Federación.  
 
6.- MOCIÓN DA ALCALDÍA EN REPRESENTACIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO 
P.S.O.E. PARA APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN COA CIUG PARA 
O ANO 2013. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que presenta esta moción para que se proceda neste pleno á 
aprobación do convenio de colaboración coa CIUG, que debe estar aprobado antes do 30 de abril, e 
que faga posible que a selectividade estea en Viveiro, existindo retención de crédito por dito 
importe, según conta no informe de intervención. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio J. Bouza Rodil, para dicir que 
por parte da CIUG non deben intentar que se lles pague a factura do Concello da Rúa. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que foi un erro esa factura e xa está correxido. 
 
Non existindo máis debate sobre este asunto procédese á votación, acordándose por unanimidade: 
 
Primeiro.- Aprobar a sinatura do convenio de colaboración coa CIUG para o ano 2013, cunha contía 
de aportación de 12.640,15 euros. 
 
Segundo.- Dar traslado do presente acordo á CIUG. 
 
 
7.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. REFERENTE Á CONSECUCIÓN DE 
CONVENIOS COA SECRETARÍA XERAL DE TURISMO DA XUNTA DE GALICIA 
PARA A FINANCIACIÓN DE GASTOS DAS FESTAS DECLARADAS DE INTERESE 
TURÍSTICO INTERNACIONAL OU NACIONAL. 
 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Jaime de Olano Vela, para dicir que en 
Viveiro hai a sorte de contar con dúas festas de interese turístico nacional, que é a Rapa das Bestas e 
o Naseiro, atopándose en trámite a Festa da Merluza para ser declarada de interese turístico galego. 
Sinala que hai posibilidade de sinatura de convenios coa Secretaría Xeral de Turismo para financiar 
estas festas, e procede á lectura da proposta de acordo, na que se indica que polo Concello en 
colaboración coa Comisión de Festas do Naseiro e a Comunidade de Montes en Man Común de San 
Andrés de Boimente, se realicen as xestións necesarias ante a Secretaría Xeral de Turismo para 
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lograr a sinatura dos convenios, engadindo que aínda que na moción se mencionaba a Xunta de 
Confrarías, agora xa non é preciso por ter sido xa declarada de interese turístico internacional. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que se publicaba que a ver se espabilaba o goberno municipal, e iso 
levouno a ver si o que se decía na moción era certo. Apunta que non houbo ningunha liña de 
subvencións, e que só se prevé que para este ano poda haber algunha axuda. Di que está revisado 
(non comprobado) que non existiron subvencións. Apunta que houbo outra subvención, entre 
Estado e Xunta de Galicia publicada en xuño do ano 2012, na que o Ministerio de Agricultura 
nunha liña de subvencións para a zona rural, figuraba unha subvención de 160.000 euros para a 
Semana Santa de Viveiro, que tiña que ter empezado o 1 de xaneiro de 2013. Indica que non hai tres 
festas de interese turístico nacional, xa que dende o ano 1986 houbo un Decreto no que se dicía que 
os que non presentaran o novo expediente pasaban de Festas de Interese Turístico Nacional a Festas 
de Interese Turístico. Di que a liña de subvencións que se publicou o ano pasado aínda non se 
comunicou nin ó Concello nin á Xunta de Confrarías. Di que parte da proposta se basea en feitos 
non reais, e indica que o seu grupo vai rexeitar esta moción porque se basea en feitos non certos e o 
Concello sempre acudíu á liña de subvencións e que moitos agora se alegran de que a Semana Santa 
de Viveiro se declare de interese turístico internacional, pero non se acordaban dende o ano 2004 de 
acudir en auxilio económico para estas festas. Reitera que estas festas dende o ano 1986 son de 
interese turístico, non de interese turístico nacional, e que o goberno municipal sempre defendeu 
estas festas e o desenvolvemento turístico de Viveiro, e engade que na moción se di de por algo en 
marcha, e que cando se pon algo en marcha é porque non o había. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G., D. Bernardo Fraga Galdo para dicir que 
o seu grupo está a favor do acordo, sen entrar a valorar as exposicións da moción, xa que por 
realizar a xestión non se perde nada.  
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do i.V.i., D. Jesús Fernández Fernández, para dicir 
que o seu grupo vai votar a favor. Di que como dixo D. Bernardo e o Sr. Alcalde, o seu grupo 
tampouco está de acordo coa exposición de motivos. Indica que chama a atención que se fale da 
Festa da Merluza cando os iniciadores dos trámites non saben nada, dicindo que se entera antes a 
prensa que os interesados. Apunta que os 160.000 euros non se dixeron en ningún lugar, non se 
comunicaron, e que ata agora non había ningunha subvención. Di que o Concello ata agora 
colaborou con todas as celebracións, pero que é extrano que se entere antes a prensa das noticias, o 
que demostra unha falta de ética política, e engade que votarán a favor porque cantas máis 
subvencións se consigan mellor e menos terá que pagar o Concello. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para explicar porque votan en contra de que se apoien estas festas. Di que os 
seus gobernos sempre apoiaron as festas. Apoiar esta moción sería recoñecer desidia do goberno 
municipal, o que é mentira, e maniféstanse exposicións que non se adaptan á realidade, e recalca 
que entre a Xunta e o Estado aínda non se cumpriron por desgraza os 160.000 euros que publicaron 
no BOE o ano pasado. 
 
Non existindo máis debate sobre este asunto procédese á votación, aprobándose esta moción con 11 
votos a favor, correspondentes ós grupos do P.P., B.N.G. e i.V.i e 6 votos en contra correspondentes 
ó grupo do P.S.O.E.: 
 
Primeiro.-  Que polo Concello de Viveiro, en colaboración coa Comisión de Festas do Naseiro e a 
Comunidade de Montes en Man Común de San Andrés de Boimente, se realicen as xestións que 
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resulten necesarias ante a Secretaría Xeral de Turismo da Xunta de Galicia ó obxecto de lograr a 
sinatura dos convenios correspondentes. 
 
 
8.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. REFERENTE Ó ANÁLISE DA 
CONTABILIDADE DAS FESTAS PATRONAIS E DE NASEIRO E FESTIVAL 
RESURECCION FEST POLA COMISIÓN DE CONTAS. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Jaime de Olano Vela, para dicir que a 
transparencia é boa para todos. Indica que dende o Concello se invertiron cantidades importantes de 
diñeiro e debe ser transparente e ter acceso todos os grupos a este tema con claridade, e procede á 
lectura do acordo que se propón, no que se indicaba que con carácter inmediato a Comisión de 
Contas analice as contas das festas patronais dende o 2003 ó 2012, as Festas de Naseiro dende 2003 
a 2012 e o Festival do Resurection Fest dos exercizos 2011 e 2012, que a conclusión de ditos 
análises sexa entregada ós distindos grupos que compoñen a corporación no prazo máximo de tres 
meses e que calquer membro da comisión teña acceso inmediato á contabilidade municipal ó 
obxecto de facilitar o seu traballo, baixo control do funcionario responsable da mesma. 
 
Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas, para dicir que de querer facer investigación pode 
chegarse ata os anos 80, pero hai que ter seriedade. Sinala que a Comisión Especial de Contas ten 
como competencias as contas anuais, e lee as competencias que lle atribúe a normativa á Comisión 
Especial de Contas. Indica que coas súas dificultades e multas pagadas polo Alcalde as Contas 
foron levadas con retraso ás Comisións Especiais de Contas e foron aprobadas polo Pleno, e que 
estas contas foron enviadas ó Tribunal de Contas sen que ninguén presentase alegacións. Apunta 
que se pide dende o ano 2003 e que todos os grupos municipais na Comisión Especial de Contas 
tiveron os mesmos datos que o goberno, e senón ese era o momento de plantexalo. Engade que o 
acometido da Comisión Especial de Contas se pode ampliar, di que falta sen aprobar o exercizo 
2012 e por primeira vez ante a ausencia do Interventor vai en tempo. Sinala que a Comisión 
Especial de Contas non é unha comisión de investigación e que cando se amplían os seus cometidos 
hai que establecer cómo e para qué, regulándoos. Respecto ó acceso á contabilidade di que o propio 
Alcalde non accede, senón que ten o accceso ós informes así como as cuestións que hai que ir 
aprobando ou trasladando ó Pleno. Di que hai todas as Comisións Informativas que se crearon polo 
Pleno, e que a Comisión Especial de Contas xa existe, aínda que se poda ampliar a súa capacidade. 
Engade porque mirar dende o 2003, tamén podía ser dende o 2002, pois ó chegar ó goberno tiveron 
que pagar tres anos atrasados de Naseiro senón non había luz. Indica que cada grupo pode revisar 
toda a documentación, e que no suposto de querer seguir mantendo a moción debería quedar para o 
seguinte pleno para regular exactamente que se amplia e para que, e sinala que en Intervención 
aínda que se di que sobra xente pregúntanse que traballo fan e cal deixan para despois porque non 
dan feito, e que de querer ampliar no próximo pleno estableceríase como porque se plantexa acceder 
á contabilidade, onde poden figurar datos de acceso protexido e material sensible. Di que non se 
negan a esta ampliación pero que tampouco se pode paralizar o Concello, e que todos os anos se 
aprobaron as contas nas que se inclúen os gastos que se queren ver. Engade que o Consello de 
Contas fai tres investigacións no Concello, e non parece lóxico que agora se queira ampliar a 
Comisión Especial de Contas porque algún grupo non fixo o seu traballo a cotío. Solicita que por 
parte da Secretaria Municipal se indique se se considera necesaria a ampliación dos acometidos da 
Comisión Especial de Contas. 
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Intervén a Secretaria Municipal, Dª. Mª Luz Balsa Rábade, para dicir que a Comisión Especial de 
Contas ten a acometida do exame, estudio e informe de todas as contas presupostarias e 
extrapresupostarias que debe aprobar o Pleno da Corporación, podendo ampliarse este cometido a 
asuntos relativos a economía e facenda da entidade. Enténdese que para que a Comisión Especial de 
Contas amplíe as súas funcións esta ampliación debe acordarse polo Pleno da Corporación como 
tal, enfocándose esta ampliación as materias sinaldas e estando dirixida á emisión de dictames 
previos á aprobación de asuntos polo pleno. Se o fin que se persigue con esta moción é simplemente 
coñecer ou investigar datos pode realizarse polo trámite específico de acceso a documentación 
polos grupos municipais. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Jaime de Olano Vela, para dicir que se 
retira a moción deste pleno para volver a plantexala noutros termos. 
 
9.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. INSTANDO O MANTEMENTO DA 
ÁREA SANITARIA E A MELLORA DE SERVIZOS E PRESTACIÓNS DO HOSPITAL DA 
COSTA. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio J. Bouza Rodil, para dicir que 
esta moción se presentou o 15 de marzo para debatir no pleno ordinario de marzo, que logo por 
diversos motivos non houbo, polo que agora xa variaron algo as circunstancias. Di que hoxe xa está 
impulsado, publicado o 5 de abril no DOG, dentro da xestión integrada da Provincia de Lugo. 
Sinala que dicían que este modelo prexudicaría ó Hospital da Costa, e que a xestión integrada 
achega máis servizos so pacientes e non se perde ningún, reforzaría ó executivo desta área 
garantindo as prestacións e dando máis servizos. Indica que o P.P. intenta con este Decreto que as 
atencións sexan do 100% en Burela. No Hospital da Costa houbo un compromiso ratificado por 
Feijoo de impulsar este Hospital para melloralo. Di que leva 27 anos en funcionamento e a única 
ampliación foi a do ano 2001 por un goberno popular. Apunta que se publicou no DOG a licitación 
do Plan Director. Di que non se vai retirar a moción porque queren deixar claro o que pensa o P.P., 
que é o primeiro e o máis interesado no Hospital da Costa e o van defender sempre, e pedirán a 
mellor e máxima asistencia, sinalando que calquera partido que apoiase un retroceso ou perda de 
servizos do Hospital estaríase suicidando, e procede á lectura dos puntos do acordo da moción, onde 
se dicía que se acordaba instar á Xunta de Galicia a garantir a continuidade dos servizos, unidades e 
consultas existentes no Hospital da Costa de Burela e incluso devolver cantas xestións e esforzos 
sexan necesarios para incrementalos e potenciar a súa calidade asistencial e levar adiante de 
inmediato a ampliación do Hospital da Costa co fin de adaptalo á actual demanda asistencia, á 
mellor prestación para os pacientes e á realización do trabalo dos profesionais con seguridade e 
calidade, non propoñendo agora o acordo do punto dous que dicía “non modificar o actual mapa 
sanitario do Sistema Público de Saúde na provincia de Lugo de tal xeito que se manteña a área 
sanitaria da Mariña (Cervo-Burela) e incluso reforzala, xa que logo o xerente executivo desta área 
terá baixo a súa responsabilidade non só o centro hospitalario senón tamén os centros de atención 
primaria da área”, por non ter agora fundamento ó terse xa aprobado a área integrada, e di que o 
P.P. non o faría tan mal porque aínda fai pouco tivo moitos votantes na mariña. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que lle da a razón ó protavoz do grupo do P.P. en que houbo un 
debate tan importante que unha vez que os de arriba cambian de opinión, retiran a moción que tiñan 
presentada do mantemento da área e defenden outra totalmente diferente. Pídelle que a efectos de 
que se sepa o que se vai votar retire a moción e a traiga estructurada de novo co que agora se di de 
palabra.  Di que non califica ós votantes, xa que son eles os que califican ós políticos, e que cando 
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Feijoo pediu votos na mariña dicía que garantía o mantemento da área sanitaria de Burela. Pide que 
se retire a moción ós efectos de que diga se se vota a presentada ou a defendida, e senón que faga 
constar que cambia a exposición de motivos e os acordos, xa que a que defende agora non é a que 
pensaba hai 15 días. Indica que a todos os Concellos da Provincia de menos de 20.000 habitantes 
lles quitaron a subvención para os maiores, pero moitos non o saben porque segue sufragando os 
servizos o Concello, e os votos son en base ó que se promete pero non son un cheque en branco. 
Sinala que non citou unha mellora, e que falan de que van facer un proxecto director, pero ten unha 
diferencia substancial cun plan director, pois o proxecto custa uns 150.000 euros e o plan uns sete 
millóns de euros, e engade que ou retira a moción ou o seu grupo votará en contra. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G., D. Bernardo Fraga Galdo, para dicir que 
cando se trata de algo tan importante como a sanidade hai que ter peito para defender o 
indefendible. Sinala que o P.P. dicía que o partido que recortara en servizos estaba condenado ó 
fracaso, e o P.P. xa recortou en varios. Indica que propón unha modificación da totalidade dos 
acordos da moción, que se se acepta polo grupo do P.P. van votar a favor, senón non.   
 A seguir transcríbese a emenda do BNG que, literalmente, dí: 
 
“EMENDA DE SUBSTITUCION A MOCION DO PP INSTANDO AO MANTEMENTO 
DAS ÁREAS SANITARIAS E Á MELLORA DE SERVIZOS E PRESTACIÓNS DOS HOS-
PITAIS DA COSTA E MONFORTE 

Exposición de motivos: 

O BNG non entende a parte resolutiva desta moción tendo en conta que como é coñecido a parte 
resolutiva desta moción do GMPP non contempla nada novo en relación ao mantemento das áreas 
sanitarias existentes na actualidade en Lugo, isto é, as áreas sanitarias de Monforte, Lugo, e da Ma-
riña oficialmente denominada de Cervo. Estas áreas sanitarias mantéñense na nova reordenación da 
xestión sanitaria aprobada polo Consello da Xunta o pasado xoves 21 marzo, o que cambia é o mo-
delo de xestión que co Decreto de Xestión Integrada aprobado deriva as competencias de xestión 
nun xerente único provincial facendo perder as competencias nos recursos orzamentarios, persoal, 
infraestruturas e prestación de servizos que ate agora tiñan as áreas de Monforte e A Mariña, ra-
chando deste xeito os compromisos adquiridos en 2010 polo presidente da Xunta e a Consellería de 
Sanidade para que as áreas de Monforte e A Mariña contaran con sendas áreas de xestión integrada 
propias para que os/as xerentes de área dirixiran, palabras textuais no Parlamento da Conselleira de 
Sanidade, “todos os recursos humanos, económicos, infraestruturas, prestación de servizos da área 
sanitaria, do Hospital da Costa e do conxunto dos centros de saúde” 

Polo exposto presenta a seguinte emenda de substitución: 

1.- Demandamos unha aposta firme e decidida por esta comarca coa ampliación real do Hospital da 
Costa en número de camas, implantación da Unidade de Oncoloxía, ampliación de Hemodiálise, 
pleno funcionamento da Consulta Maior Ambulatoria, unha Resonancia Magnética fixa, a hospitali-
zación a domicilio, a posta en funcionamento dos servizos de tarde, os aumentos do cadro de perso-
al e por suposto o reforzo e mantemento de tódolos servizos  e unidades existentes tanto de Aten-
ción Primaria como de Especializada. 
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 2.- Demandamos un xiro de 180 graos nas políticas tendentes á progresiva deterioración da sanida-
de pública e a súa mercantilización porque a sanidade pública non pode ser un negocio, é un dereito 
e patrimonio de todos e todas que non queremos perder. 

 3.- Demandamos unha área de xestión integrada para A Mariña con plena capacidade de xestión en 
asistencia primaria e especializada e sobre os seus recursos humanos, económicos, infraestruturas e 
prestación de servizos da área sanitaria e a derrogación do Decreto de Xestión Integrada aprobado 
polo Consello da Xunta de 21 de marzo de 2013.” 

Di que rachan os compromisos adquiridos polo Presidente da Xunta no 2010 de que contarían 
cunha xestión propia. 
 
Intervén en representación do grupo Municipal do P.P., D. Antonio J. Bouza Rodil, para dicir que 
non se acepta a proposta de modificación. 
 
Intervén en representación do grupo Municipal do B.N.G., D. Bernardo Fraga Galdo para dicir que 
participaron nunha reunión dos médicos, para saber o que está pasando no Hospital, que faltan 
médicos, recursos, pero non o di o B.N.G. senón que o din os médicos e recoméndalle ó grupo do 
P.P. que se achegue á xente. 
 
Intervén en representación do grupo Municipal do i.V.i., D. Guillermo Leal Arias para dicir que o 
P.P. hoxe ten un mal día, xa que se na anterior moción se luciron nesta é de tranca. Sinala que o 
primeiro que non entende é que foi un alcalde de Cervo, xerente do Hospital e do P.P., que dimite 
porque isto non é o que se está vendendo. Di que preguntou nunha reunión dos médicos que función 
realizaba o xerente actual e di que non o sabían, eles mesmos non o entenden. Engade que sí que                                                                                                                            
houbo ampliacións, e que o que está pasando é unha vergoña e non se pode defender o indefendible, 
preguntándose onde está nos orzamentos. Dille ó grupo do P.P. que non foron ver as contas porque 
as contas están desglosadas todas partida a partida, e pregúntase onde viron unha partida do 
Resurection, en ningún sitio. Pregúntase que prometen para o Hospital, que se vai facer cos 150.000 
euros que di Balseiro. Indica que os cidadáns da mariña xa non son cidadáns nin de segunda, son 
rexionais, respecto á Coruña e Pontevedra. Sinala que esperan que ninguén teña que arrepentirse, 
que hai moitos enfermos de cancro que teñen que ir ata Lugo, o que é indigno e isto non é 
defendible diante dos cidadáns da mariña, por motios votos que lles deran, que hoxe ó mellor non 
eran tantos. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio J. Bouza Rodil, para dicir que 
non retiran a moción, e que a exposición de motivos é a que é, non aceptando a proposta do B.N.G. 
de modificación. Dille ó Sr. Guillermo que para él é moi cómodo e pode dicir o que queira sen 
medirse. Apunta que con este Decreto se está intentando que o servizo de oncoloxía veña para 
Burela. Indica que o SERGAS ten unha partida de catrocentos cinco millóns de euros e de ahí 
pódense quitar os cartos. 
 
Intervén o sr. Alcalde para dicir que esta moción que está en papel e o que se fala non se parecen en 
nada porque aquí dise mantemento da área porque se presenta unha moción en papel e se di outra en 
palabra. 
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Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P. , D. Antonio J. Bouza Rodil, que di que 
acotou a exposición de motivos e non varía os acordos, o que propón é que se podan votar os 
acordos por separado. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para ler o punto segundo do acordo, e agora cambia para defende a área 
integrada. Di que se lle dixo á Conselleira que se alegraba de non vivir onde nacera, en Mugardos, 
porque se manteñen a de Ferrol e polo tanto se é tan mala. Apunta que o que di de oncoloxía e 
outras cousas, non só está de acordo co i.V.i. e B.N.G e a indignación senón que di que fale cos 
médicos e vai escoitalos sobre todo o que din de oncoloxía os médicos e que foron a maioría 
votantes do P.P. Indica que esta moción xa non reflicta o eixe fundamental que é o mentemento da 
área. Sinala que ven un oncólogo e cada un ve ó paciente cada semana segundo dicían os médicos, 
prefirindo que non se tocasen estes temas. Di que aquí se retira o fundamental que traía esta moción 
que ía en consonancia co anterior pleno, cambiou a data, ata o 15 de marzo crían que sí lles 
permitían defendelo e agora  xa non. 
 
Intervén en representación do grupo municipal do B.N.G., D. Bernardo Fraga Galdo para dicir que 
se di o da ampliación e pódense facer cinco hospitais que se non hai persoal non serven para nada, 
se ven un oncólogo unha vez á semana é como se non viñese. Le o título na prensa sobre a xestión 
integrada e sinala que é un escándalo tantas mentiras nunha soa frase. Indica que lles da igual onde 
se trata o paciente, que o eixo do sistema do P.P. é o diñeiro e non importan as persoas. 
 
Intervén en representación do grupo municipal do i.V.i., D. Guillermo Leal Arias, para dicir que 
pode dicir o que queira, e dille ó Sr. Bouza que ten que dicir o que lle mandan, e o que é peor, teno 
que votar. Sinala que a reunión cos Alcaldes foi o día antes da votación no Parlamento, polo que é 
unha falta de respecto ós seus propios alcaldes. Indica que tamén prometeron as autoxias e non o 
cumpriron, quitaron Facenda, quintan os xulgados, recortan todo e máis na Mariña. 
 
Non existindo máis debate sobre este asunto procédese á votación acordándose  rexeitar a moción 
con 11 votos en contra dos grupos do P.S.O.E., B.N.G. e i.V.i., 5 votos a favor do grupo do P.P. e 
unha abstención correspondente á concelleira do grupo do P.P., Dª. Mª. del Carmen Gueimunde 
González.                                                                                                                                                                             
 
10.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO B.N.G. PARA NOMEAMENTO DO RUEIRO 
NO BARRIO DE XUNQUEIRA. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G., D. Bernardo Fraga Galdo, para dicir que 
se trata de nomear as Rúas de Xunqueira, que se atopan sen nome, e procede á lectura da moción, 
na que se recolle unha proposta da Asociación de Veciños de Valdeflores de Xunqueira para o no-
meamento das rúas, do seguinte xeito: 
 
- RÚA CAMIÑO REAL DE XUNQUEIRA: O paso por Xunqueira do camiño Real dende a estrada 
ata Viveiro. 
- RÚA SANTO DOMINGO: Rúa dende o camiño Real ata o Convento de Valdeflores. 
- RÚA CAMPO DA FESTA: Rúa dende a ponte ata o campo da festa. 
- RÚA DA CHOUSA: Rúa pequena dende o Camiño Real. 
- RÚA DOS PELAMIOS: Rúa dende o Camiño Real ata a fonte. “Os pelamios eran os obradoiros 
artesáns de curtidos, dous dos cales aínda existen na zona. 
- CALEXA DA FONTE: Dende a fonte ata a estrada xeral. 
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- RÚA DO BIMBIÁS: Dende a estrada xeral ata o paseo marítimo. 
- RÚA DA PANELA: Dende a dereita da escola ata o paseo marítimo. 
- RÚA DOS MUIÑOS: Dende a estrada xeral, dirección á carrapota. 
- RÚA DAS ACEÑAS: Dende a estación de Feve ata o barrio das Aceñas. 
- PRAZA DO MUIÑO DAS MAREAS: A  praza do barrio das Aceñas. 
- RÚA DA FEIRA NOVA: Dende a fonte de Verxeles ata o tanatorio. 
- RÚA DA BALEA: Dende a estrada xeral ata o barrio de Balea. 
 
Respecto á denominada na moción “Rúa das Aceñas” indica que a denominación correcta que se 
pretendía propoñer era “Rúa das Aceas”. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio J. Bouza Rodil para dicir que o 
seu grupo está de acordo, e que estes veciños, tras catro anos de espera merecen que se atenda á súa 
petición, manifestando que nun futuro lles gustaría que estes asuntos en vez de recollerse nunha 
moción, fosen á comisión que lles tocase. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que o seu grupo está de acordo e ten unha preocupación, que é 
onde queda Xunqueira, porque non é unha parroquia, dicindo que o equipo de goberno se preocupa 
de arranxar esas rúas, e non tanto dos carteis. Manifesta que hai un problema, que o seu grupo vai 
votar a favor, pero que habería que ver cómo se vai denominar a Xunqueira, xa que o caso de Aceas 
soluciónase con ese trociño, pero Xunqueira vai ser a baixada. Indica que o toponimio ó cabo dos 
anos quedaría para unha pequena rúa. Di que Xunqueira non é parroquia, que pertence a Viveiro, 
polo que se debe mirar que non se perda esa denominación. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do i.V.i., D. Guillermo Leal Arias, para dicir que o 
seu grupo está de acordo con estes nomeamentos, pero indica que nun barrio tan pequeno isto leva 
uns trámites administrativos para os veciños, respecto a cambio de direccións, etc, pero se eles están 
de acordo non ven inconvinte. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que o motivo de non traer esa proposta a Pleno era o tema da 
denominación de Xunqueira. 
 
Non existindo máis debate procédese á votación, acordándose por unanimidade: 
 
Primeiro.- Nomear as rúas do barrio de Xunqueira conforme á seguinte listaxe e ao plano que se 
adxunta á moción. 
 
- RÚA CAMIÑO REAL DE XUNQUEIRA: O paso por Xunqueira do camiño Real dende a estrada 
ata Viveiro. 
- RÚA SANTO DOMINGO: Rúa dende o camiño Real ata o Convento de Valdeflores. 
- RÚA CAMPO DA FESTA: Rúa dende a ponte ata o campo da festa. 
- RÚA DA CHOUSA: Rúa pequena dende o Camiño Real. 
- RÚA DOS PELAMIOS: Rúa dende o Camiño Real ata a fonte. “Os pelamios eran os obradoiros 
artesáns de curtidos, dous dos cales aínda existen na zona. 
- CALEXA DA FONTE: Dende a fonte ata a estrada xeral. 
- RÚA DO BIMBIÁS: Dende a estrada xeral ata o paseo marítimo. 
- RÚA DA PANELA: Dende a dereita da escola ata o paseo marítimo. 
- RÚA DOS MUIÑOS: Dende a estrada xeral, dirección á carrapota. 
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- RÚA DAS ACEÑAS: Dende a estación de Feve ata o barrio das Aceñas. 
- PRAZA DO MUIÑO DAS MAREAS: A  praza do barrio das Aceñas. 
- RÚA DA FEIRA NOVA: Dende a fonte de Verxeles ata o tanatorio. 
- RÚA DA BALEA: Dende a estrada xeral ata o barrio de Balea. 
 
Segundo.- Dar traslado do presente acordo á funcionaria do departamento de Estatística. 
 
11.-MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO B.N.G. PARA A RETIRADA DO TÍTULO DE 
FILLO ADOPTIVO DE VIVEIRO A RODRIGO RATO Y FIGAREDO. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G., D. Bernardo Fraga Galdo, para proceder 
á lectura da moción, na que en resumo se indica que o transcorrer de D. Rodrigo Rato y Figaredo 
está completamente afastado de Viveiro, desaparecendo os seus vínculos afectivos e familiares, 
considerando ademáis o B.N.G. que non merece ser fillo adoptivo de Viveiro pola súa xestión ó 
fronte do Fondo Monetario Internacional e últimamente á fronte de Bankia, propoñendo retirar a D. 
Rodrigo Rato y Figaredo o Título de Fillo Adoptivo de Viveiro. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. César Aja Mariño para dicir que a 
moción presentada polo B.N.G. parece extemporánea e fóra de contexto polo que invita a ese grupo 
a retirala. Sinala que non hai motivo algún para retirarlle este título a D. Rodrigo Rato, tratándose 
dun afán de protagonismo dun grupo político. Indica que este tipo de actitudes e mocións xeran 
incredulidade para Viveiro. Di que D. Rodrigo Rato tivo unha gran importancia, e non se lle 
concedeu o nomeamento de Fillo Predilecto senón de Fillo Adoptivo, o que parece que confunde o 
grupo municipal do B.N.G., deuselle unha carta de cidadán. Recorda que por onde foi eloxiou a este 
Concello e mediou na concesión ó Concello do título de Concello de excelencia turística. Indica que 
ata agora non se demostrou nada nos xulgados contra esta persoa, e que a súa xestión en Bankia 
estivo dirixida a sanear sete caixas de aforro, créditos que tiñan estas entidades non concedidas por 
él e que non se devolveron ós cidadáns, cumprindo D. Rodrigo Rato as directrices desta entidade. 
Manifesta que é público e notorio que das declaracións da audiencia vese que non houbo delito 
algún, sinalando o FROP que tivera unha conducta irreprochable, non percibindo ademáis 
indemnización algunha á súa marcha da entidade. Sinala que no período no que él estivo á fronte, 
non se concederon preferentes nin subordinadas, non existindo contra él nin indicio algún, polo que 
non hai argumentos con consistencia para retirarlle o título nin sequera indicios. Apunta que incluso 
foi respaldado polo anterior presidente do goberno, e que independentemente de simpatías ou 
antipatías políticas non cabe dúbida da súa gran valía, e anuncia o seu voto en contra. 
 
Intervén D. Bernardo Fraga Galdo en representación do grupo do B.N.G. para dicir que non van 
retirar a moción. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que o seu grupo non houbese proposto a D. Rodrigo Rato como 
fillo adoptivo, e di que Paco Luis estivo 25 anos de concelleiro, aportando bastante sabiduría, e 
dicía que para eses nomeamentos había que esperar ó desenvolmento vital dunha persoa. Indica que 
o Sr. Rato, cando empezou a burbulla inmobiliaria que deu un suposto benestar económico, 
significa a imaxe de quen ten unha idea de desenvolvemento moi distinta do que o seu grupo pensa 
que debe ser unha sociedade moderna. Sinala que como grupo tiveron un debate sobre absterse ou 
votar a favor xa que a aprobación vai provocar que cando veña outro grupo poda cambiar o que se 
nomea. Apunta que no momento que vive hoxe o Estado Español, o Sr. Rato forma parte dese icono 
social de onde surxen os problemas. Di que na prensa se indicaba que aportara a Viveiro 
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catrocentos trinta millóns de pesetas, e se o Concello se baseara niso para os nomeamentos entón 
habería que nomear catro veces fillo adoptivo ó Sr. Gómez Besteiro, o que nunca se vai propoñer, e 
por todo o que expón di que o P.S.O.E. no momento no que se está vai votar a favor. 
 
Intervén en representación do grupo municipal do i.V.i., D. Guillermo Leal Arias, para dicir que o 
seu grupo se vai abster, di que no seu momento habería razóns para o seu nomeamento e ata o de 
agora considera que non fixo nada en contra de Viveiro. 
 
Intervén en representación do grupo municipal do B.N.G., D. Bernardo Fraga Galdo para dicir que 
cando unha xestión se fai a través de todo o Estado tamén se prexudica ós cidadáns de Viveiro, e 
apunta que ningunha da xente que tivo relación neses ámbitos económicos co Sr. Rato, non merece 
nada, pois xa se ve onde está o Estado e a súa xestión, polo que di non querer que ese tipo de 
persoas sexan imaxe da cidade de Viveiro. 
 
Non existindo máis debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose con 9 votos a 
favor, correspondentes ós grupos do P.S.O.E. e B.N.G., 6 votos en contra correspondentes ó grupo 
do P.P. e 2 abstencións correspondentes ó grupo do i.V.i., a aprobación da moción do B.N.G., do 
seguinte xeito: 
 
Primeiro.-Retirar a D. Rodrigo Rato y Figaredo o Título de Fillo Adoptivo de Viveiro. 
 
 
12.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO i.V.i. DE APOIO ÓS AFECTADOS POLO 
CORREMENTO DE TERRAS NA PARROQUIA DE LANDROVE. 
 
 Intervén en representación do grupo municipal do i.V.i., D. Guillermo Leal Arias, para dicir que o 
corremento de terras puxo en serias dificultades ós veciños desa parroquia, polo que se pide que se 
fagan as xestións oportunas con solucións técnicas e económicas porque non é viable 
económicamente para os veciños.  
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio J. Bouza Rodil, para dicir que o 
seu grupo está de acordo. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que no caso do Celeiriño había unha responsabilidade da empresa e 
había a quen acudir no momento das indemnizacións pero o que fixo posible a actuación foi que 
había un goberno bipartito na Xunta que decretou zona de emerxencia. Di que o concelleiro o Sr. 
Cal falou coa Xunta tamén mediante escritos e aínda non contestaron, só enviando unha nota de 
prensa dicindo que puxeran a disposición do Concello todos os medios técnicos necesarios, pero 
non se recibiu nin unha soa comunicación, polo que o Concello non ten o apoio da Xunta para 
ningunha das dúas cuestións. Indica que se se tivese declaración de emerxencia e colaboración coa 
Xunta poderíanse iniciar os mesmos pasos que no Celeiriño, pero senón o Concello non ten 
cobertura para actuar nunha finca privada. Di que o desmonte non figura no Concello cando nin 
quen o fixo, nin con licenza. Apunta que o Concello sí que está disposto a actuar como sempre e 
seguir os cauces, e indica a onde levou a algún a tramitación no Celeiriño. Sinala que se trata de 
propiedades privadas. Di que vai ter que comunicar que os servizos técnicos falan dun desaloxo, de 
tres centros que actúan como empresas. Como o informe municipal di que necesita que os técnicos 
da Xunta asesoren e que mentres se tome a medida cautelar, di que vai poñendo a cabeza por diante 
sen acordala, polo que non vai remitir esa medida de cautela, sí informar que teñen ese perigo, 
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porque senón haberái que pechar os negocios, castigar ó responsable e non aboarlles nin un euro. Di 
que segundo se manifesta retiraron camións de terra e di que non o comprobou porque iso trae 
problemas, e que agora volveron a traer parte da terra. Engade un compromiso, que se a Xunta 
declara a emerxencia e da parte da liña de crédito o Concello podería actuar, do contrario isto 
levaría a que se en calquer outro momento ocorre outra situación semellante o Concello tamén tería 
que actuar en calquera finca privada. Di que se apoia a moción pero co condicionante de que logo 
ninguén diga que non se colaborou económica ou técnicamente. Sinala que os técnicos xa actuaron, 
e que parece que a solución é ir facendo terrazas e o Concello non ten ese diñeiro nin cobertura 
legal para facelo. Engade que ante a non actuación da Comunidade Autónoma o Concello vai 
solicitar á Deputación que se mande ós enxeñeiros agrónomos e non se vai desaloxar por cautela 
por falta de coñcemento mentres non cheguen os técnicos, 
 
Intervén en representación do grupo municpal do B.N.G. D. Bernardo Fraga Galdo para dicir que sí 
a poia a moción, suscribindo o que di o Sr. Alcalde. 
 
Intervén en representación  do grupo municipal do i.V.i., D. Guillermo Leal Arias, para dicir que o 
seu grupo sabe das imposibildiades do Concello de asumir isto, pero se as Adminsitracións que 
teñen competencias sí se trátase dun tema de emerxencia social, diferente claramente por suposto do 
Celeiriño. Di que hai que evitar que se produzan danos que poderáin afectar incluso ós conductos de 
auga do Concello, e para os veciños é técnica e económicamente imposible de afrontar. 
 
Non existindo máis debate, apróbase por unanimidade a moción proposta polo i.V.i., do seguinte 
xeito: 
 
Primeiro.- Que por parte do Concello se realicen todas as xestións oportunas, ante as diversas 
administracións (provincial, autonómica e estatal) co fin de dar unha solución, tanto económica 
como técnica, que poda aportar solucións ao  problema xurdido. 
 
13.- DACIÓN DE CONTA DE CORRESPONDENCIA OFICIAL. 
 
Dáse conta do escrito recibido do Presidente de Portos, da  Consellería do Medio Rural e do Mar da 
Xunta de Galicia, de conformidade coa moción adoptada por este Concello do 27 de setembro do 
2012, no que comunican ingresos económicos e liquidación de taxas correspondentes ao porto 
deportivo de Viveiro e a embarcación “A Pomba”. 
 
Dáse conta do escrito recibido do Secretario Xeral Técnico da Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestructuras da Xunta de Galicia, achegando exemplar da Acta de entrega ao 
Concello de Viveiro da estrada 143 Celeiro (LU-862). 
 
Dáse conta do escrito enviado a este Concello pola Delegación Provincial da Real Liga Naval 
Española, agradeciendo ao Sr. Alcalde e a todos os Concelleiros a concesión do nome dunha rúa a 
D. Gerardo Harguindey Banet, gran benefector de Viveiro e, en especial do seu sector pesqueiro. 
 
Dáse conta do escrito achegado polo Sr. Alcalde da Pontenova, remitindo acordo do seu Concello 
prestando aprobación á moción do grupo municipal do iVi deste Concello sobre reclamación dunha 
Autoridade Portuaria para a Mariña de Lugo, coa supresión da referencia á sede no Concello de 
Viveiro. 
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Dáse conta do escrito recibido do Alcalde de Láncara, achegando acordo do seu Concello no que 
adoptan non pronunciarse sobre a moción do grupo municipal do iVi deste Concello sobre a 
reclamación dunha Autoridade Portuaria para a Mariña de Lugo. 
 
Dáse conta do escrito recibido da Secretaría da Ministra de Empleo y Seguridad Social, acusando 
recibo a outro deste Concello sobre acordo do Día Internacional das Mulleres. 
 
Dáse conta do escrito recibido neste Concello do Director Territorial Zona 1 de Correos, 
trasladando  a aceptación da cesión de local para oficina de Covas por parte do seu Director de 
Planificación e Finanzas e,  reiterando o seu agradecemento pola  colaboración, atención e trato 
recibido. 
 
E o Pleno da Corporación, por unanimidade, acorda darse por enterado dos ditos escritos.   
 
 
14.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 
Intervén D. César Aja Mariño, en representación do grupo do P.P., para dicir que ten preguntas para 
formular, e D. Bernardo Fraga Galdo en representación do grupo do B.N.G. para dicir que ten un 
rogo para formular. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que as contestará no próximo pleno. 
 
A.- PREGUNTAS FORMULADAS POLO GRUPO MUNICIPAL DO i.V.i EN DATA 22-04-2013 
(Nº REXISTRO 2.738) 
 
PREGUNTAS 
 
1.- Ante a pregunta de No pleno do pasado 31 de xaneiro de 2013, este grupo municipal interesába-
se pola posta en funcionamento dos novos contenedores soterrados xa instalados, e por parte da Al-
caldía se respostaba “que os contenedores soterrados non se puxeron en funcionamento porque non 
está a obra recepcionada, xa que o que se remitiu á Xunta, foi o executado ata a paralización. Di que 
solicitou a Patrimonio que se autorizase para facer catas ó da froitería de Mª Sol para colocados alí. 
“A esta data aínda están sen funcionar, ¿tívose algunha resposta por parte da Xunta? ¿cando van 
funcionar definitivamente? 
 
Intervén o Sr. Alcalde para contestar que hoxe xa funcionan. Indica que onte viñeron realizar unha 
inspección os técnicos da Xunta de Galicia. Di que fronte ó conservatorio agora son tapas de conte-
nedores non acera polo que prega que non se aparque encima. 
 
2.- Ante a pregunta de que no pleno do 31 de maio de 2012 preguntamos pola posta en marcha do 
tan esperado plan de reordenación do tráfico, prometido en varias ocasións, e que cremos que é moi 
necesario, para evitar os grandes atascos, que sofrimos ano tras ano. Por parte do Sr. Alcalde indi-
cábase “que había que facer catro obras para o dobre sentido, a ponte de Verxeles, a rotonda da Mi-
sericordia, que xa están, a rotonda frente ó bar A Ría, cando Carreteras diga, e o ensanche de acceso 
á ponte da Misericordia. Di que unha vez realizadas estas dúas últimas obras poderase poñer en 
marcha a dobre circulación. Dado que xa estamos perto do verán; ¿houbo respostada pola Dirección 
Xeral de Carreteras?, ¿cando está previsto realizar dito proxecto? 
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Intervén o Sr. Alcalde para anunciar que en breve se asinará un convenio coa Deputación de Lugo 
de 140.000 euros para isto. Di que vai haber unha reunión sobre este tema entre o Arquitecto de 
Obras e o Director de Estradas. Apunta que se empezará antes do verán se se pode e senón en se-
tembro. 
 
3.- Ante a pregunta de que en varias ocasións se interesaron polo estado da Rúa Avda. de Cervantes, 
que neste pasado inverno deteriorouse aínda máis no seu firme, debido a que son moitos os vehícu-
los e camións que por ela circulan diariamente. Xa observamos que nos pasados días por parte da 
brigada de obras do Concello se actuou nalgunha zona. ¿Está previsto a curto prazo a realización da 
pavimentación integral de dita rúa? 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que a curto prazo non e a longo prazo indica que custa un millón 
de euros, porque hai que reforzar a bóveda que ven de Irmáns Vilar Ponte a onde está a Froitería, 
correndo o perigo nesa zona de incrementar o peso. 
 
4.- Ante a pregunta de que temos coñecemento que veciños de Lodeiro, solicitaron a intervención 
deste Concelo para que se recortaran as árbores da Residencia Betania que teñen unha altura consi-
derable, e invaden a vía pública, co conseguinte perigo para os viandantes e as vivendas alí existen-
tes ¿Qué medidas se van a tomar por parte do Concello? 
 
Intervén o sr. Alcalde para dicir que inicialmente polo Concello mandouselles comunicación de que 
rebasaban a altura, que chegou un informe técnico e xurídico que di que non teñen que cortalas. 
 
ROGOS 
  
1.- No Pleno do 29 de novembro do 2012, por parte deste grupo preguntábase cando se ía rematar a 
obra do aparcadoiro fronte os Castelos en Covas, en relación co pintado e o alumeado, respondendo 
o Sr. Alcalde, “que se está esperando ás condición meteorolóxicas que permitan pintala dunha tira-
da, e realizarase unha obra que permitirá ter unha zona de contenedores soterrados e barandillas que 
separen esa zona dos aparcamentos e buses, sinalando que está remitida a memoria á Deputación”. 
Así mesmo en canto o alumeado, noutro Pleno anterior se nos contestaba que estaba pedido orza-
mento. “Por elo e que logo vai chegar outra festa do San Xoán e polo que ROGAMOS ao equipo de 
goberno que realice todas as xestións oportunas para rematar ditas obras. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que esta fin de semanan tamén volve a vir mal tempo. Apunta que 
respecto ós colectores soterrados que non se puideron poñer non se van facer as catas ata que pasen 
as festas. Di que se non se poden poñer ahí poñeríanse fronte a Parquemar e os que ían ir fronte a 
Caixa Galicia irían na zona de aparcamento de Castelo. Indica que o alumeado vai ir conxuntamente 
con iso. Sinala que nas festas de San Xoán de Covas só se poderá facer a sardiñada polo Concello, 
non todo, a ver se alguén as fai. 
 
 
2.- No Pleno do pasado 28 de febreiro de 2013, formulábamos un rogo a Alcaldía, para realizar as 
xestión de solicitude do aparcamento ante o organismo correspondente, na zona do porto deportivo 
de Viveiro para Semana Santa. 
Como sexa que polo que observamos non se puido aparcar en dita zona, e polo que SOLICITA-
MOS á Alcaldía unha resposta a dito rogo. Así mesmo instamos o equipo de goberno a facer unha 
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solicitude que abarque todas as festas a celebrar en Viveiro para que nos sexa habilitada dita zona 
para poder aparcar nas mesmas. 
 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que antes de chamar a Portos chamaron á suposta empresa adxudi-
cataria e dixo que non tomara posesión da xestión, a semana de Semana Santa. Di que se pediu a 
Portos que deixaran aparcar alí engadindo a situación de abandono na que se atopa o muelle. Di que 
espera que antes de que a Semana Santa se declare de “interese turístico universal” se poda arranxar 
e se permita aparcar. Engade que Portos non atendeu a petición e incluso colocaron maceteiros. Si-
nala que para todo o que fixeron non teñen permiso nin muelle, nin lonxa, porque non habia plan 
parcial. Manifesta que como é habitual, o día anterior de vir a Viveiro a mediodía mandaron un 
email de que estaba invitado o Alcalde para acudir ó casino e dende Portos fálase con atravemento 
de usos para o casino, polo que haber que capacidade legal ten para actividades e usos sen contar co 
Concello. Di que Portos parece como un nunicipio máis sen pertencer á FEGAMP- 
 
 
B.- PREGUNTAS FORMULADAS POLO GRUPO MUNICIPAL DO B.N.G. EN DATA 19-04-
2013 (Nº REXISTRO 2.735) 
 
1.- Ante a pregunta os traballadores municipais, perciben conforme ao convenio de axudas econó-
micas para os estudos das súas fillas ou fillos. Temos constancia da existencia de casos de traballa-
dores que levan máis de tres anos sen cobrar a axuda corresondente, logo de presentar toda a docu-
mentación ¿Ten o goberno municipal intención de facer efectivos os atrasos correspondentes ás 
axudas para estudos? De ser así, ¿Qué previsión existe de pago?. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que nunha reunión coa Xunta de Persoal e o representante dos fun-
cioanrios quedaron de facer un baremo, logo houbo que retirar as bolsas porque se pediron en dous 
sitios. Di que logo mentres dure en vigor o actual convenio cumprirase con el logo hai que negocia-
lo porque a partir de xullo senon se fai outro pasa a rexirse a materia pola normativa estatal, e unha 
vez iso mirarase para pagar. 
 
2.- Ante a pregunta O pasado mes de xullo de 2012, os concelleiros e concelleira do BNG, que for-
mábamos parte do goberno municipal, recibimos unha notificación por parte da Alcaldía e da Con-
cellería de Facenda, que foi publicada en diversos medios de comunicación, instándonos a realizar 
as correspondentes retencións de crédito para a realización de gastos no Concello, garantindo así a 
existencia de crédito para efectuar os gastos. ¿Mantense na actualidade este sistema de funciona-
mento para a realización de gastos no Concello? Se nón é así ¿Cómo se controla o que gasta cada 
Concellería ¿Axústase o gastos ao orzamento do ano 2013?. 
 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que non se lle mandou ós concelleiros do BNG senón a todos os 
concelleiros que tiñan área, e que non hai comunicación algunha do Alcalde para que non se siga 
facendo, non tendo coñecemento de que se estea por riba dos gastos habilitados. 
 
3.- Ante a pregunta A concesión da gardería municipal, conforme aos nosos datos remataba no pa-
sado mes de setembro de 2012. Segundo o contrato o Concello pode realizar unha prórroga corres-
pondente a 6 meses, que remataría o pasado mes de marzo. Numerosas veciñas e veciños do noso 
Concello, mostran o seu interese en presentar os seus proxectos para a futura concesión. ¿A situa-
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ción actual da Gardería Municipal, coa concesión extinta, axústase á legalidade? ¿Cando ten previs-
to o Goberno Municipal sacar a Concurso o servizo da gardería?. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que xa explicou que se ampliou ata xullo para non romper o curso 
escolar. Indica que están os pregos redactados e non viñeron a este Pleno porque había que facer 
unha Comisión Informativa, pero virán ó próximo Pleno. 
 
 
ROGOS 
 
1.- O Goberno Municipal de Viveiro, ven de modificar a sinalización do Camiño Real en Celeiro. A 
citada modificación, moi criticada por gran parte das veciñas residentes na zona e no resto de Celei-
ro, limita os accesos á Rúa Grande a un, dende a estrada xeral, causando un perxuizo e incomodida-
de ás veciñas e veciños de Celeiro que residen no Celeiriño, na Rúa Grande, Rego da Fonte e Ca-
miño Real, Rogamos aos goberno municipal que modifique a sinalización e recupere a existente 
anteriormente en doble dirección, poñan os medios para mantela actualizada coa información muni-
cipal, ou establecer unha información fixa, non variable na portada da mesma. 
 
Di que en Celeiro, no Camiño Real non ten problema en revisar a ordenación pero que se reuniu cos 
veciños e que decían que mentres houbo dobre dirección tiveron riscos de atropelo. Indica que non 
ten problema en reunirse con todos os veciños, coa policía local e cos técnicos, e se din que con 
dobre circulación pode haber risco de atropelos manterase o existente, xa que viñeron ata en seis 
ocasións distintas, e de distintas familias. 
 
Intervén D. Bernardo Fraga Galdo para dicir que se estude a opción de baixar en vez de subir. 
 
Di o Sr. Alcalde que tamén se mirou pero había que colocar pasos elevados, e tamén era perigoso. 
 
2.- A estrada de Santo Albites ao Cemiterio de Celeiro, nas últimas casas de Santo Albites, presenta 
numerosas fochancas, que van en aumento a medida que continúan as chuvias. Rogamos ao Gober-
no Municipal a súa reparación cando sexa posible. 
 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que arriba está arranxado, que é abaixo. 
 
 
Intervén D. Bernardo Fraga Galdo en representación do grupo Municipal do BNG para formular un 
ROGO: Veciños de Covas pediron se se podían revisar os columpios porque teñen risco. 
 
Intervén o Concelleiro do PP, D. César Aja Mariño para formular preguntas, que se transcriben a 
continuación: 
 
“Na acta da Xunta de Goberno Local de 5 de marzo de 2013, ven reflectida a factura 13100056 de 
Gasóleos Vivero por subministro de 5.000 litros de Gas-Oil, para o  Colexio San Roque. 
 
Como tíñamos entendido que na actualidade os consumos dos colexios son sufragados pola Conse-
llería de Educación ao incrementarse notablemente a dotación presupostaria para estas finalidades, é 
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polo que nos extraña que sexa  o Concello quen segue pagando o Gas-oil, neste caso do Colexio 
San Roque. 
 
Por este motivo formulamos ao Sr. Alcalde a seguiente pregunta: 
 
1º.- ¿Cal é a causa pola que o Concello pagou ou vai  pagar o   consumo de calefacción do  Colexio 
San Roque?.” 
 
Na acta da Xunta de Goberno Local de 21 de marzo de 2013, ven reflectida a factura por importe de 
12.316,18 € e outra de 4.100 €, a primeira en concepto de principal e   a segunda en concepto de 
costas e intereses a pagar á MUTUA GENERAL DE SEGUROS, como consecuencia da sentenza 
113/2012. 
 
Por este motivo realizamos ao goberno municipal as seguintes preguntas: 
 

1. ¿Cal foi o motivo e a  que persoa ou persoas afectou a mencionada sentenza                            
113/2012 e a causa de que concepto?. 

2. ¿Que motivo induce ao grupo de goberno ou ao Alcalde a esgotar e incluso sobrepasar 
todos os prazos legais, ocasionando o pago de enermes cantidades en intereses?. 

 
Hai máis de dez anos que a Corporación Municipal de Viveiro aprobou o acordo de solicitar a desa-
fectación e Lodeiro e Lavandeiras, a favor do Concello, acordo que foi tamén adoptado con poste-
rioridade. 
 
Dada a importancia que esta posible propiedade ten para o Concello e como queira que transcurríu 
bastante tempo desde a adopción destes acordos, todos eles por unanimidade, é polo que realizamos 
ao Sr. Alcalde as seguintes preguntas: 
 

1. ¿Cal é a situación actual do expediente de “Desafectación dos terreos de Lodeiro e La-
vandeiras” no concernente a súa tramitación ante a Dirección General de Costas?. 

2. ¿Qué xestións realizou ou está realizando o Sr. Alcalde ante a Dirección General de Cos-
tas?. 

 
Un destes días vaise proceder á adxudicación do mantemento e consecuentemente posta en marcha 
da Rede Wifi no Concello. Rede Wifi cuxo custo vai ser asumido, se a miña información é correcta, 
na súa totalidade pola Diputación Provincial. 
 
Ao obxecto de ter coñecemento de como vai a funcionar este novo servizo, procedemos a realizar 
ao Sr. Alcalde, as seguintes preguntas: 
 

1. ¿Firmouse algún convenio entre a Excma. Deputación Provincial de Lugo e o Excmo. 
Concello de Viveiro?. 

2. De ser así ¿Cales son as cantidades, destinadas pola Diputación para esta finalidade? 
¿Qué período de duración ten dito convenio?. 

3. ¿Vai a ser libre e gratuito o acceso para todos os veciños e empresas de Viveiro?. 
4. ¿Ten previsto o SR. Alalde algún mínimo regulamento para a utilización do mencionado 

servizo?. 
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5. Dado que se vai a proporcionar un servizo aos cidadáns que en teoría parece máis propio 
das operadoras que se dedican á venda deste producto ¿É posible que entren en colisión 
os intereses destas compañías có servizo que vai prestar o Concello?. 

 
 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. 
 
 


