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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DA CORPORACIÓN EN 

DATA 1 DE AGOSTO 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, 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: 
D. Jaime de Olano Vela 
 
 
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, 
coa presencia do Interventor Accidental, asistido de mín, que como Secretaria Xeral, certifico do 
acto do Concello.  
 
Excusa a súa asistencia D. Jaime de Olano Vela. 
 
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 DA 
CORPORACIÓN EN DATA 20/06/2013. 
 
Non existindo obxeccións á mencionada acta, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos mem-
bros presentes, acorda aprobar a acta de 20 de xuño de 2013. 
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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.- ACORDO SOBRE O COMPROMISO DE ADICAR A PARCELA REFERENCIA 
CATASTRAL 295922PJ1325N0001TB, NAS INMEDIACIÓNS DA PONTE DA 
MISERICORDIA, DA QUE SE SOLICITOU A DESAFECTACIÓN E CESIÓN Ó 
CONCELLO, A FINS DE UTILIDADE PÚBLICA E INTERESE SOCIAL. 
 
Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas, para dicir que se trata do terreo que hai ó lado do 
edificio do INEM e a casa vella que antes tiña un cartel que anunciaba a construcción dun edificio. 
Trátase de acordar e comprometerse a darlle un uso de utilidade pública e interese social, tal e como 
se recolle no informe técnico que se adxunta á proposta da Alcaldía. 
 
Vista a memoria técnica explicativa elaborada polo arquitecto de obras municipal, na que se recolle 
que se destinará a zona verde e servirá de zona de desconxestión nun área totalmente urbanizada, 
pretendéndose acondicionar esta parcela para o uso veciñal e convertilo en punto de visita turística, 
planteándose desenvolver na mesma unha zona na que se poda ofrecer ós habitantes un entorno que 
fomente o encontro, o intercambio e o descanso. A delimitación dos principios para a a creación 
desta zona de ocio obterase mediante a análise das pautas de comportamento e das necesidades dos 
usuarios, e a través da búsqueda das solucións que se consideren máis apropiadas e eficaces. A 
urbanización da parcela adaptarase ó entorno no que atopa inmersa. Para crear esta zona de reunión 
considérase necesario acondicionar o terreo mediante nivelación, aportación de terra vexetal e 
plantación de césped, dotala de mobiliario ubán, bancos e papeleiras, dispoñer de alumeado público, 
crear sendeiros peatonais, plantación de arboleda e dotación dunha rede de sumideiros de drenaxe 
do terreo e evacuación de augas pluviais. 
 
Non existindo debate sobre este asunto procédese á aprobación, acordándose por unanimidade: 
 
Primeiro.- Acordar manifestar o compromiso firme de adicar a parcela ós fins de utilidade pública e 
interese social descritos na memoria técnica explicativa elaborada polo arquitecto de obras 
municipal, mantendo en todo momento ditos usos de utilidade pública e interese social. 
 
Segundo.- Remitir o presente acordo, acompañado dunha copia da memoria explicativa dos fins ós 
que se pretende adicar o ben, ó Servizo Provincial de Costas. 
 
 
4.- INFORME Ó PLENO DA RELACIÓN EVIADA Ó MINHAP TELEMÁTICAMENTE 
EN CUMPRIMENTO DO R.D. LEI 8/2013. 
 
Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas para darlle a palabra ó Interventor Accidental, D. 
Sergio Aguado Delicado. 
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Intervén o Interventor Accidental para indicar que se trata da relación correspondente á 3ª fase de 
pago a proveedores, do R. D. Lei 8/2013, enviándose todas as facturas recoñecidas ata o 31 de maio 
de 2013. Sinala que se os proveedores aceptan esta inclusión adhírense, e a maiores outros que non 
están incluídos e consideran que o deberan estar poden solicitar a expedición de certificados 
individuais, ata o 6 de setembro. Logo Intervención elaborará a lista definitiva, ascendendo o listado 
actual ós 800.000 euros. Apunta que sería conveniente ir aboando estas cuantías porque senón 
habería que realizar modificacións no Plan de Axuste. Apunta que xa hai aceptados sobre 300.000 
euros, correspondentes principalmente ás compañías eléctricas. Di que se hai que realizar un novo 
plan de axuste habería que tomar medidas no ámbito de persoal, gastos en bens correntes e 
transferencias. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio J. Bouza Rodil para preguntar 
si esta cuantía a vai aboar o Concello con recursos propios. 
 
Intervén o Interventor Accidental para dicir que sería conveniente, xa que senón habería que acudir 
a outra operación de préstamo. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio J. Bouza Rodil para preguntar 
si están recollidas todas as débedas. 
 
Contesta o Interventor Accidental apuntando que a lei di que hai que enviar só as facturas 
recoñecidas. 
 
Non existindo debate sobre este asunto procédese a darse por enterado da relación enviada ó 
MINHAP. 
 
5.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. REFERENTE Ó REXEITAMENTO E 
CONDENA Ó TERRORISMO. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Celestino Valentín García Paz, para 
agradecer en primeiro lugar a instalación do equipo de megafonía. Di que o grupo do P.P. presenta 
unha moción xenérica que se está a presentar en todos os Concellos de Galicia, e procede á lectura 
da moción que en síntese di que a partir do 2006 Galicia está padecendo violentos actos de 
terrorismo, que en varios casos ten reivindicado Resistencia Galega, sinalando que os partidos 
democráticos defenden a dignidade do ser humano especialmente o dereito á vida e á integridade 
física e moral, opoñéndose e condenando o uso da violencia para defender calquera tipo de 
posicionamento ou postulado político ou ideolóxico, rexeitando calquera tipo de declaración ou 
acción que lexitime ou xustifique o terrorismo, propoñendo a adopción de acordos para manifestar o 
rexeitamento e condea ó terrorismo e, por suposto, o levado a cabo por Resistencia Galega, 
solidarizándose coas víctimas deses atentados e apoiar ás Forzas e Corpos de Seguridade na súa 
tarefa de posta a disposición da Xustiza dos responsables destes actos, así como rexeitar calquera 
tipo de acción ou declaración que xustifique, ampare ou lexitime a violencia terrorista, 
especialmente se proceden de representantes públicos. 
 
Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas, para dicir que por parte do Grupo do P.S.O.E. se 
rexeita calquera tipo de terrorismo e que en calquera loita de clases os traballadores nunca elixiron o 
terrorismo. Manifesta que non está de acordo sobre a mención só a Resitencia Galega, porque a 
condena é a todo tipo de terrorismo. Indica que cando o atentando de Atocha a Femp mandara un 
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comunicado condenando a ETA por ese atentado, e en Viveiro por parte da Alcaldía agregóuselle 
ou calquera que fose o seu autor. Di que a mención que se realiza na moción ten connotación 
política. Indica que o P.P. usou moitas veces o terrorismo con fins políticos e incluso chegou a 
acusar a un presidente do goberno de terrorista, apuntando así mesmo que aínda hai algún partido 
político que non condenou o terrorismo da dictadura franquista. Apunta que o seu Grupo condena 
todos os terrorismos, pero quen é o autor dos actos terroristas dirao un xulgado, non os que 
entenden que por opinar diferente podan ser condenados baixo a etiqueta de terrorista. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G., D. Bernardo Fraga Galdo para dicir que 
quere deixar claro que o seu grupo repudia todo tipo de terrorismo e violencia. Di que o P.P. coa 
súa estratexia quere condenar un terrorismo que dende o punto de vista xudicial aínda non existe, 
pero non rexeita o terrorismo militar (levar ó Estado a guerras como Iraq) e incluso o terrorismo do 
capitalismo en xeral. Manifesta que o B.N.G. rexeita a violencia e cre que as vías pacíficas son as 
únicas a adoptar na política. Apunta que o P.P. usou o terrorismo para tapar os outros problemas 
como por exemplo a crise e criminalizaron ó B.N.G. e ó nacionalismo. Reiteran a posición contraria 
do B.N.G. a calquera acto violento, condenando o uso da violencia para conseguir fins sociais ou 
políticos. Di que o terrorismo preocupa hoxe en día, segundo as enquisas, a menos do 1% da 
poboación, sendo o problema que máis preocupa hoxe o do paro e,polo tanto, que non presente o 
Grupo do P.P. mocións absurdas senón que se dediquen a solucionar o paro e a corrupción no seu 
partido, aínda que Rajoy dixese que non a había. Califica de esperpéntica a mención de víctimas 
inexistentes, insistindo en que esta moción é unha estratexia para desviar os problemas 
fundamentais, concluíndo que a violencia de Galicia a exerce o P.P. e a U.E., anunciando que o seu 
Grupo votará en contra. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do i.V.i., D. Guillermo Leal Arias para dicir que lle 
gustaría saber si se pode retirar da moción a referencia a Resistencia Galega, manifestando que 
rexeitan calquera tipo de terrorismo, e que están en contra da violencia, incluso da que exercen os 
que mandan que moitas veces non saben marcharse. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Celestino Valentín García Paz para dicir 
que non existe inconveniente en retirar a referencia a Resitencia Galega. 
 
Non existindo máis debate procédese á votación, acordándose, por 13 votos a favor, 
correspondentes ós grupos do P.P., P.S.O.E. e i.V.i., e 3 votos en contra correspondentes ó grupo do 
B.N.G. aprobar a moción presentada polo P.P., unha vez retirada a mención a Resistencia Galega, 
do seguinte xeito: 
 
Primeiro.- Manifestar o noso rexeitamento e condea ó terrorismo. 
 
Segundo.- Solidarizarse coas víctimas destes atentados e apoiar ás Forzas e Corpos de Seguridade 
na súa tarefa de posta a disposición da Xustiza dos responsables destes actos. 
 
Terceiro.- Rexeitar calquera tipo de acción ou declaración que xustifique, ampare ou lexitime a 
violencia terrorista, especialmente se proceden de representantes públicos. 
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6.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. RELATIVA A TOCAR O HIMNO 
NACIONAL NOS ACTOS OFICIAIS COMO O IZADO DE BANDEIRAS. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio J. Bouza Rodil, que procede á 
lectura da moción, que en síntese di que dende o ano 2003 non se volveu a escoitar no izado de 
bandeiras o himno español xunto co izado da bandeira española, interesándose por esa situación xa 
naquel entonces o grupo do P.P. o que se dixo que se establecería un protocolo para dita situación, 
non tocándose o himno español aínda no último izado de bandeiras o 14 de agosto de 2012 con 
motivo das festas patronais, e que dende o P.P. pensan que a mesma sensibilidade que se ten co 
himno de Galicia se debería ter co español, non compartindo o argumento de que non se interpreta 
por ser unha festa local, sinalando nesta moción que no mes de agosto é cando máis xente visita 
Viveiro, polo que se debería compartir con eles o himno español, propoñendo a adopción dun 
acordo para o establecemento dun protocolo para o acto de izado de bandeiras con motivo das festas 
patronais, que sería co izado das bandeiras de Galicia e Viveiro o son do himno galego e co izado 
da bandeira española o son do himno español. 
 
Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas, para dicir que é verdade que dende agosto do ano 
2003, xa hai dez anos, tócase o himno galego e non o español, e ízanse todas as bandeiras. Afirma 
que en ocasións anteriores ó ano 2003 tampouco se tocou o himno español. Di que o seu grupo non 
ten nada en contra do himno español e está de acordo coa España federal. Sinala que respecta a 
todos os españois, pero que hai unha diferencia clara entre sentir España e pasear a bandeira e o 
himno. Recorda como no Parlamento Galego o P.P. votou a favor dunha solución para as 
preferentes e en España votou en cotnra. Indica que para o seu grupo España é todo, e non a que o 
P.P. quere sempre pintar, tapándose baixo unha bandeira cando hai problemas, que non é 
sentimento, o sentimento español é respectar todas as autonomías recollidas na Constitución. Di que 
defenden España pero que con tocar o himno español, invitar a comer e cantar non se defende 
España, apuntando que o actual Alcalde, que o acusaban case de que queimaría igrexas non faltou a 
ningún acto, inaugurándose incluso ás súas espaldas a comisaría. Dille ó portavoz do grupo 
municipal do P.P. que lle faltou ó respecto a Galicia non subindo ó balcón mentres se tocabo o 
himno galego, porque como non se tocaba o de España non subiu. Di que votarán en contra da 
moción, non do himno nin da bandeira. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G., D. Bernardo Fraga Galdo para dicir que 
xa soa o himno que ten que soar e que o grupo municipal do P.S.O.E. ten todo o seu apoio neste 
tema. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do i.V.i., D. Guillermo Leal Arias para dicir que 
van apoiar esta moción do P.P. considerando que o que honra non sobra, dicindo que somos 
españois e galegos. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P. , D. Antonio J. Bouza Rodil, para dicirlle ó 
Sr. Alcalde que non mesture, que ninguén defende nin deixa de defender, e que se pode estar de 
acordo en que se toque o himno nacional ou non e non pasa nada. Di que dende o ano 2003 non se 
toca, antes sí se ten tocado. Indica que se pide que se estableza un sinxelo protocolo e que non hai 
que entrar noutras disquisicións. Di que non lle faltou ó respecto a Galicia, pero que non está de 
acordo coa súa forma de proceder, e que sempre se recoñeceu como galego, español e europeo, e 
que non sobre nada. 
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Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas para dicir que no preámbulo pon a situación como 
un feito grave e solo intenta defendelo suavemente. O que pasa é que do que é unha decisión de 
goberno quérese crear unha discusión inexistente. Indica que na propia moción se di que hai que 
tocalo cando máis xente nos visita, non para os de Viveiro, e compartir con eles o himno español, 
dicindo que se hai que tocalo sería porque o pobo de Viveiro desexa que nas festas locais se toque. 
Recorda que antes outros representantes do P.P. subían ó balcón e cando non se tocaba o himno 
español baixaban, e agora nin sequera suben, apuntando que o mellor era crear un himno para 
Viveiro e tocar o himno de Viveiro. 
 
Non existindo máis debate sobre este asunto procédese á votación, acordándose con 7  votos a favor 
da moción, correspondentes ós grupos do P.P. e i.V.i. e 9 votos en contra correspondentes ós grupos 
do P.S.O.E. e B.N.G. rexeitar a moción presentada polo Grupo Municipal do P.P. 
 
7.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 
 
A.- PREGUNTAS FORMULADAS POR D. CÉSAR AJA MARIÑO, CONCELLEIRO DO 
GRUPO MUNICIPAL DO P.P. NO PLENO DO 20/06/2013. 
 
1º.- Por que causas e a que persoas físicas ou empresas afectan os seguintes procedementos: 
     Xulgado do Contencioso nº 2 de Lugo. 
         Procedimentos: 79/2013. 
                                   67/2013 S 
                                   82/2013 D 
 
     Xulgado do Contencioso de Lugo nº 1  
         Procedimento:   67/2013 R 
 
Intervén o Sr. Alcalde para contestar que se trata dos seguintes procedementos: 
 
Ordinario 27/2013, resolución impugnada “acordo adoptado polo Pleno do Concello de fecha 22 de 
marzo de 2013, que acordaba a non continuidade do contrato de xestión de servizo do matadoiro 
por non prorrogar de forma automática o mesmo”. O demandante é a empresa concesionaria. 
 
Dereitos Fundamentais 82/2013 D. O obxeto do procedemento é a inactividade do concello no 
exercicio das súas potestadas administrativas que non actuou para evitar a exposición do recurrente 
á exposición a certos niveis de ruído (ensaios da banda de música Sones da Misericordia no Pazo da 
Misericordia). O demandante é un particular. 
 
Abreviado 67/2013 R, contra a resolución de alcaldía na que se decreta a prohibición de que durante 
os meses de xullo e agosto de 2013 se poida disfrutar de permisos de vacacións nin de días de 
asuntos propios por parte da Policía Local. Os demandantes son a práctica totalidade dos membros 
da Policía Local, que teñen según convenio para coller as vacacións durante catro meses, cando as 
condicións o permitan. 
  
Abreviado 67/2013 S, contra a desestimación por silencio da reclamación de responsabilidade 
patrimonial que realizou contra Concello de Viveiro e Turviveiro SL pola declaración de 
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caducidade de portos de Galicia da concesión do porto deportivo. O demandante é un particular, 
pero van surxir máis demandas por este asunto. 
 
Indica que non pode dar datos dos demandantes pola Lei de protección de datos, pero que os grupos 
teñen todos os datos á súa disposición. 
  
2.-  Hai varios meses que se aprobou a renuncia do Concello dos dereitos que posuía sobre o terreo 
onde se ubica a empresa E.V. dado que no acordo se estipulaba que E.V. ía a pagar unha cantidade 
mensual.  
Preguntamos se se está recibindo cantidade algunha por parte do Concello procedente de E.V. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que  na pregunta hai un erro que di que o Concello aprobou a 
renuncia ós terreos, e o erro será cando o P.P. se abstuvo e non apoiaron os postos de traballo. Di 
que se están realizando os pagos referidos; a primeira cota realizouse en outubro de 2011 e a última 
en xullo de 2013, ingresándose en 2011 un total de 1.804, 24 euros, en 2012 un total de 10.735,96 
euros e no que vai de 2013 un total de 6.158,25 euros. 
 
3.-  Hai unhas datas que polo PP se propuxo o rogo de solicitar a Costas do Estado unha pasarela de 
acceso á praia de Covas á altura do campo de fútbol de Cantarrana. Podería indicarnos se se enviou 
a Costas dita solicitude. 
 
Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas para dicir que é na esquina para chegar ás duchas sen 
encher os pés de area ó sair, e di que esta solicitude para colocar a pasarela de acceso aínda non foi 
enviada a Costas, xa que se está á espera de que este ente poida tramitar outras solicitudes máis 
urxentes e que foron enviadas con anterioridade; polo tanto, a solicitude referida enviarase en canto 
Costas acabe de atender outras peticións que foron remitidas previamente, xa que non será Costas 
quen diga o que é máis urxente realizar en Viveiro, será o Concello e o goberno municipal. 
 
4.- En decreto da alcaldía de data 28 de febreiro de 2013, se aproba a factura 411/F concepto Gastos 
Rexistro de Escritura por importe de 703,03 €. ¿Concepto escritura?. 
 
Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas para dicir que esta factura foi emitida pola 
Rexistradora da Propiedade pola agrupación, cancelación e segregación da parcela de Vestas, da 
que se asinou un convenio no ano 1998 que xa eran do Concello. 
 
B.- ROGOS FORMULADOS POLO CONCELLEIRO, D. CELESTINO GARCÍA PAZ, DO 
GRUPO MUNICIPAL DO P.P. EN DATA 17-06-2013 (Nº REXISTRO 4.881) 
 
1.- Na pasarela  que hai por detrás da Casa de Calvo Sotelo, xunto aos restos da antiga Muralla, al-
gunhas das táboas están soltas, o que dificulta e fai perigoso o camiñar por ela. O que poño no seu 
coñecmento para a súa subsanación. 
 
Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas para dicir que xa se tiña coñecemento desta 
situación, de feito, a brigada de obras rematou, recentemente, o arranxo da varandilla. Con respecto 
á pasarela, cómpre sinalar que xa se pediu o presuposto de material necesario para arreglar uns 20 
m2, non á totalidade da obra, e que este ascende a máis de 2.000 euros. Por outra banda, hai que ter 
en conta que o carpinteiro municipal se encontra en situación de baixa laboral e que a obra 
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necesaria para arreglar a pasarela é ampla e custosa. Polo que, tendo en conta todo isto e o volume 
de tra 
 
ballo da brigada de obras durante o período estival, prevese poder executar as obras de reparación 
da pasarela a partir de outono.  
 
2.- Existen numerosas losetas soltas e rotas no Paseo Marítimo de Covas en diferentes zonas (por 
exemplo á altura do Estadio de Cantarrana, fronte ao parque Pernas Peón...) o que resulta perigoso 
para os viandantes e nenos que xogan nas súas inmediacións. Polo que solicito a súa reparación. 
 
3.- Hai algunha loseta en mal estado na beirarrúa en Cantarrana, á altura do antigo restaurante Can-
tarrana, próxima ao Centro Médico As Pías e na que se tropeza moi facilmente, co conseguinte risco 
de caida. O cal informo para a súa corrección. 
 
4.- Losetas soltas na saída do garaxe do edificio Parquemar 1, fronte á Rúa Vila de Ortigueira, así 
como a entrada ao aparcadoiro do Campo da Festa dende a Rúa Suasbarras en Covas con losetas 
rotas, o que resulta perigoso cando se camiña sobre elas. Sendo necesaria a súa inmediata repara-
ción. 
 
Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas para dicir que xa se tiña coñecemento da situación 
das losetas sinaladas, que se amañarán cando a brigada de obras finalice os traballos que 
anualmente debe desenvolver durante estas datas derivados do período estival e da organización de 
numerosas festas e eventos. Di que agradecen a preocupación, e que hai 21 traballadores menos das 
subvencións que viña outorgando a Xunta, o Grumir e os de limpeza de praias e hai que 
substituilos. Sinala que antes do 2009 daban 22 persoas, e este ano hai unha brigada de incendios 
para a que nos financian o 80 %. Di que van ter 24 máis os 50 que din que sobran, as losetas 
tardarán. 
 
5.- O semáforo que está fronte ao edificio da Cruz Vermella na Ponte da Misericordia, leva días sen 
funcionar, co conseguinte perigo que entraña á hora de cruzar os peóns polo paso de cebra. O que 
comunico para a súa subsanación. 
 
Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas para dicir que xa se tiña coñecemento da situación 
deste semáforo, cuxo equipo informático está averiado. Este feito xa foi comunicado á empresa que 
se encarga do seu mantemento, que se desprazará a Viveiro, en canto sexa posible, para arreglar 
este semáforo e os sensores situados en Magazos. Con todo, cómpre indicar que  a seguridade 
queda garantida pola existencia dun paso de cebra  elevado (que ten prevalencia e que foi repintado 
recentemente) e por tratarse dunha recta con perfecta visibilidade. Di que se mantén o contrato de 
hai máis de 15 anos cunha empresa de Ourense. Apunta que cando se fixo, dicían que había que 
quitar os pasos elevados porque molestaban a taxistas e camioneiros. 
 
6.- Na  Rúa Lodeiro, entre os edificios nº. 18 e 26, a finca ten abundante maleza, hai desperdicios 
acumulados e a presencia de ratas, o que provoca as protestas de veciños e usuarios do lugar, 
motivo polo cal  deberíase de notificar aos donos a súa limpeza e adecentamento. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que xa se contactou cos propietarios para que a limpasen, e que hai 
que dar un  prazo para a limpeza, senón incluso pedir permiso xudicial para entrar na finca. 
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C.- PREGUNTAS E ROGOS FORMULADOS POLO CONCELLEIRO, D. CELESTINO GARC-
ÍA PAZ, DO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. EN DATA 9-07-2013 (Nº REXISTRO 4.650) 
 
PREGUNTAS: 
  
1.- Na Deputación Provincial de Lugo no pleno do mes de xuño de 2012 aprobouse un proxecto 
para a xeración de enerxía eléctrica, mediante o aproveitamento das traidas de auga, co obxectivo 
de aforrar nas facturas eléctricas dos Concellos, asumindo a Deputación todos os gastos, sendo gra-
tuita para os Concellos que se adheriran a este programa, entre eles Viveiro. 
Despois de transcorrido máis de un ano ¿En que situación está este proxecto?. 
Si se vai a proceder a súa execución. ¿Para cando está prevista a finalización da obra?. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para contestar que o proxecto de xeración de enerxía eléctrica a través do 
aproveitamento das traídas de auga ten dúas fases: unha primeira, na que hai que estudar a viabili-
dade dos concellos adheridos e unha segunda fase, na que se construiría e instalaría unha turbina 
naqueles concellos nos que o estudo de viabilidade demostrase que efectivamente poderían aprovei-
tar os recursos. Segundo manifestacións da Deputación Provincial de Lugo, a empresa que ía reali-
zar os estudos de viabilidade (a única que presentou oferta a este expediente de contratación) entrou 
en concurso de acredores e, polo tanto, non puido ser contratada para este fin. Agora, vai ser a 
Axencia Provincial de Enerxía a que se encargará de realizar os estudos de viabilidade (posto que, 
probablemente, non todos os concellos adheridos poidan aproveitar as traídas de auga). Cando se 
saiba qué concellos poden acollerse a este proxecto, tramítase o expediente que corresponda para 
instalar as turbinas que permitirán o aforro enerxético pretendido.  
Con respecto ás previsións, a día de hoxe, só se pode indicar que os técnicos da Axencia de Enerxía 
comezarán próximamente a visitar os concellos adheridos para recabar a información necesaria para 
estudar a súa viabilidade. Di que non fagan caso á propaganda porque a Fonte da Ferida é do Con-
cello de Viveiro e non de Xove.  
 
2.- No pleno do 2/10/2010 o grupo municipal do PP nunha repregunta realizada con motivo da re-
modelación da Praza Juan Donapetry, interesámonos, ademáis dos xardíns, pola fonte de pedra si-
tuada en dita praza que levaba moito tempo sen funcionar, en dito pleno, segundo consta na acta, 
afírmase que dentro do proxecto está previsto poñer en funcionamento a dita fonte. 
Dado que a día de hoxe non funciona, preguntamos. 
¿Cal é o motivo polo que non mana auga?. 
¿Para cando está prevista a súa reparación e posta en funcionamento?. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para contestar que é verdade que naqueles momentos cando se remodelou a 
praza debía levar a fonte uns dez anos sen funcionar, pero a auga desta fonte provén dun manantial 
que viña dos prados existentes por enriba do Campo de Urraca e xa hai moitos anos que deixou de 
funcionar, sen poder determinar a súa causa. Para poñela en funcionamento, sería necesario buscar 
ese manancial e estas labores poderían planificarse de cara aos meses de setembro ou outubro.  Di 
que non se vai facer como a veces se facía, enganchar a traída a unha fonte pública. 
 
 
ROGOS: 
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1.-  O Templete situado nos xardíns Noriega Varela non está nas súas mellores condicións, debido á 
falta de mantemento. Apreciándose deficiencias de pintura, carpintería e aparatos eléctricos. 
Polo cal ROGAMOS ao equipo de goberno realice as reparacións necesarias para subsanar ditas 
deficiencias. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que xa se ten coñecemento da situación do Templete e as obras 
necesarias xa están incluídas na axenda de futuros arreglos de mantemento, a executar en canto sexa 
posible pola brigada de obras. 
 
2.- Veciños de Covas manifestáronnos o desexo de ter una Carteleira, para a colocación de Bandos 
municipais, esquelas, etc. Como hai noutros Concellos. 
Por isto, ROGAMOS que o goberno local teña a ben esta proposta, así como facela estensiva ás 
demáis parroquias do noso Concello. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que antes o que chamaban praza non lles facía falta porque pega-
ban os carteis nos cristais dunha cabina de teléfono que non funcionaba. Agora respecto a habilitar 
un sitio indica que no PXOM esa zona era unha zona de protección, e que o PXOM non se puido 
traer aínda a Pleno porque a Xunta tardou moito en contestar. 
 
 
D.- ROGOS FORMULADOS POLO CONCELLEIRO, D. JAIME DE OLANO VELA, DO GRU-
PO MUNICIPAL DO P.P. EN DATA 15-07-2013 (N º DE REXISTRO 4.780). 
 
 
1.- O derradeiro 19 de febreiro do ano en curso se celebrou un Pleno extraordinario en cuxa Orde do 
Día figura o renomear unha avenida en Celeiro en recordo de D. Gerardo Harguindey Banet, en 
concreto acordouse a avenida Ramón Canosa no tamo que vai dende o cruce de Celeiro ata a Con-
fraría de Pescadores. O acordo se tomou por unanimidade de todos os grupos municipais e ao longo 
do debate se lle lembrou ao Sr. Alcalde o seu compromiso público do ano 2005, oito anos atrás, ao 
que respondeu que efectivamente o compromiso existía e que “... hai quen tarda en cumprir pero 
cumpre...”. 
O Noso Grupo descoñece se o Alcalde vai a tener a ben sinalizar debidamente coa placa identifica-
tiva correspondente a Avenida de Gerardo Harguindey Banet ou ben decidíu tomar aquela frase 
como divisa e pretende de novo olvidarse do Sr. Harguindey ou ben estima que hai homenaxeados 
de primeira e de segunda. 
Polo exposto RÓGASE ao Sr. Alcalde que cumpra o acordo plenario e rotule a Avenida Gerardo 
Harguindey Banet coas placas correspondentes ou ben faga público o criterio do goberno municipal 
de porque unhas rúas se rotulan en oito días e outras en cambio deberán esperar indefinidamente. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que no ano 2005 houbo un acto e había un compromiso de adicar-
lle unha rúa, e díxose que había quen tardaba en cumprir, sinala que cantos anos pasaron dende que 
se fixo a Casa do Mar de Celeiro ata que se pediu. Indica que non teñen cidadáns de 1ª e de 2ª, xa 
que votaron a favor. Sen embargo, para o grupo do P.P. sí, xa que se abstiveron na Rúa de Fausto 
Galdo. Di que no caso da Rúa había un problema da cercanía da de Vicente Gradaille así como da 
competencia de Portos, pero sinala que o equipo de goberno non ten problema en facelo. Apunta 
que hai unha comisión e se lle pediu que buscasen unha data para que a xente interesada puidese 
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acudir a ese acto, non comunicando nada ó goberno ata este momento. Apunta que ahi que comuni-
carllo a Portos para que autorice, e ó mellor contesta dende o paseo ou dende o casino.  
 
Pide a palabra D. Guillermo Leal Arias, en representación do Grupo Municipal do i.V.i. para dicir 
que recordan que o grupo que se acordou de D. Gerardo Harguindey Banet foi o i.V.i. 
 
E.- ROGOS FORMULADOS POLO CONCELLEIRO, D. CELESTINO GARCÍA PAZ, DO  
GRUPO MUNICIPAL DO P.P. EN DATA 29-07-2013 (N º DE REXISTRO 5.144). 
 
1.- En Escourido, na parroquia de Covas, no lugar de a Laxe, fronte á vivenda nº  6, hai uns meses 
un poste de madeira cun punto de luz de alumeado público rompeuse debido ao mal estado no que 
se atopaba. 
Persoal do Concello recolleu o punto de luz e o cable, sen embargo, a día de hoxe e transcorrido 
bastante tempo, non se volveu a repoñer. Por isto, unha parte do burgo atópase sen luz, o que enga-
dido ao mal estado da vía de acceso fai que os moradores da zona soliciten a reposición da luz pú-
blica e a reparación do acceso. Por este motivo rogamos ao equipo de goberno que proceda a dar 
solución ás demandas veciñais do burgo de Laxe en Escourido. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que xa se ten coñecemento da situación descrita e os electricistas 
xa foron notificados, polo que as obras necesarias serán executadas en canto sexa posible, tendo en 
conta, en todo caso, o volume de traballo da brigada de obras durante o periodo estival. 
 
2.- Unha das forolas de alumeado público de acero inoxidable, entre o paso de cebra á casa de Por-
tos de Galicia no peirao de Viveiro e a entrada á ponte en dirección a Covas, en Viveiro, atópase 
sen tapa de acceso ás conexións, o que supón un grave perigo, sobre todo para os nenos, pois poden 
manipular dita zona con corriente eléctrica, polo que rogamos se proceda á súa subsanación. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que xa se ten coñecemento da situación descrita e os electricistas 
xa foron notificados, polo que as obras necesarias serán executadas en canto sexa posible tendo en 
conta, en todo caso, o volume de traballo da brigada de obras durante o periodo estival e que se te-
ñen localizas unhas doce farolas na mesma situación (derivada de actos vandálicos). Di que leva 
moitos anos vivindo en Viveiro e se acorda do alumeado da Travesía de Viveiro, que había que 
aguantalo, a parte de estar sen tapa algunha. 
 
3.- Na ponte da Misericordia, beirarrúa dereita, dirección a Covas, existen tapas de arquetas, supo-
ñemos de Telefónica, que están por debaixo do nivel da beirarrúa, o cal provocou varias caídas de 
viandantes, por isto solicitamos ao goberno municipal que tome as medidas para a súa corrección. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que xa se ten coñecemento da situación descrita e o departamento 
de obras xa foi notificado, polo que as obras necesarias serán executadas en canto sexa posible ten-
do en conta, en todo caso, o volume de traballo da brigada de obras durante o periodo estival. Di 
que o que presenta este rogo di que pensa que é de Telefónica porque daquela non lle esixían que 
puxese as arquetas regulamentarias. Di que xa leva tempo e antes parece que ninguén corría perigo, 
agora sí, apuntando que deberá facerse como unha reixa con soldadura. 
 
4.- No parque de A Parrela, ao lado de Parquemar 1, en Cantarrana-Covas, hai dúas reixas de peche 
da pista deportiva multiusos, unha das cales está solta e outra suxeita soamente por un lateral, por 
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isto ao ser un parque público constitúe un verdadeiro perigo sobre todo polos nenos, por este motivo 
informamos ao goberno municipal a súa necesaria reparación. 
 
Intervén o Sr Alcalde, D. Melchor Roel Rivas para dicir que a brigada de obras xa se encargou de 
arranxar practicamente todos os desperfectos do peche dese parque, tomáronse as medidas necesa-
rias para que non supoña ningún risco e só resta soldar unha parte das vallas. Di que teóricamente 
cando se puxeron esas vallas eran antivandálicas. 
 
5.- En diversas zonas da parroquia de Covas, como Pereira, Lapido, Alvarelle, etc. encontráronse  
as vías de acceso bastante deterioradas, con moitas fochas, saltaduras, pedra solta, etc. Debido á 
nula conservación das mesmas, polo que solicitamos ao equipo de goberno a súa reparación. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que en primeiro lugar, non se pode dicir que a situación actual é 
debida á “nula conservación”, posto que as estradas refiridas foron bacheadas en distintas ocasións; 
en segundo lugar, debido ao volume de traballo destes meses, non houbo tempo para arreglar as 
fochas. Non obstante, dende hai dúas semanas temos 14 toneladas de aglomerado en frío para que, 
no momento no que sexa posible, se reparen estes puntos. Di que cando se teña esa xente que sobra 
no Concello e poda, se bachearán eses lugares. 
 
6.- En varias ocasións veciños que utilizan o parque infantil situado na Praza da rúa Jacinto Díaz, 
manifestáronnos a necesidade de que se instalen máis bancos para poder sentarse os pais/avós que 
acompañan aos nenos que alí xogan. Sinalar que na actualidade só hai 2. Este parque infantil utili-
zanno moitos nenos e nenas e o certo é que os adultos teñen que sentarse no chan ou nas escaleiras 
que suben cara aos garaxes do edificio Vilareal. Por este motivo solicitamos se coloquen máis ban-
cos nese punto para poder subsanar estas incomodidades. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que o nome da Rúa é Jacinto Calvo, nado en Viveiro. Di que se 
alegra de que este parque sexa usado, e que máis incómodo era antes non ter ningún parque nesa 
zona con tantas licenzas de obra dadas no seu entorno. 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, por parte do Sr. Alcalde levántase a sesión, sendo as 21:50 
horas do día 1 de agosto de 2013, extendéndose de todo o tratado a presente acta, da que eu, como 
Secretaria, dou fe. 
 


