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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DA 
CORPORACIÓN EN DATA 25 DE OUTUBRO 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, D. César Aja Mariño, D. Jaime de Olano Vela, Dª. Cándida 
Méndez Salgado, Dª. Mª del Carmen Gueimunde González, D. Celestino Valentín García Paz, D. 
Antonio José Bouza Rodil, D. Guillermo Leal Arias e D. Jesús Fernández Fernández. 
 
AUSENCIAS 
Dª. Olaia Casas Chaves 
 
INTERVENTORA ACCIDENTAL 
Dª. María Encarnación Casas Polo 
 
SECRETARIA XERAL 
Dª.  Mª Luz Balsa Rábade         
 
Excusa a súa asistencia Dª. Olaia Casas Chaves. 
 
Na Casa do Excmo. Concello de Viveiro, sendo as vinte horas e trinta minutos do día 25 de outubro 
de dous mil trece, reúnense, en primeira convocatoria, os Sres. Concelleiros citados anteriormente, 
ó obxecto de celebrar a sesión extraordinaria do Pleno da Corporación, baixo a Presidencia do Sr. 
Alcalde, asistido de mín, que como Secretaria Xeral, certifico do acto do Concello.  
 
Comprobado pola Secretaría a existencia do quórum necesario, declárase polo Sr. Alcalde aberta a 
sesión, polo que se procede a tratar os asuntos incluidos na Orde do Día. 
 
 
1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DE DATA 14/10/2013. 
 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio J. Bouza Rodil, para dicir que 
na primeira páxina onde di “sesión ordinaria” debe decir “sesión extraordinaria e urxente”. 
Manifesta así mesmo o agradecemento pola cortesía co seu grupo para celebrar o presente pleno. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do i.V.i., D. Guillermo Leal Arias, para aclarar que 
na súa intervención cando se refería á creación de postos de traballo o dicía no tocante a que se se 
cumpre co horario establecido de 12 meses 12 horas diarias, habería que incrementar a plantilla. 
 
Non existindo máis obxeccións, procédese por unanimidade á aprobación da acta da sesión de data 
14/10/2013. 
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2.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA 
 
O Sr. Alcalde dá conta das Resolucións dictadas pola Alcaldía, as cales estiveron á disposición dos 
Concelleiros coa restante documentación integrante do Pleno. 
 
Non se producen intervencións, e o Pleno da Corporación, por unanimidade dos membros 
presentes, dáse por informado das Resolucións dictadas pola Alcaldía. 
 
3.- RATIFICACIÓN DA DESIGNACIÓN DOS DOUS DÍAS FESTIVOS LOCAIS PARA 
2014. 
 
Por parte da Alcaldía dase conta da resolución na que se fixaron como festivos locais no Concello 
para o vindeiro ano 2014. 
 
O Pleno da Corporación, por unanimidade, acorda ratificar a designación dos dous días festivos 
locais para o 2014, recollidos na resolución da Alcaldía:  
 
Día 4 de marzo (martes de carnaval) 
Día 16 de agosto (festividade de San Roque). 
 
 
4.-  INFORME DE CUMPRIMENTO DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA E REGRA 
DO GASTO. 
 
Por parte de Intervención dáse conta do informe de cumprimento de estabilidade orzamentaria e 
regra do gasto, no que se indica que se cumpre co obxectivo de estabilidade orzamentaria e regra do 
gasto.  
 
Non se producen intervencións, e o Pleno da Corporación, por unanimidade dos membros 
presentes, dase por informado do informe de intervención sobre o cumprimento da estabilidade 
orzamentaria e regra do gasto. 
 
 
 
5.- DESIGNACIÓN DUN TÉCNICO PARA VALORAR OS CRITERIOS SUBXECTIVOS 
DAS OFERTAS NO PROCESO DE LICITACIÓN DO EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN “XESTIÓN DO SERVIZO PÚBLICO EDUCATIVO DA ESCOLA 
INFANTIL MUNICIPAL DE 0 A 3 ANOS, SITA NA AVDA. RAMÓN CANOSA NÚM. 10 
DE VIVEIRO”. 
 
Vista a proposta da Alcaldía de solicitar a colaboración da Deputación Provincial de Lugo para 
facilitar a este Concello un técnico que emita informe de valoración dos criterios subxectivos 
incluídos na documentación contida no sobre nº 2, considerando designado para dita labor o técnico 
que sexa remitido polo ente provincial. 
 
Non se producen intervencións, e o Pleno da Corporación, por unanimidade dos membros 
presentes, acorda solicitar a colaboración da Deputación Provincial de Lugo para facilitar ó 
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Concello un técnico que emita informe de valoración dos criterios subxectivos incluídos na 
documentación contida no sobre nº 2, considerando designado para dita labor o técnico que sexa 
remitido polo ente provincial. 
 
 
 
 
6.-  CAMBIOS DE TITULARIDADE DE CONCESIÓNS NO CEMITERIO MUNICIPAL. 
 
Visto o expediente de solicitude de cambio de titularidade de concesións no cemiterio municipal, 
presentado en data 2 de xullo de 2010, por D. Ramón Gómez Fra, con DNI 76535907A, mediante o 
que se solicita que a concesión administrativa da sepultura sita no Cemiterio Municipal de Altamira 
de Viveiro, no Cadro: 3, Fila: 4, Número: 9, que figura a nome de D. Horacio Hermida Gómez, o 
cal finou o 11 de agosto de 2009, cambie de titularidade de forma gratuita para D. Ramón Gómez 
Fra, curmán do falecido. 
 
Resultando que se presenta a documentación establecida no Regulamento Xeral dos Servizos 
Mortuorios do Concelo, achegando copia do testamento de data 6 de novembro de 2007 onde D. 
Horacio Hermida Gómez, titular da concesión lega a D. Ramón Gómez Fra a sepultura do 
Cemiterio de Viveiro, certificado de defunción e certificado de últimas vontades. 
 
Resultando que consta no expediente informe e reportaxe fortográfico do encargado do cemiterio 
onde informa que a sepultura se atopa en perfecto estado de conservación, e informe da encargada 
da oficina administrativa do Cemiterio Municipal. 
 
Vista a proposta do concelleiro do cemiterio, no que se propón conceder a transmisión da concesión 
administrativa da sepultura referida a D. Ramón Gómez Fra, non supoñendo unha nova concesión 
senón un cambio de titularidade e polo tanto non afectando ó prazo de vixencia ou duración da 
mesma. 
 
Non existindo obxección algunha o Pleno da Corporación, por unanimidade, acorda: 
 
Primeiro.- Conceder a transmisión da concesión administrativa da sepultura sita no Cemiteiro 
Municipal de Altamira que figura a nome de D. Horacio Hermida Gómez: 
Grupo: “Sepulturas”, Cadro: 3, Fila: 4, Nº: 9 
a favor do seu curmán D. Ramón Gómez Fra de forma gratuita. 
 
Segundo.- Esta transmisión non supón unha nova concesión senón un cambio da titularidade da 
concesión existente, non influindo, por tanto, no prazo de vixencia ou duración da mesma. 
 
Terceiro.- Dar traslado do presente acordo á Oficina administrativa do Cemiterio para a confección 
da concesión administrativa ó novo titular. 
 
 
7.- RESOLUCIÓN DE CONTRATO CON CERNE INGENIERÍA POR MUTUO ACORDO 
E DEVOLUCIÓN DE AVAIS. 
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Intervén o Sr. Alcalde para darlle a palabra á Secretaria Municipal co obxectivo de que se resuma a 
proposta a Alcaldía. 
 
Intervén a Secretaria Municipal para dicir que tras a solicitude da empresa Cerne Ingeniería S.A. en 
orde a que se proceda á devolución dos avais presentados para a realización dos traballos de 
redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Viveiro, comprometéndose a non 
reclamar importe económico algún que puidera producirse como consecuencia da resolución do 
contrato, entendendo que non atopándose resolto o mesmo a día de hoxe e debendo rematarse a 
relación contractual se estaría polo tanto propoñendo unha resolución do contrato de mutuo acordo, 
a Xunta de Goberno Local acordou propoñer ó órgano de contratación, o Pleno da Corporación a 
resolución do contrato de mutuo acordo, ó non constatarse nin atoparse claramente xustificadas no 
expediente a existencia da posible aplicación doutras causas de resolución, así como a devolución 
dos avais presentados, polo que a Alcaldía propón ó Pleno da Corporación a adopción de ditos 
acordos. 
 
Non existindo debate algún sobre este asunto, o Pleno da Corporación acorda, por unanimidade dos 
presentes: 
 
Primeiro.- Resolver o contrato entre o Concello e Cerne Ingeniería S.A. para a elaboración do Plan 
Xeral de Ordenación Municipal, optando, por unha resolución de mutuo acordo, ó non constatarse 
nin atoparse claramente xustificadas no expediente a existencia da posible aplicación doutras causas 
de resolución imputables ó contratista. 
 
Segundo.- Devolver os avais presentados por Cerne Ingeniería S.A. por importe de 6.187,30 € e 
2.592,97 €. 
 
Terceiro.- Facultar ó Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas para proceder, velando en todo caso polo 
interese xeral do Concello, á sinatura dos documentos necesarios conjuntamente coa empresa en 
orde a levar a cabo a mencionada resolución do contrato. 
 
 
 
8.- REINICIO DE EXPEDIENTE INVESTIGACIÓN CAMIÑO “MINAS DA REGA”. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para darlle a palabra á Secretaria Municipal para que resuma a proposta 
emitida pola Alcaldía. 
 
Intervén a Secretaria Municipal para dicir que en data 9 de xuño de 2010 se acordaba pola Alcaldía 
iniciar o procedemento para o exercizo da acción investigadora no relativo a aclarar a titularidade 
do camiño denominado “Minas da Rega”, así como o prazo establecido para a resolución do 
procedemento de reposición da legalidade urbanística (expte. RLU 2010/1), incoado a D. Elaudino 
López Pena pola construcción dun peche con estacas de cemento e rede metálica de 1 metro de 
altura, con porta de acceso, nunha finca sita en Lapido, Covas, constando alegacións no expediente 
e acta de comparecencia de tres veciños, e non constando a publicación de anuncio do acordo de 
incoación, polo que entendendo que o procedemento se atopa vivo a día de hoxe, pero cabería a 
ratificación por parte do Pleno da Corporación, que resulta ser o órgano competente para o 
expediente de investigación, pola Alcaldía proponse ratificar dito acordo de inicio, publicar o 
mesmo e realizar a tramitación pertinente establecida no RBCL. 
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Non existindo debate algún sobre este asunto, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos 
presentes, acorda: 
 
Primeiro.- Ratificar o acordo de inicio do procedemento de investigación do camiño “Minas da 
Rega”, dictado mediante resolución da Alcaldía de data 9 de xuño de 2013, acordando neste acto 
reiniciar o expediente, convalidando as alegacións presentadas ata o momento e a acta de 
comparecencia dos veciños, así como a documentación referente a escrituras de fincas colindantes 
co camiño, que obran no expediente. 
 
Segundo.- Publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia de Lugo e no taboleiro de 
anuncios do Concello, coa expresión das características que permitan identificar o ben, estando 
exposto por un período de 15 días. 
 
Terceiro.- Dar traslado, segundo o estipulado no artigo 49 RBCL, do presente acordo de reinicio do 
expediente á Administración Estatal e Autonómica, ós efectos de que podan facer valer os seus 
dereitos e alegar o procedente. 
 
Cuarto.- Notificar este acordo ós afectados polo expediente de investigación coñecidos, 
concedéndolles un prazo de alegacións de un mes, segundo o disposto no artigo 50 do RBCL. 
 
Quinto.- Notificar este acordo ó Xulgado Contencioso Administrativo Nº1 de Lugo, en referencia 
co procedemento abreviado 406/2012B. 
 
Sexto.- Facultar ó Alcalde-Presidente do Concello ou quen legalmente o substitúa para levar a cabo 
a tramitación do procedemento segundo o establecido no RBCL e na LPAP, ata o momento de 
resolución do expediente, que debe ser realizado polo Pleno da Corporación. 
 
 
9.- SUPLEMENTO DE CRÉDITO. 
 
Visto o expediente de suplemento de crédito polo RDL 4/2013, por importe de 26.528,25 euros, que 
conta con informe de Intervención, co obxectivo de dar cobertura orzamentaria ás facturas que 
foron incluídas na relación certificada ó Ministerio de Facenda coa aplicación do citado RDL, 
atopándose incluídas na contabilidade como facturas registradas, conformadas e pendentes de 
aprobación do recoñecemento da obriga, non existindo crédito orzamentario suficiente para atender 
ditos gastos no nivel de vinculación aprobado para 2013, financiándose a modificación con novos 
ingresos previstos sobre os totais do orzamento. 
 
Non existindo debate algún sobre este asunto, por parte do Pleno da Corporación procédese á 
aprobación da proposta da Alcaldía: 
 
Primeiro.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos 014/2013, polo que se 
producen nos estados de gastos e ingresos as seguintes modificacións: 
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Orzamento de gastos 
 
Aplicación 
Grupo de programa Económica Descripción Euros 
134 22111 STRO. DE REPOSTOS DE MAQ., 

UTILLAXE E ELEM. DE 
TRANSPORTE DE PROTECCIÓN 
CIVIL 

922,57 € 

150 22111 STRO. DE REPOSTOS DE MAQ., 
UTILLAXE E ELEM. DE 
TRANSPORTE DE OBRAS 

433,68€ 

151 22703 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 
POR EMPRESAS URBANISMO 

25.172€ 

                                                                                 TOTAL                                       26.528,25€ 
 
 
Orzamento de ingresos 
 
Aplicación Descripción Euros 
Concepto   
91100 Préstamo RDL 4/2013 26.5828,25€ 
                                                                                 TOTAL                                       26.528,25€ 
 
 
Con isto o total de créditos suplementados é igual á operación de préstamo; indicándose que, de 
conformidade co establecido no artigo 11 das Bases de Execución. 
 
Segundo.- Acordar a exposición ó público por un prazo de quince días hábiles, previo anuncio no 
Boletín Oficial da Provincia de Lugo. 
 
Terceiro.- Transcorrido o prazo de exposición ó público, o Pleno resolverá, no prazo de un mes, as 
reclamacións presentadas; no caso de que non se presenten reclamacións a modificación 
entenderase definitivamente aprobada sen necesidade de novo acordo expreso. Unha vez aprobada 
definitivamente, o expediente será publicado por capítulos no BOP, sendo neste intre ejecutivo. 
 
 
10.- DACIÓN DE CONTA DE CORRESPONDENCIA OFICIAL. 
 
Dase conta pola Alcaldía da recepción da seguinte correspondencia oficial: 
 
- Documento administrativo de cesión recibido neste Concello, no que o Estado Español, 
representado polo o Sr. Delegado de Economía e Facenda de Lugo, cede gratuitamente ao Concello 
de Viveiro, representado polo Sr. Alcalde de Viveiro (Lugo), a parcela sita na  Misericordia, núm. 
34, con destino a zona verde; sendo a descripción da mesma a seguinte: 
Terreo urbano non edificado sito no lugar indicado, de 340 m2., figurando inscrito no Rexistro da 
Propiedade de Viveiro no folio 148, Tomo 831, Libro 328, Finca 33.431. Referencia catastral 
2959222PJ1325N0001TB. Código de Ben 2006 724 27 474 0000 104: sinalándose os lindeiros en 
dito documento. 
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- Dous escritos recibidos neste Concello da Delegación Provincial de Economía y Hacienda de 
Lugo,  comunicando o acordo de incripción da titularidade do ben inmoble sito en CM Antiga  
Arenera, 3, en Viveiro, a nome deste Concello, así como o acordo  da baixa do dito ben. 
 
- Escrito recibido da Delegación Provincial do Instituto Nacional de Estatística, INE, comunicando 
a realización dunha Enquisa sobre a Estructura das Explotacións Agrícolas 2013 e, solicitando a 
colaboración deste Concello  
 
- Escrito recibido da Xefatura Provincial de Tráfico de Lugo, contestando a outro deste Concello, e 
comunicando a aceptación para levar a cabo a sinatura dun convenio de intercambio de información 
entre esa Xefatura e este Concello, en base ás actuacións que se sinalan. 
 
- Escrito recibido do Xefe do Gabinete Técnico da Subsecretaría do Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, acusando recibo a outro deste Concello sobre acordo adoptado en 
relación coas obras de remodelación do peirao de Viveiro e, trasladando o mesmo á Secretaría de 
Estado de Medio Ambiente, centro xestor dese  departamento, competente nesa materia. 
 
- Escrito recibido do FROB, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, acusando recibo a 
outro deste Concello, e informando en relación coa Moción do grupo municipal do iVi sobre as 
participacións preferentes e débeda subordinada. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para cederlle a palabra á Secretaria Municipal ós efectos de que se dea conta 
doutro escrito recibido do Valedor do Pobo. 
 
Intervén a Secretaria Municipal para sinalar que se recibiu neste Concello escrito do Valedor do 
Pobo no que se arquiva o expediente aberto tras unha queixa formulada polo Grupo Municipal do 
P.P. de Viveiro relativa á solicitude de información sobre o bufete Lois & Lois, pleitos no Concello, 
custos de honorarios de abogados e procuradores, costas e intereses, indicando que por erro na 
recopilación para fotocopia dos documentos non foi remitido ós diferentes grupos, engadindo que 
lles será entregada copia a cada un dos grupos.  
 
E o Pleno da Corporación, por unanimidade, acorda darse por enterado de ditos escritos. 
 
 
11.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. REFERENTE Á EXPOSICIÓN DA 
MAQUINARIA ANTIGA IMPRENTA FOJO DE ORTIGUEIRA. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do Partido Popular, D. Celestino Valentín García 
Paz, que procede á lectura da moción, que en resumo di que a maquinaria pertencente á antiga 
Imprenta Fojo de Ortigueira que no seu momento foi adquirida polo Concello conta cun gran valor 
histórico e económico, atopándose almacenadas nun galpón do muelle, sendo restauradas e expostas 
na Exposición dos 100 anos do Heraldo de Viveiro, considerando que non deben volver ó muelle, 
polo que instan a que se realicen as xestións necesarias para ubicar esta maquinaria nun local de 
xeito permanente para exposición ó público, conformando o que algún día debería ser un Museo 
que albergara todas as innumerables mostras do patrimonio artístico-histórico de Viveiro. Engade 
que un punto importante podería ser o Centro Comarcal. 
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Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas, para agradecer que o traballo da brigada de obras do 
Concello de vez en cando sexa recoñecido. Di que cando chegou ó goberno estas máquinas estaban 
á intemperie no María Sarmiento envoltas en lonas. Sinala que hai dous anos se pediu á Xunta de 
Galicia que un dos locais que se rehabilitou para Viveiro, os baixos fosen para museo, pero o 
director de vivenda dixo que non. Engade que non hai problema en que sexa o Centro Comarcal e 
que vai solicitar no próximo pleno que pase ó Concello porque está na concesión do Concello ata o 
2018, así como a casa do muelle. Di que se se colocase no Casco Histórico habería un atractivo 
máis, polo que indica que deste xeito votará a favor. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G., D. Bernardo Fraga Galdo, para dicir que 
o seu grupo está a favor, estando de acordo co contido da moción e coas manifestacións do Sr. 
Alcalde, apuntando que Viveiro necesita un museo e haberá que traballar para conseguilo. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do i.V.i., D. Guillermo Leal Arias, para dicir que o 
seu grupo está a favor de recordar a tan ansiada demanda do museo, e di que xa presentaron 
mocións para que o Centro Comarcal fose municipal ó non darse nel ese servizo. 
 
Non existindo máis debate sobre este asunto, o Pleno da Corporación acorda, por unanimidade dos 
presentes, aprobar a moción presentada polo Grupo Municipal do P.P., do seguinte xeito: 
 
Primeiro.- Instar ó Equipo de Goberno a que realice todas as xestións necesarias para ubicar esta 
maquinaria nun local de xeito permanente para a súa exposición ó público, ó obxecto de que poda 
ser visitada habitualmente e ir dalgún xeito conformando o que nun futuro próximo debería ser o 
Museo que albergara todas as innumerables mostras do patrimonio artístico-histórico de Viveiro.   
 
 
12.- MOCIÓN DO GRUPO DO P.P. EN RELACIÓN Á COLOCACIÓN DUNHA 
PASARELA NA PRAIA DE COVAS. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do Partido Popular, D. César Aja Mariño para 
expoñer a moción, sinalando que presentaron varias veces rogos e preguntas para que se tramitase 
ante Costas unha petición de numerosos veciños, como é a colocación dunha pasarela na praia de 
Covas na prolongación da Rúa Ribadeo, pedíndose tres veces no Pleno e non se fixo, polo que 
presentan esta moción, ó tratarse dunha petición de moitos veciños. 
 
Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas, para dicir que se fixeron xestións por parte do 
concelleiro de obras, e o director de Costas de Lugo dixo que baixo ningún concepto, a non ser que 
tivese un geriátrico en fronte. Di que o Concello pretende poñer unha plataforma, de material que 
sobrou na zona de piraguas, dende a escaleira, para que a persoa que saia das duchas non pise a 
area, indicando que por pedir a pasarela non pasa nada. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G., D. Bernardo Fraga Galdo para dicir que 
está a favor, sinalando que se os usuarios da praia o piden é que fai falta. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do i.V.i., D. Guillermo Leal Arias, para dicir que o 
seu grupo tamén está a favor, di que dende hai moito tempo hai demandas que se fixeron a Costas, e 
non se atendeu ningunha, e di que se deben engadir todas as necesidades. 
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Non existindo máis debate sobre este asunto, acórdase por unanimidade dos presentes, aprobar a 
moción presentada polo Grupo Municipal do P.P.: 
 
Primeiro.- Solicitar da Xefatura Provincial de Costas, a colocación dunha pasarela de madeira na 
Praia de Covas, na zona que constituiría a prolongación da Rúa Ribadeo. 
 
 
 
13.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. REFERENTE Á PRAIA DE AREA. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. César Aja Mariño, que procede á lectura 
da moción, que en resumo di que a erosión que se está producindo no sistema dunar da Praia de 
Area, así como o descalzamento do talude na zona dereita da mesma é preocupante, polo que di que 
se deberían tomar as medidas necesarias para frenar este desgaste, propoñendo solicitar a Costas 
que se realicen os estudos técnicos que diagnostiquen a situación actual, se realice o correspondente 
proxecto de execución que contemple a recuperación das dunas e a estabilización do talude, e se 
ejecuten as obras reflectidas no proxecto. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que non hai problema pero di que lle pediría ó Gupo Municipal do 
P.P. que incorpore o volver o cauce do río ó natural, como antes do ano 1983, porque é o único que 
desemboca en ángulo recto e tapa a saída da auga. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. César Aja Mariño, para dicir que se 
acepta o proposto polo Sr. Alcalde, e di que en todo caso o río varía segundo a barreira que se 
produce cada ano. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G., D. Bernardo Fraga Galdo, para dicir que 
o seu grupo está a favor de que Costas estude esta situación. Di que a sedimentación da area vai por 
ciclos temporais, e que agora hai máis area, polo que non sabe se realmente é urxente ou grave a 
situación ou simplemente é un ciclo temporal. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. César Aja Mariño, para dicir que non se 
trata dunha acumulación de area, senón que as dunas se están socavando, polo que a cuestión é que 
se fagan barreiras naturais que fixen a area na duna e eviten erosión no futuro. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do i.V.i., D. Guillermo Leal Arias, para dicir que o 
seu grupo está de acordo, e que ampliarían a moción á praia de Seiramar, que se limpasen os xuncos 
dende o río, na prai de Covas, tamén na zona de matorrais, que se limpase a zona de sotobosque. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que en Covas Costas non deixa e en Area tampouco, polo que se 
nalgún momento se fai algo ten que sufragalo o Concello. 
 
Non existindo máis debate sobre este asunto acórdase por unanimidade dos presentes aprobar a 
proposta presentada polo Grupo Municipal do P.P., do seguinte xeito:  
 
Primeiro.- Solicitar da Xefatura Provincial de Costs que proceda a realizar os correspondentes 
estudios técnicos que diagnostiquen a situación actual. 
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Segundo.- Que por parte da Xefatura Provincial de Costas se proceda a realizar o correspondente 
proxecto de execución que contemple a recuperación das dunas da praia de Area e a estabilización 
do talud da marxe dereita da mencionada praia. 
 
Terceiro.- Que pola Dirección Xeral de Costas se proceda á execución das obras reflectidas no 
proxecto.” 
 
 
14.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. RELATIVA Á ATENCIÓN E 
TRATAMENTO DE PACIENTES ONCOLÓXICOS NO HOSPITAL DA COSTA. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio J. Bouza Rodil, para dicir que 
se retira esta moción, porque xa foi votada no Parlamento de Galicia, polo que se procede á súa 
retirada. 
 
 
15.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. SOBRE A CONVENIENCIA DA 
APROBACIÓN DOS ORZAMENTOS DE 2014. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Jaime de Olano Vela, para dicir que se 
propón que o Grupo de Goberno traiga ó Pleno da Corporación para o seu debate e aprobación, se 
procede, o proxecto de ornamentos correspondentes ó exercizo 2014, antes de que remate o ano 
2013. Engade que todos están de acordo en que o orzamento é o asunto máis importante que se 
aproba polo Pleno, e no próximo ano máis xa que se vai comezar a amortizar o capital do plan a 
proveedores. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que se as enfermedades o permiten, xa que esta semana sufriu un 
accidente físico o Interventor, con efectos do día 17, indicando que se está traballando no 
documento, tendo agora unha interventora accidental que substitúe ó interventor accidental, porque 
senón os traballadores non podían cobrar, cando se incorpore o interventor, que parece que vai ser 
despois do luns 4, seguirase traballando nisto, anunciando que van votar a favor. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G., D. Manuel Galdo Dopico, para dicir que 
o seu grupo está a favor, e que celebra que despois dos duelos e quebrantos do orzamento do 2012 
agora haxa máis acordo, dicindo que este ano é especialmente importante e imprescindible para o 
funcionamento do Concello. 
 
Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas para dicir que os ornamentos hai que aprobalos para 
recaudar e non deixar de pagar, respecto ós que non aproban as ordenanzas, e di que se non hai 
interventor non pode facer outra cousa, pois non vai asinar o Alcalde algo sen coñecelo e logo a 
declarar vai él só. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do i.V.i., D. Guillermo Leal Arias, para dicir que 
está de acordo coa moción. Di que antes disto teñen que vir ó Pleno as ordenanzas, porque moitas 
non se van poder executar antes do 1 de xaneiro. Apunta que en moitos Concellos vai ser imposible 
que acaten o que dende o goberno central obrigan a pagar, porque senón habería que subir moito os 
impostos. 
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Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas, para dicir que se fora verdade que os servizos 
sociais e deportes, educación, etc, o vai asumir a Xunta de Galicia como din na reforma da 
Administración Local, o Concello de Viveiro tería 1.700.000 euros máis, que agora está pagando 
por servizos que non lle son propios, polo que así elaborar o orzamento sería fácil. 
 
Non existindo máis debate, acordase, por unanimidade dos presentes, a aprobación da moción 
presentada polo Grupo Municipal do P.P., do seguinte xeito: 
 
Primeiro.- Que o Grupo de Goberno traia ó Pleno da Corporación para o seu debate e aprobación se 
procede, o proxecto de orzamentos correspondentes ó exercizo 2014, antes do remate do ano 2013. 
 
 
16.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO B.N.G. PARA A RETIRADA DAS CASETAS 
DE OBRAS E DO VALADO DO PORTO DEPORTIVO DE VIVEIRO. 
 
Intervén en representación do Gupo Municipal do B.N.G., D. Bernardo Fraga Galdo, para proceder 
á lectura da moción, que en resumo di que a acción de Portos de Galiza en Viveiro supón un atraso 
e unha imaxe deplorable, facendo fincapé na autorización no ano 2013 da instalación dunhas 
casetas de obra “provisionais” para a Garda Civil do Mar, manifestando a entidade que son 
provisionais e gastando o diñeiro na realización de acometidas de auga, saneamento, electricidade e 
incluso aire acondicionado. Di que o Concello de Viveiro constuiu un edificio para a Garda Civil do 
Mar, usurpándoo Portos no 2012 e entregándollo a unha empresa privada para xestión do porto 
deportivo, realizando a día de hoxe esa empresa varias actividades para as que se dubida teñan 
autorización e licenza de actividade por parte do Concello. Apunta que agora cando chega a Garda 
Civil do Mar a Viveiro non ten instalacións por seren usurpadas e entregadas a unha empresa 
privada. Tamén se di que o valado perimetral non realiza ningunha función de seguridade para o 
Porto, posto que cada pantalán ten o seu peche individual, dando unha mala imaxe en vez de abrir a 
cidade ó mar, propoñendo instar a Portos de Galiza a retirada das casetas de obra que albergan a 
Garda Civil do Mar, e devolverlle a dito ente a edificación construida para tal fin polo Concello, 
que retiren o valado perimetral que rodea o Porto Deportivo dende o Casino ata a explanada de 
redeiros, sustituíndoo por unha barandilla, e trasladar este acodo ós grupos políticos con 
representación no Parlamento de Galiza. Engade que a maiores, facéndose eco da reivindicación 
dos usuarios propoñen engadir á moción outros dous puntos: 
 
- Esixir a portos de galiza, o cumprimento da lei de símbolos, coa colocación da bandeira galega e  
a cumprir a lei de normalización lingüística. 
 
- Demandar a portos de galiza o dragado dos accesos ao porto deportivo, a fin de garantir a 
seguridade das embarcacións e persoas usuarias do porto.  
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. César Aja Mariño, para dicir que a 
moción é a que é e estes dous puntos adicionais non procede debatilos nesta moción. Sinala que na 
moción hai inexactitudes, di que esas “casetas” se fixeron co bipartito, e que as casetas da Garda 
Civil do Mar non son estéticas, pero prevalece a implantación da Garda Civil do Mar en Viveiro. Di 
que a privatización do Porto saiu a concurso e podíao coller un particular, empresa ou o Concello, 
tendo a mesma oportunidade de acudir agora ó concurso igual que antes. Apunta que o edificio da 
Garda Civil do Mar que se construiu, ó rescatar a concesión, Portos pasou a rescatar todo o 
incluído, incluso ese edificio. Di que Portos sacou a concurso, incluído este edificio, para o uso 
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deportivo, e tomou as precaucións necesarias, incluíndo nas condicións que o futuro concesionario 
está obrigado a compartir as instalacións do edificio coa Garda Civil do Mar se así se solicita por 
este ente, e que o edificio necesitaba algún arranxo. Di que non van apoiar esta moción, e manifesta 
que oxalá se ubicase alí, pero a Garda Civil do Mar non o quixo, e o máis importante é que se 
ubiquen en Viveiro, independentemente de que logo se poda trasladar a ese edificio. 
 
Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas, para dicir que en relación os concursos de Portos de 
Galicia hai un informe do Consello Consultivo eliminando o primeiro, porque Portos tiña que 
resolver en tres meses e fixoo en seis. Di que o outorgou a dedo a unha empresa e no concurso di 
que reúne os requisitos e vólvello a dar. Apunta que a ver como determina Portos que se comparta 
documentación protexida cunha empresa privada. Dille ó portavoz do Grupo Municipal do B.N.G. 
que o que propoñía engadir, se incorpore, e se o acepta pódese incorporar. Engade que se non hai 
Plan Parcial non se pode edificar nada nesa zona e aínda agora se está segregando o que é de Portos 
de Galicia e o que é do Estado, porque Portos outorgou unha franxa de terreo que non era súa 
porque non está segregado e está no Rexistro da Propiedade a nome do Casino de Viveiro. Di que 
se debía preguntar a través do servizo de urbanismo que se pode facer para legalizar o que se fixo e 
pide que se incorpore este punto. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G., D. Bernardo Fraga Galdo para dicir que 
acepta a incorporación dos dous puntos anteriores, que xa propoñía él primeiro e do último 
solicitado polo Sr. Alcalde. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do i.V.i., D. Guillermo Leal Arias, para dicir que o 
seu grupo está a favor desta moción, e aclara que mostrou a disconformidade co director xeral de 
Portos, xa que se lle quitou ós veciños de Viveiro un edificio construído polo Concello e déuselle a 
Ronáutica, que ten débedas con Portos. Di que fixeron un concurso e o retiraron por chapuceiro e 
non se dan conta de que nos planos aparece o edificio da Garda Civil do Mar. Tamén Apunta que 
perxudicaron ós veciños que sacaban un servizo pagando e tiñan abonado o diñeiro 
anticipadamente. Di que o primeiro punto da moción non vai ter resultados, coñecendo as 
actuacións de Portos de Galicia, que deu plantón a todas as forzas políticas do Concello, polo que 
entende que non vai servir de nada o que se lles solicite, pero manifesta que o seu grupo está de 
acordo coa moción. 
 
Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas para agradecer a Portos de Galicia que polo menos 
coa chegada do cruceiro se comportase ben. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G., D. Bernardo Fraga Galdo para dicir que 
agradece que o Sr. Aja Mariño afirmase que Portos usurpou un edificio que fixo o Concello, que lle 
saiu gratis, e que se tiña problemas de humidades no edificio podía arranxalos e poñer alí a Garda 
Civil do Mar. Di que está de acordo en que estea a Garda Civil do Mar en Viveiro, e que non ve 
inconvinte en que cumpran o punto primeiro e os seguintes, porque foron capaces incluso de dar un 
concurso a dedo. 
 
Intervén en representación do grupo Municipal do P.P., D. César Aja Mariño, para dicir que o 
Concello tiña unha concesión explotada por Turviveiro, que foi rescatada por Portos e se o Concello 
tiña razón entón non entende porque non recurriu xudicialmente esa concesión. Respecto ás 
negociacións e trámites con Portos de Galicia di que non terá só a culpa Portos, senón que algunha 
responsabilidade terá tamén o Concello. 
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Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas para dicir que Portos lle sacou a concesión ó 
Concello en xuño de 2010 e mandou pagar ata xuño de 2011 e houbo que pagar o canon, e di que a 
concesión ó Concello foi retirada porque non había o novo edificio, a gasolina, a vixiancia nocturna, 
e pregúntase onde está todo isto agora, que tampouco existe. 
 
Intervén en representación do grupo Municipal do B.N.G., D. Bernardo Fraga Galdo para dicir que 
Portos é o máximo responsable, sendo outro tema totalmente distinto o de Turviveiro que se poderái 
debatir noutro Pleno, pero insiste en que a situación do Porto é lamentable. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do i.V.i., D. Guillermo Leal Arias para dicir que 
volverán aceptar ó Concello porque a nova empresa estao facendo peor que Turviveiro. 
 
Non existindo máis debate sobre este asunto, procédese á votación da moción presentada polo 
Grupo Municipal do B.N.G., acordándose a aprobación da mesma, con 10 votos a favor 
correspondentes ós grupos do P.S.O.E., B.N.G. e i.V.i., e 6 votos en contra correspondentes ó grupo 
do P.P., do seguinte xeito: 
 
1.- Instar a Portos de Galiza a retirar de forma inmediata as casetas de obra que albergan na 
actualidade a Garda Civil do Mar no Porto Deportivo de Viveiro, a devolver a este Corpo de 
Seguridade a edificación construída polonoso Concello para este fin no ano 2005. 
 
2.- Instar a Portos de Galiza, a retirar o valado perimetral que rodea o Porto Deportivo dende o 
Casino de Viveiro ata a explanada de redeiros, sustituilo por unha barandilla que garanta a 
seguridade das persoas, de menores dimensións, a fin de mellorar a estética xeral do Porto 
Deportivo, e eliminar unha das cancelas que ten o mr en Viveiro. 
 
3.- Trasladar este acordo ós grupos políticos con representación no Parlamento de Galiza, para o seu 
coñecemento. 
 
4.- Esixir a portos de galiza, o cumprimento da lei de símbolos, coa colocación da bandeira galega e  
a cumprir a lei de normalización lingüística. 
 
5.- Demandar a portos de galiza o dragado dos accesos ao porto deportivo, a fin de garantir a 
seguridade das embarcacións e persoas usuarias do porto.  
 
17.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO B.N.G. PARA ESIXIR Á XUNTA DE 
GALICIA UNHA PARTIDA ECONÓMICA NOS ORZAMENTOS DE 2014 PARA 
ATENDER Ó SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR EN TODOS OS CONCELLOS DE 
MENOS DE 20.000 HABITANTES. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G., D. Bernardo Fraga Galdo, para proceder 
á lectura da moción, que en resumo di os gobernos do P.P. da Xunta e do Estado amparándose na 
crise están a realizar gran cantidade de recortes no financiamento dos servizos sociais, facendo 
referencia ó Decreto 99/2012 que supón un trato discriminatorio para os Concellos con menor 
poboación, estando excluídos por parte da Xunta o SAF nos Concellos de menos de 20.000 
habitantes, o que significa que en moitos se minora o servizo prestado, se reduce, polo tanto, o 
emprego, aportándose nos Concellos de Lugo esta financiación en moitos casos, para seguir 
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mantendo o servizo, polos Concellos e a Deputación Provincial de Lugo, facendo un esforzo 
importante pero insuficiente para cubrir as demandas do servizo, polo que propón esixir ó Goberno 
da Xunta a incorporación dunha partida orzamentaria nos ornamentos de 2014, similar á existente 
no ano 2010 para asegurar a prestación do SAF e o resto de servizos sociais básicos en todos os 
Concellos de menos de 20.000 habitantes, e dar traslado do acordo ó Presidente da Xunta, á 
Consellería de Traballo e Benestar e ós Portavoces de todos os grupos políticos do Parlamento de 
Galiza. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio J. Bouza Rodil, para dicir que 
lle lembra ó B.N.G. que a Deputación de Lugo é a única (das 4 Deputacións ) que incumpre a 
normativa para o financiamento do SAF, polo que a moción presentada debería dirixila non a Xunta 
senón á Deputación, ó Sr. Besteiro e á Vicepresidencia da Deputación, que incumpren a Lei 
13/2008 de servizos sociais que aprobou o bipartito da Xunta, así como o Decreto, que establece 
que a Deputación achegue ós Concellos de menos de 20.000 habitantes financiación para o SAF. Di 
que co incumprimento da Deputación de Lugo teñen que asumir os custos os Concellos, uns custos 
que o ente provincial está obrigado a soportar. Apunta que se cumprise tería que ter aboado máis de 
cinco millóns de euros para esta materia, pero como non o fixo están a sufragar o servizo os 
Concellos e en moitos casos subironse as taxas, sinalando que aínda que teña recursos suficientes 
non asume este custo. Di que sí gasta o ente provincial en propaganda e actos protocolarios, dos 
cales incrementou os gastos, pero non apoia pola contra ó benestar social, deixando sen cubrir o 
85% dos custos dos servizos socias. Di que nos Concellos da mariña sufraga o 15%, aportando no 
caso do Concello de Viveiro o 16% do custo do servizo, reiterando que esta moción por estes 
motivos debía dirixirse á Deputación. 
 
Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas, para dicirlle ó portavoz do Grupo Municipal do P.P. 
que redacta moi ben pero que non sabe o que está a dicir. Di que o Concello de Viveiro convocou 
ós Alcaldes de Xove, Ourol e Vicedo para xuntar máis de 20.000 habitantes e dixeron que tiñan 
problemas e non se fixo nada, senón hoxe estaríase dentro da financiación da Xunta, e esa sí é unha 
Mancomunidade necesaria, non o resto. Sinala que fala que ten que asumir os custos da Deputación 
e dille ó Sr. Bouza Rodil, que o Sr. De Olano Vela lle conte que no Parlamento están a dicir que 
eses custos os van ter que asumir as Comunidades Autónomas, para que non vaia ser que se diga 
aquí unha cousa e no Parlamento o seu grupo outra. Di que Viveiro da 33.000 horas ó ano de 
servizo de axuda no fogar, e de dependencia ten outros 30.000, sinalando que non paga o Estado nin 
a Comunidade Autónoma, e que a única que concede subvención é a Deputación. Sinala que 
respecto ó que indica de que a única Deputación que non cumpre é a de Lugo, recorda que se 
convocaron a 3 e eran 4 entes provinciais. Di que o Concello sufraga 256.000 euros para que os 
maiores teñan SAF, polo que só o Concello é quen fai posible que se poda prestar este servizo, 
recordando que tamén ten que pagar 327.000 euros de mantemento de colexios de primaria; sufraga 
que os xóvenes que fan deporte non estean nas rúas, asumindo un custo de 176.000 euros; tamén 
apunta que en Ferrol hai un conservatorio no que un veciño paga 161 euros ó mes e en Viveiro 600 
euros, asumindo o Concello un custo de máis de 500.000 euros, indicando que si na reforma local 
vai todo para a Comunidade Autónoma o Concello xa non tería débedas. Di que a FEGAMP por 
maioría absoluta coa maioría de alcaldes do P.P. enmendou toda a política que se está devatindo no 
parlamento, votando os alcaldes do P.P. en contra deste proxecto. Reitera que se Rajoy e Montoro 
aproban facerse cargo destes servizos o Concello de Viveiro ten 1.700.000 euros menos de gasto o 
1 de xaneiro, e procede a reiterar os servizos que asume o Concello que non lle son propios, entre os 
que destaca o SAF, xantar na casa, plan xitano, emergencia social, ensinanza, escola infantil, 
conservatorio, etc. 
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Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio J. Bouza Rodil, para dicirlle ó 
Sr. Alcalde que todo o que dixo son datos rigurosos, e que lle deu razón manifestando que o SAF o 
está a soportar o Concello e non o tería que facer se a Deputación cumprise coa lei vixente neste 
momento que é a que hai que aplicar e non a reforma que menciona o Sr. Alcalde. 
 
Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas para dicir que cando pagou a Deputación de 
Pontevedra no ano 2009 os servizos sociais, agora non está en vigor esa norma.  
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do i.V.i., D. Guillermo Leal Arias, para dicir que os 
ornamentos do 2014 da Xunta xa están elaborados, pero de todas maneiras o seu grupo vai votar a 
favor. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G., D. Bernardo Fraga Galdo, para dicirlle ó 
Sr. Bouza Rodil o que o Consello Consultivo sobre o Decreto do 2012 di que é contrario ó 
ordenamento xurídico, e indica que debía traer algo máis estudado a materia antes de falar tan 
alegremente dos recortes, apuntando que se a Xunta se fai cargo dos servizos sociais con este 
goberno sería a morte dos servizos sociais. Respecto ó que apuntaba de que a Deputación gastaba 
moito en publicidade e protocolo,  di que parece que esquece o que gasta o Estado e a Xunta, que de 
propaganda o P.P. non pode falar moito, e apunta que se a Xunta actuase con lóxica podería 
achegarse máis a outras Administracións aínda que non tiñesen a súa cor política. 
 
Non existindo máis debate sobre este asunto procédese a aprobar a moción presentada polo Grupo 
Municipal do B.N.G., con 10 votos a favor correspondentes ós grupos do P.S.O.E., B.N.G. e i.V.i. e 
6 votos en contra correspondentes ó grupo do P.P., do seguinte xeito: 
 
1º) Esixir do Goberno da Xunta de Galicia a incorporación dunha partida orzamentaria nos 
Orzamentos para o ano 2014, similar en contía á recollida nos Orzamentos da Xunta do ano 2010, 
para asegurar a prestación do Servizo de Axuda no Fogar e o resto dos servizos sociais básicos en 
todos os Concellos de menos de 20.000 habitantes. 
 
2º) Dar traslado deste acordo ao Presidente da Xunta, á Consellería de Traballo e Benestar e aos 
Portavoces de todos os Grupos Políticos do Parlamento Galego. 
 
18.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO B.N.G. PARA PEDIR Ó PARTIDO 
POPULAR A DESTITUCIÓN DO ALCALDE DE BARALLA DE TODOS OS SEUS 
CARGOS PÚBLICOS. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G., D. Manuel Galdo Dopico, que procede á 
lectura da moción que en resume di que as declaracións realizadas polo Alcalde de Baralla e 
Deputado do grupo provincial popular, d. Manuel González Capón, nas que xustificaba as mortes 
do franquismo afirmando que “os que foron condenados a morte será porque o merecían”, son unha 
barbaridade e ataque ás víctimas do franquismo, polo que considerando unhas declaracións de 
gravidade, propoñen ó pleno instar ós presidentes do P.P. de Galiza e de Lugo a que procedan a 
destituir de todos os seus cargos públicos, como alcalde e deputado, a D. Manuel González Capón, 
así como expresar a condena unánime de toda a corporación á represión franquista neste Concello 
así como o apoio a todas as víctimas da mesma localidade. Engade que ás veces se pensa que certos 
tempos están pasados, ata que aparecen afirmacións coma esta que nos devolven a outros anos máis 
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escuros. Sinala que o franquismo afectou aproximadamente a 190 persoas no Concello de Viveiro, e 
que as familias padeceron condicións de vida moi duras durante moitos anos e incluso algúns con 
usurpación de bens. Sinala que é lamentable que se realicen afirmacións coma esa por parte dun 
alcalde que presenta ós veciños  e di que esa represión tamén a sufriron alcalde e corporación de 
Viveiro no seu momento. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio Bouza Rodil para dicir que non 
comparten nin se senten identificados para nada coas declaracións do Alcalde de Baralla, e di que 
unha proposta do P.P. no Parlamento de Galicia reprobaba os crimes do franquismo e se rexeita 
calquer réxime totalitario e de terrorismo. Apunta que por outra banda a polémica deste alcalde 
quedou resolta coas súas disculpas, que foron palabras erradas pero que é de sabios equivocarse, e 
que por outra banda no pleno de Baralla xa houbo explicacións sobre ese tema e someteuse ó Pleno, 
así como que serán os veciños os que o teñan que reprobar cos seus votos. Engade que este debate 
resulta extemporáneo e que lles chocan estes tics do B.N.G. de intentar cesar alcaldes igual que se 
facía no franquismo. Di que os puntos da moción se debían votar por separado, e o seu grupo 
votaría que non ó primeiro e que sí ó segundo. Respecto ó segundo di que se expresa a condea 
unánime á represión franquista e á de todos os do 36. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G., D. Manuel Galdo Dopico, para dicir que 
no pleno de Baralla salvo que votase en contra algún concelleiro do P.P. tiña que sair a favor, 
porque o P.P. conta con maioría absoluta. Di que as altas esferas do P.P. non pediron o seu cese. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio Bouza Rodil, para dicir que 
rexeitan totalmente a dictadura franquista e todas, pero que tamén habería que ver que facer cos que 
din que os Resistencia Galega eran nenos que tiñan bombas e non mataron a ninguén. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G., D. Manuel Galdo Dopico, para dicir que 
aceptan votar por separado os puntos da moción, sen modificalos, e que non se pode comparar un 
gobernador civil da época de Franco co B.N.G. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio Bouza Rodil para dicir que se 
lle pareceron mal as súas palabras de comparación pide disculpas e retira as mesmas, non vaia ser 
que noutro pleno se pida a súa destitución. 
 
Intervén o Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas, para dicir que tamén votará o seu grupo a favor do 
2º punto da moción se se votan por separado. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do i.V.i., D. Guillermo Leal Arias, para dicir que o 
Alcalde de Baralla rectificou, que o puido facer de boa fe ou para quedar ben, pero que o coñece e 
lle parece unha persoa competente, que cometeu un erro grave coas súas declaracións, pero que 
outros incluso son máis graves, que él fixo declaracións, outros ejecutan actos, aínda que se trata de 
declaracións totalmente desafortunadas, indicando que tampouco cre que as palabras ditas 
tampouco fosen coa intención que se lles quixo dar, polo que indica que o seu grupo se vai abster 
no 1º punto da moción e votar a favor do 2º. 
 
Intervén en representación do Grupo Municipal do B.N.G., D. Manuel Galdo Dopico, para dicir que 
non coñece en persoa ó Alcalde de Baralla, que pode ser moi competente, pero que hai certos 
límites que en calquer tensión non se poden sobrepasar. 
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Intervén en representación do Grupo Municipal do i.V.i., D. Guillermo Leal Arias, para dicir que 
tampouco se pode dar un zapatazo nun estrado. 
 
Non existindo máis debate sobre este asunto, polo Pleno da Corporación procédese á votación da 
moción presentada polo Grupo Municipal do B.N.G., aprobándose o primeiro punto da moción con 
8 votos a favor correspondentes ós grupos do P.S.O.E. e B.N.G., 2 abstencións correspondentes ó 
grupo do i.V.i. e 6 votos en contra correspondentes ó grupo do P.P., e aprobándose o segundo punto 
da moción por unanimidade, do seguinte xeito: 
 
1.- Instar ao Presidente do Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, e ao presidente do 
Partido Popular de Lugo, Xosé Manuel Barreiro, a que procedan a destituir de todos os seus cargos 
públicos, é dicir, como Alcalde de Baralla e deputado provincial, a Manuel González Capón. 
 
2.- Expresar a condena unánime de toda a Corporación á represión franquista neste Concello, así 
como o apoio a todas a víctimas da mesma na localidade. 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, por parte do Sr. Alcalde levántase a sesión, sendo  as 22 
horas e corenta minutos do día 25 de outubro de 2013, extendéndose de todo o tratado a presente 
acta, da que eu, como Secretaria, dou fe. 
 

                                                                  A SECRETARIA, 
 
 
 
 
 
 


