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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA LEVADA A CABO POLO PLENO DA
CORPORACIÓN O DÍA ONCE DE OUTUBRO DE DOUS MIL DEZASETE
_________________________________________________________
ASISTENTES
ALCALDESA-PRESIDENTA:

Partido Socialista Galicia
PSOE:

Partido Popular:

-

-

D. Antonio José Bouza Rodil.
Dª. María Jesús Vale López.
Dª María Cristina Goás Fernández

Non adscritos:

Son Viveiro:

-

-

D. Manuel Galdo Dopico.
D. Oscar Lara Gil.
D. Bernardo José Fraga Galdo.

D. Luis Manuel García Otero.

EXCUSAN A SÚA ASISTENZA:
-

D. Emilio Villarmea Méndez (PSG-PSOE)
Dª. María Soledad Rey Yáñez (PSG-PSOE)
D. Jaime Eduardo de Olano Vela (PP)
D. Celestino García Paz (PP)

SECRETARIO ACCIDENTAL
D. José Vivero Russo

INTERVENTOR (con delegación de asinado)
D. Sergio Aguado Delicado
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D. Jesús Antonio Fernández Cal.
Dª. María Isabel Rodríguez López.
D. Jesús Fernández Fernández.
Dª Lara Fernández Fernández-Noriega
Dª. María del Carmen Franco Díaz.

ACTA DO PLENO

Maria Loureiro Garcia (2 para 2)
PRESIDENTA - ALCALDESA
Data de Sinatura: 07/11/2017
HASH: f0d7486c345265413a72536c8704576b

CONCELLEIROS

Número: 2017-0012 Data: 03/11/2017

Dª. María Loureiro García (PSG-PSOE)

Na Casa do Concello de Viveiro, ás vinte horas e trinta minutos do once
de outubro de dous mil dezasete, reúnense, en primeira convocatoria, os
señores concelleiros anteriormente mencionados, ao obxecto de levar a cabo a
sesión extraordinaria do Pleno da Corporación, baixo a Presidencia da Sra.
Alcaldesa, coa asistencia do Sr. Interventor por delegación e actuando como
Secretario Accidental do Concello, don José Vivero Russo.
Comprobando polo Secretario Accidental a existencia de quórum
necesario, declárase pola Sra. Alcaldesa aberta a sesión, que se desenvolve
consonte aos seguintes puntos do orde do día:
1ª. PARTE.
PARTE RESOLUTIVA

Por parte da Sra. Alcaldesa dase conta da credencial de
concelleiro expedida pola Xunta Electoral Central a favor de D. Luis
Manuel García Otero, pertencente ao grupo “Son Viveiro”, para que
tome posesión como concelleiro no Pleno da Corporación. Así mesmo, a
Sra. Alcaldesa sinala que o interesado formulou a declaración de bens
patrimoniais, de causas de posibles incompatibilidades e de actividades
que podan proporcionar ingresos económicos, aos efectos da súa
inscripción no correspondente Rexistro de Intereses, tal e como está
previsto no artigo 75 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases
de Réxime Local, polo que o devandito interesado podería proceder á
toma de posesión do seu cargo de Concelleiro.
A seguir, por parte de D. Luis Manuel García Otero procédese a
prestar promesa do seu cargo, coas seguintes palabras:
“Por imperativo legal prometo pola miña conciencia e honra
cumprir fielmente as obrigas do cargo de Concelleiro do Concello de
Viveiro, con lealtade ao Xefe do Estado, e gardar e facer gardar a
Constitución como norma fundamental do Estado”.
Acto seguido, e tras considerar que se cumpriron os requisitos
legalmente previstos para a adquisición da condición de concelleiro, o
Pleno da posesión do seu cargo a D. Luis Manuel García Otero.
Intervén a Sra. Alcaldesa para darlle a benvida ao novo
concelleiro, que pasa a representar ao grupo político “Son Viveiro”.
2
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2. Toma de posesión de D. Luís Manuel García Otero como novo
concelleiro de “Son Viveiro” (Expte. 4411/2017).

ACTA DO PLENO

Non existindo obxección algunha, apróbase, por unanimidade, a
acta da sesión do Pleno da Corporación de 6 de setembro de 2017.

Número: 2017-0012 Data: 03/11/2017

1. Aprobación da Acta da sesión de 6 de setembro de 2017.

2.

Que antes de tomar posesión do seu asento quere ter unha
lembranza aos seus compañeiros Victor Manuel Miranda
Gómez e Marcos Besada Álvarez, que representaron neste
Concello a voz de Son Viveiro, como lle tocará representala a
él a partir de agora.

3.

“Que é triste que xente nova, por problemas laborais, por
problemas de como está hoxe en día o traballo, non poidan
exercer política e facer política. É triste que pasen os anos e
que a política a segan facendo os profesionais, funcionarios
ou os xubilados. Fagamos entre todos un esforzo para que
haxa xente nova que teña actividade laboral e que poda
participar na política.”

Todos os asistentes ao acto dan a benvida ao novo concelleiro cun
forte aplauso.
3. Elección de días festivos locais para a elaboración do calendario
laboral para o ano 2018 (Expte. 5645/2017).
Dase conta da notificación da Xefatura Territorial de Lugo da
Consellería de Economía, Emprego e Industria, que tivo rexistro de
entrada municipal 5797/2017, na que se notifica que co obxecto de
elaborar o calendario laboral para o ano 2018 para a provincia de Lugo,
o noso Concello deberá notificar á devandita Xefatura Territorial os dous
días que se fixan como festas locais, así como a denominación da
festividade que se celebra.
Seguidamente dase conta da Proposta da Alcaldía de 5 de outubro
de 2017, relativa a este asunto, que, literalmente transcrita, di:
“MARÍA LOUREIRO GARCÍA, ALCALDESA-PRESIDENTE DO CONCELLO
DE VIVEIRO,
Visto o escrito achegado a este Concello pola Delegación Territorial de Lugo da
Consellería de Economía, Emprego e Industria, con rexistro de entrada núm.
5797/2017, solicitando que se fixen os dous días de festas locais para o ano 2018, así
como a denominación da festividade que se celebra (calendario laboral).
Esta Alcaldía propón ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo:

3
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“Que o novo concelleiro de Son Viveiro, Luis Manuel García
Otero, a partir deste momento, non vai percibir ningún tipo de
remuneración por asistir a Plenos, Comisións ou calquera
acto que estea vinculado con esta Corporación e co Concello
de Viveiro.”
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1.

ACTA DO PLENO

Intervén de seguido o novo Concelleiro D. Luis Manuel García
Otero, para manifestar o seguinte:

Primeiro. Establecer como festividades locais no Concello de Viveiro para o ano 2018
os seguintes días:

-

13 de febreiro de 2018, martes de Entroido.
16 de agosto de 2018, festividade de San Roque.

Segundo. Dar conta deste acordo á Xefatura Territorial da Consellería de Economía,
Emprego e Industria de Lugo.”

A Sra. Alcaldesa indica que a Comisión Informativa de
Desenvolvemento Local, en sesión de 6 de outubro de 2016, dictaminou
favorablemente, por unanimidade, a Proposta da Alcaldía.

Fixar como festivos locais para a anualidade de 2018 os
seguintes dous días:
-

2.

13 de febreiro, martes de Entroido.
16 de agosto, festividade de San Roque.

Dar traslado deste acordo á Xefatura Territorial de Lugo da
Consellería de Economía, Emprego e Industria, ao obxecto de
elaborar o calendario laboral para a provincia de Lugo para o ano
2018.

ACTA DO PLENO

1.

Número: 2017-0012 Data: 03/11/2017

Non se producen intervencións, e o Pleno da Corporación, por
unanimidade dos presentes, de conformidade coa Proposta de Alcaldía
de 5 de outubro de 2017, acorda:

Intervén o Concelleiro de Economía e Facenda, don Jesús
Fernández Fernández, para dar conta das tres ordenanzas que se
propoñen modificar e dos extremos nos que se modifican, para que
teñan efectos no orzamento de 2018, sinalando o seguinte:
“
1.

Modificación da ordenanza fiscal núm. 5, reguladora da taxa
polas licenzas urbanísticas, artigo 7º. Exección e
bonificacións. Medidas para o impulso da actividade
económica no polígono industrial de Landrove. Inclusión do
apartado núm. 3.- Beneficiaranse da bonificación do 80% da taxa
das licenzas de obra no polígono industrial de Landrove os
solicitantes das mesmas, co fin de incentivar a instalación de
novas empresas no noso Concello.

4

4

Cod. Validación: 5S599M7MDAGJDSS5YDJK35FXR | Corrección: http://viveiro.sedelectronica.es/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 4 a 30

4. Modificación de ordenanzas fiscais para o exercicio 2018 ordenanzas 5, 21 e 37. (Expte. 5496/2017).

3.

Modificación da ordenanza fiscal núm. 37, reguladora da taxa
pola prestación de servizos na piscina municipal climatizada
de Viveiro. Para promocionar a igualdade de persoas con
discapacidade, con base á lei de igualdade de opotunidades,
proponse a bonificación do 50% da cuota tributaria establecida
nos seguintes apartados: 1) Abonos e 2) Bonos e Servizos: bonos
de cotas, bonos especiais e entradas para as persoas que
acrediten unha discapacidade igual ou superor o 33%”

A seguir, don Jesús Fernández engade que, para levar a cabo
estas modificacións, proponse o inicio do expediente de modificación das
ordenanzas, con base á seguinte proposta:
1)

Que o Pleno aprobe provisionalmente a modificación da Ordenanza
núm. 5, reguladora da taxa polas licenzas urbanísticas, coa
redacción que consta na proposta do punto 3 do artigo 7 da
devandita ordenanza.

2)

Que o Pleno aprobe provisionalmente a modificación da Ordenanza
núm. 21, que regula o imposto de vehículos de tracción mecánica,
axustando o coeficiente no artigo 6.1, quedando a cota segundo o
cadro que consta na proposta.

3)

Que o Pleno aprobe a modificación provisional da ordenanza fiscal
núm. 37 da taxa pola prestación de servizos na piscina climatizada
de Viveiro, artigo 5, Cota Tributaria, para engadir un desconto do
50% ás persoas con discapacidade cun grado do 33% ou superior,
nas tarifas dos apartados 1. Abonos e 2. Bonos e servizos para
bonos de cotas, bonos especiais e entradas, quedando a cota
tributaria do artigo 5 segundo o cadro que consta na Proposta do
Concelleiro de Economía e Facenda.

Constan neste expediente os seguintes documentos:
-

Informe asinado polo Interventor por delegación o 29 de setembro de
2017, relativo á modificación das ordenanzas fiscais núm. 5
(reguladora da taxa de licencias urbanísticas) e núm. 21 (reguladora
do imposto de vehículos de tracción mecánica).
5
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ACTA DO PLENO

Don Jesús Fernández Fernandez sinala que este asunto tratouse
na Comisión Informativa de Economía e Facenda, en sesión de 6 de
outubro de 2017, dictaminándose por unanimidade, e que se trae a este
Pleno para a súa aprobación, se procede.
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Modificación da ordenanza fiscal núm. 21, reguladora do
imposto sobre vehículos de tracción mecánica. Reducción do
5% na cuota tributaria do artigo 6, punto 1, para reducir o
coeficiente de aplicación nas tarifas que regula o imposto.
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2.

-

Informe asinado o 29 de setembro de 2017 pola Interventora
municipal, relativo as modificacións das ordenanzas fiscais núm. 5,
21 e 37.

-

Proposta de Modificación de Ordenanzas, asinada polo Concelleiro
de Economía e Facenda o 2 de outubro de 2017.

Seguidamente prodúcense as seguintes intervencións:

Que o seu grupo está contento con estas modificacións, polos
seguintes motivos: “En primeiro lugar porque supón que os veciños
e veciñas de Viveiro vaian a pagar menos impostos e o Partido
Popular de Viveiro sempre defende a baixada de impostos como
unha maneira de que os veciños compensen os seus esforzos; en
segundo lugar, porque parece que agora se fixeron as cousas ben,
como lles indicáramos; teñen os informes técnicos económicos
favorables e é posible facer estas modificacións, xa que agora vai
ser efectiva a baixada do 5% do imposto de vehículos, mais a
bonificación do 80% do polígono de Landrove.”

-

Destaca tamén D. Antonio Bouza que “polo mes de abril de 2017,
con base á Resolución de 29 de marzo de 2017 do Ministerio de
Facenda e Función Pública, adoptouse polo Pleno una medida que
nos permitiu aumentar a carencia da débeda que temos co Plan de
pagamento a provedores e permite que os veciños se beneficien
dese diñeiro, que neste ano foi por enriba dos 600.000 euros que
non houbo que pagar e para o 2018 e 2019 serán un pouco máis de
1.000.000 de euros e no ano 2020 corresponderán outros 600.000.
Polo tanto, esta medida, que foi aprobada aquí co voto favorable do
Partido socialista e polo Partido popular, dicíamos que era unha boa
medida para os veciños e veciñas de Viveiro, e agora xa se empeza
a concretar; concretamente nesta baixada do 5% do imposto de
vehículos, máis nas bonificacións nas parcelas do polígono de
Landrove e entendo que tamén nas bonificacións da piscina.”

-

O que agardamos e que tamén se teña en conta algunha das
propostas que nos vimos facendo reiteradamente desde fai anos...
2015, 2016, 2017 para a baixada do IBI e que agora que imos ter un
remanente de cartos, que eses cartos revertan dalgunha maneira no
peto dos veciños e veciñas de Viveiro, porque a filosofía do Partido
popular de Viveiro é que, sempre que se poida é baixar os impostos.
Polo tanto, cando se presenten os orzamentos de 2018 xa saben
que unha das nosas propostas será reincidir en que se baixe a
contribución aos veciños e veciñas de Viveiro, nese marcador que
poda facer o Concello de Viveiro. Pediremos iso para o 2018 e 2019
6
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A do Concelleiro do Partido Popular, Don Antonio Bouza Rodil,
manifestando o seguinte:

ACTA DO PLENO

1.

e se chegamos a gobernar este Concello teñan por seguro que unha
das primeiras medidas que adoptaremos será a baixada do IBI.”

“O noso grupo vai a votar a favor, por unha cuestión moi clara, que é
que nos gusta que se cumpran os acordos. Isto procede dun acordo
de aprobación dos orzamentos do ano 2017; xa no ano 2016 de
dúas das medidas das que hoxe van aquí, unha delas é o descenso
das licenzas de obras no Polígono industrial de Landrove, que é
unha das poucas cousas que pode facer o Concello dentro do
polígono e outra que tamén solicitaríamos ao Partido popular e que
baixara o prezo do solo e o igualara polo menos ao prezo do solo do
polígono de concellos limítrofes. E dicir, a nosa medida é unha
medida moi pequena dentro do que pode facer o Concello de
Viveiro, pero o Partido popular si que pode facer o polígono
industrial competitivo, con dúas cuestións: baixando o prezo do solo
para que máis industrias se poidan asentar, e outra facendo a
variante para que o polígono estea un pouco mellor situado e
comunicado co resto da comarca da Mariña, que precisamente é a
onde vai dirixido.

-

Con respecto ao imposto de vehículos, despois de moitos anos nos
que os veciños e veciñas de Viveiro levan sufrindo as
consecuencias da crise, da subida de impostos e do censo dos
salarios, esta medida a adoptar será un pequeno balón de osíxeno.
No ano 2018 hai que intentar que teñan algunha máis.”

-

Manifesta que o seu grupo tamén está de acordo coa bonificación do
uso da piscina para minusválidos, xa que “se trata dunha medida
social, para que con certo grao de minusvalía o servizo sexa máis
económico.”

Intervén o concelleiro de Son Viveiro, Don Luis M. García Otero, que di
o seguinte:
-

Que con respecto á bonificación da taxa das licenzas de obra no
polígono industrial de Landrove “Son viveiro ten moi claro que non
vai favorecer nada ao emprego; so nos temos que remitir aos
orzamentos do 2016 cando nos dixeron que 20.000 euros para xerar
emprego non valían para nada, e non se tocaron, alí quedaron... e
seguen adiante cos orzamentos do 2016 e a Son viveiro non lle
deron explicacións satisfactorias. Se en verdade falamos de
emprego, temos que falar de facer un estudio de viabilidade do que
se pode facer aquí e o que non se pode facer aquí.”

-

Con respecto á bonificación de vehículos sinala que “dimos o
mesmo, porque unha familia que ten un vehículo utilitario que
7
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3.

Intervén o concelleiro do grupo de non adscritos Don Bernardo Fraga
Galdo, para sinalar o seguinte:

ACTA DO PLENO

2.

-

O Concelleiro de Son Viveiro resalta que no informe de intervención
dise “recomendo a esta corporación que non baixe os impostos pola
débeda que ten”. Tamén sinala que “estas medidas criticámolas
porque é a política de sempre: favorecendo sempre aos mesmos e
nunca pensamos nas clases sociais máis baixas. Son Viveiro non
vai renunciar a defender eses dereitos.”

A Sra. Alcaldesa respóndelle ao concelleiro de Son Viveiro que
está de acordo con moitos dos puntos que tocou, e que se poden tratar
noutro Pleno, pero que se alguén ten unha discapacidade no Concello
de Viveiro e non pode pagar a piscina, este Concello dálle a posibilidade
de ir, bonificando as cotas. Engade que “poderán criticarnos a nosa
xestión, pero en servizos sociais nunca baixamos un euro no
orzamento; todo o contrario, aumentamos o orzamento cada ano. So
facer esta pequena aclaración, é dicir, que se alguén con discapacidade
ou alguén que non ten diñeiro e ten que ir a piscina por motivos de
saúde, este Concello sempre lle vai facilitar que poida ir.”
4.

Intervén novamente o concelleiro do Partido popular, Don Antonio
Bouza Rodil, para indicar o seguinte:
-

Que esta de acordo con moito do que dixo o representante de Son
Viveiro e engade que “cos anteriores representantes deste grupo,
con Victor e con Marcos, afortunadamente coincidimos en moitas
cousas e votamos a favor en moitas cousas, pero que o senso
común non está rifado con nada. Podemos estar baixo paraugas
distintos, baixo sinais distintas, pero eu creo que aquí o que nos une
a todos son os veciños e veciñas de Viveiro. Eu polo menos estou
8
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Con respecto á terceira medida, relativa á bonificación para
minusválidos na piscina, sinala que “é un tema moi delicado cando
se fala da saúde das persoas. A esta xente o que lle hai que facilitar
son melloras para andar polas rúas, porque temos os pasos de
cebra en mal estado; non temos os sitios cómodos, accesos a locais
públicos, e ahí sí que participamos todos igual”. En relación a fixar o
50% de bonificación di que “non é o mesmo unha persoa co 33% de
discapacidade nunha unidade familiar onde lle entra o soldo básico
interprofesional que unha persoa coa mesma discapacidade nunha
unidade familiar onde entran unhos ingresos de 3.000 euros. En
relación a todo isto nos facemos xuízo, favorezamos por igual a
todos; fagamos un estudio para crear unhas bolsas de traballo.”
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ACTA DO PLENO

necesita para traballar, por exemplo, con 40 euros que paga, vai
aforrar 2,50.” Engade que “podíamos resolver un problema ao que
teña 4 ou 5 coches. Entón quizais se puidera aplicar este 5%, pero
con eses 35.000 euros que vai compensar o concello, segundo o
informe, podíamos facer unha bolsa de traballo. Ahí son viveiro
tamén apoiaría”.

-

Don Antonio Bouza diríxese a D Bernardo Fraga para dicirlle que “a
Xunta de Galicia xa ten medidas para incentivar o asentamento de
empresas nos polígonos; está o dereito de superficie que, por un
prezo simbólico de aluguer, se pode facer cun número determinado
número de metros cadrados, e pode ser con opción a compra ou a
venda; o que pasa é que desde este Concello non se lle da a
importancia debida. A variante é un lastre desde fai moitísimos anos,
e a culpa é probablemente de moita xente, pero tamén lle digo que
pronto vai haber noticias da variante e eu espero que sexan boas
noticias e espero que haxa unha certa sensibilidade para ese novo
proxecto que se vai a presentar; porque eu creo que se non son
sensibles co novo proxecto, definitivamente teremos que concluír
que hai algún que non lle interesa a variante en Viveiro, pero pódolle
asegurar que a min persoalmente e ao Partido popular de Viveiro,
recoñecendo o atraso e a débeda histórica que teñen coa A Mariña
en infraestructuras, aínda que estamos moito mellor que fai 20 anos,
hai moito de mellorar.”

A Sra. Alcaldesa contéstalle ao representante do Partido popular
que xa sabe máis que ela, porque “eu entereime pola prensa que me ían
a chamar antes do verano e xa estamos no outono e aínda non me
chamaron”. Di que é unha boa noticia a que lles da o Señor Bouza, e
que se alegra moito.
5.

Intervén novamente don Bernardo Fraga Galdo, para indicar o
seguinte:
-

Que pensa que mellor que hai 25 anos non estamos, “porque a
estrada é a mesma, o tren é o mesmo, etc”.

-

De seguido D. Bernardo Fraga pregunta a D. Antonio Bouza que se
da variante vai haber novas, se esa variante vai ser negociada ou vai
a ser imposta polo Partido popular, co trazado que lles apeteza e por
onde lles apeteza. Engade que “Como vostede ten información de
9
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Don Antonio Bouza sinala que “A nosa filosofía é a de baixar
impostos, e ou prefiro que, con este diñeiro que nos imos aforrar por
esta medida do goberno estatal, que se invista nos veciños, e unha
boa medida é que paguen menos impostos. Eu coincido con vostede
en que, por exemplo, no meu recibo de coche vou a pagar 5 euros
menos, afortunadamente non dependo deses 5 euros, pero prefiro
investilo nos veciños e que non se malgasten noutras cousas como
pagar complemento de produtividades innecesarios, pagar
sobresoldos a algunhos membros da plantilla deste Concello ou
pagar sentencias que non teñen moito sentido. Eu prefiro que se
invista nos veciños.”
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ACTA DO PLENO

aquí con esa filosofía. Creo que os seus compañeiros o tiñan claro e
así llo transmitín a eles e tamén quero que o saiba vostede.”

primeira mao e sóltao cando lle apetece, pídolle que o aclare,
porque ao seu grupo lle gustaría que a variante fora consensuada
con toda a Corporación do Concello de Viveiro, cun trazado onde
todos esteamos de acordo.”

Non se producen outras intervencións, e o Pleno da Corporación, con
doce votos a favor (os dos concelleiros do Partido Socialista, Partido Popular
e grupo de non adscritos) e un voto en contra (o do Concelleiro de Son
Viveiro), acorda:
Aprobar provisionalmente a modificación das seguintes ordenanzas:
a)

A Ordenanza núm. 5, reguladora da taxa polas licenzas urbanísticas,
incluíndo o punto núm. 3 no seu artigo 7, que quedará redactado co
seguinte tenor literal:
“3. Beneficiaranse dunha bonificación na cota do 80% do
importe da taxa as licenzas de obra no polígono industrial de
Landrove, co fin de incentivar a instalación de novas empresas no
noso Concello.”

ACTA DO PLENO

1)

Número: 2017-0012 Data: 03/11/2017

Intervén o Concelleiro de Son Viveiro, don Luis M. García Otero, para
sinalar que vai aproveitar este momento para contestarlle á Sra.
Alcaldesa o que antes non puido decir, sinalando que “as persoas con
poucos recursos económicos tamén teñen dignidade, polo que non é o
mesmo chamar a unha porta dunha oficina de asuntos sociais que vir
reclamar unhos dereitos ao seu Concello, que foran aprobados polos
seus representantes.”

b) A Ordenanza núm. 21, reguladora do imposto de vehículos de
tracción mecánica, axustando o coeficiente no artigo 6.1, quedando
a cota segundo se reflicte no seguinte cadro:
POTENCIA E CLASE DE VEHICULO
A) TURISMOS

COEFICIENTE

COTA/EUROS

------------------

-----------------

De menos de 8 cabalos fiscais

1,379

17,40

De 8 ata 11,99 cabalos fiscais

1,379

47,00

De 12 ata 15,99 cabalos fiscais

1,379

99,21

De 16 ata 19,99 cabalos fiscais

1,394

124,92

De 20 cabalos fiscais en adiante

1,420

159,04

------------------

----------------

De menos de 21 prazas

1,379

114,90

De 21 a 50 prazas

1,379

163,66

De máis de 50 prazas

1,379

204,57

-------------

----------------

1,379

58,32

B) AUTOBUSES

C) CAMIÓNS
De menos de 1000 kgs. de carga útil

10

1
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6.

De máis de 2999 a 9999 kgs. de carga útil

1,379

163,65

De máis de 9999 kgrs. de carga útil

1,379

204,57

-----------------

-----------------

De menos de 16 cabalos fiscais

1,379

24,37

De 16 a 25 cabalos fiscais

1,379

38,31

De máis de 25 cabalos fiscais

1,379

114,90

------------------

----------------

De menos de 1000 e máis de 750 kg. de
carga útil

1,379

24,37

De 1000 a 2999 kg de carga útil

1,379

38,31

De máis de 2999 kg. de carga útil

1,379

114,90

-------------------

----------------

Ciclomotores

1,379

6,10

Motocicletas ata 125 cc

1,379

6,10

Motocicletas de máis de 125 ata 250 cc

1,379

10,44

Motocicletas de máis de 250 ata 500 cc

1,379

20,90

Motocicletas de máis de 500 ata 1000 cc

1,379

41,78

Motocicletas de máis de 1000 cc.

1,420

86,02

D) TRACTORES

E) REMOLQUES

F) OUTROS VEHÍCULOS

c) A ordenanza fiscal núm. 37, reguladora da taxa pola prestación de
servizos na piscina climatizada de Viveiro, artigo 5, Cota Tributaria,
para engadir un desconto do 50% ás persoas con discapacidade cun
grado do 33% ou superior, nas tarifas dos apartados 1. ABONOS e
2. BONOS e SERVIZOS para Bonos de cotas, bonos especiais e
entradas, quedando a cota tributaria do artigo 5 segundo se reflicte
no seguinte cadro:
MODALIDADES

PREZO MENSUAL €
ABONADO

EVENTUAL

1.ABONOS
(Bonificación dun 50% a persoal con
discapacidade igual ou superior a 33%)
Individual

24

Xoven

20

Familiar:
Titular
Cónxuxe
Fillos (de 3 a 17 anos)
Fllos (de 0 a 2 anos)

24
4
4
gratis

Terceira idade
1 membro
2 membros

17
25

matinal

18

11

1
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1,379

ACTA DO PLENO

De 1000 a 2999 kgs. de carga útil

Abono fin de semana
(desde venres ás 14.30 horas)

15

2. BONOS E SERVIZOS
Bonos de cotas:
1 sesións adulto
10 sesións reducido (-16/+60)
(Bonificación dun 50% a persoas con
discapacidade maior ou igual a 33%)

30
20

Bonos especiais:
10 sesións estudantes
10 sesións desempregados
*Validez seis meses
(Bonificación dun 50% a persoas con
discapacidade maior ou igual a 33%)

20
20

Entradas:
Normal
Reducida (-16/+60)
(Bonificación dun 50% a persoas con
discapacidade maior ou igual a 33%)

21
170

Aluguer calle 1 h

15

25

Aluguer bicicletas spinning 1 h

2

2

Sesión actividades sala

3

3

Adultos:
Iniciación adultos 3 días
Iniciación adultos 2 días
Medio adultos 3 días
Medio adultos 2 días
Perfeccionamento adultos 3 días
Perfeccionamento adultos 2 días

17
13
17
13
17
13

34
26
34
26
34
26

Infantil (3 a 5 anos):
Iniciación infantil 3 días
Iniciación infantil 2 días
Medio infantil 3 días
Medio infantil 2 días
Perfeccionamento infantil 3 días
Perfeccionamento infantil 2 días

13
10
13
10
13
10

26
20
26
20
26
20

Nenos (6 a 16 anos)
Iniciación nenos 3 días
Iniciación nenos 2 días
Medio nenos 3 días
Medio nenos 2 días
Perfeccionamento nenos 3 días
Perfeccionamento nenos 2 días

13
10
13
10
13
10

26
20
26
20
26
20

Bebes (0 a 36 meses)
2 días

10

20

Auga-pilates
2 días

13

26

3. CURSOS DE AUGA

12

1

Número: 2017-0012 Data: 03/11/2017

13
90

Cod. Validación: 5S599M7MDAGJDSS5YDJK35FXR | Corrección: http://viveiro.sedelectronica.es/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 12 a 30

Masaxes
1 masaxe
10 masaxes

ACTA DO PLENO

4
2,5

Auga-fitness
2 días

13

26

14

28

Aerobic
3 días
2 días

14
10

28
20

Spinning
3 días
2 días

20
16

40
32

Pilates
3 días
2 días

16
12

Fitball
3 días
2 días

16
12

32
24

Ioga
3 días
2 días

20
16

40
32

Intervalos
3 días
2 días

16
12

32
24

Trideporte (3 días)

15

30

Natación entreno-competición
2 días

Bonos de verano
Individual
Xoven
Familiar
3ª idade 1 membro
3ª idade 2 membros

17
13
25
13
21

Vacacións deportivas

23

40

Natación
Adultos
Infantil
Nenos

17
13
13

34
26
26

2)

Publicar o presente acordo e demáis trámites que sexan de aplicación no
Boletín Oficial da provincia, entrando en vigor a modificación das
ordenanzas a partir da publicación íntegra da aprobación definitiva no
devandito boletín.

3)

Dar conta deste acordo á Intervención municipal para os efectos
oportunos.

2ª PARTE. PARTE DECLARATIVA
1. Moción de Alcaldía para o mantemento da área sanitaria da Mariña.
13
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5. CURSIÑOS (QUINCENAIS)

ACTA DO PLENO

4. CURSOS DE SALA

Intervén a Sra. Alcaldesa para decir que esta Moción tivo como
base a proposta da “Plataforma na defensa da sanidade pública da
Mariña”, que propuxo á Alcaldía levala a Pleno. Di que “este equipo de
goberno está totalmente en contra da supresión da área sanitaria da
Mariña e por ise motivo querémolo traer ao Pleno para debatir”. Tamén
sinala que esta Moción demanda a retirada do Anteproxecto de Lei polo
que modifica a Lei 8/2008, de 10 de xullo, de saúde de Galicia, o
mantemento da Área Sanitaria da Mariña, a posta en valor do Hospital
da Costa e a Atención primaria e a constitución do Consello de Saúde.

Desde ese momento o servizo asistencial no Hospital da Costa e nos
Centros de Saúde da comarca viuse mermado, e os problemas de
funcionamento foron continuos; o feito de non contar cunha Xerencia
propia con capacidade de decisión, eliminou a capacidade de xestionar
os recursos desde o plano máis achegado as e aos doentes.
Tamén a Atención primaria sifríu as consecuencias, xa que a perda da
Xerencia supuxo a perda de autonomía e a subordinación o centro
hospitario de referencia.
No pasado mes de Agosto, a Consellería de Sanidade presenta o
“Anteproxecto de Lei”, polo que modifica a Lei de Saúde de Galicia, a
Lei 8/2008, de 10 de xuño; un anteproxecto sen consensuar, sen diálogo
previo nin na Mesa sectorial, nin cos colectivos sociais, e cun prazo de
presentación de alegacións que tivo que ser ampliado, unha vez
anunciado, vista a contestación social que estaba a ter dito anteproxecto
(xa hai máis de 1.500 alegacións). Este anteproxecto inclúe unha serie
de modificacións sobre a Lei de Saúde do ano 2008, de moita
relevancia para o Sistema Sanitario Galego:
1)

En primeiro lugar xa cambia a propia esencia da asistenza
sanitaria:
-

A lexislación vixente entende que a prestación sanitaria
debe desenvolverse “tendo en conta as necesidades da
cidadanía”.
14
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“En canto á Exposición de motivos recórdase nesta moción, que no ano
2010, e por un Decreto da Xunta, creouse a EOXI de
Lugo-Cervo-Monforte; EOXI significa “Estructura Organizativa de
Xestión Integrada”; máis xa vimos que de xestión nada é de
organización menos, e que se puxo en funcionamento no ano 2013.
Moitos colectivos xa mostraron a súa preocupación naquel momento e
tiñan razón.

Número: 2017-0012 Data: 03/11/2017

De seguido a Sra. Alcaldesa da a palabra á Concelleira de
Servizos Sociais, dona Maria Isabel Rodríguez López, que da lectura
ao contido desta Moción, que di o seguinte:

-

-

O Servizo Sanitario é Público”, e que, de ser necesario, o
privado so tería un papel complementario, e aboga pola
descentralización dos servizos e a eliminación de
desigualdades en dereitos e garantías.

-

No novo modelo de Xestión Sanitaria promovida pola Xunta
trata de equiparar “A Sanidade Pública e a Privada”, e
claramente aboga pola centralización dos servizos,
reforzando o papel das capitais de provincia.

Na Lei existente, no referente a ordenación territorial, definía as
Areas de Saúde tendo en conta factores xeográficos,
socieconómicos, demográficos, laborais, epidemiolóxicos e de
accesibilidade. Definíase a Area como o ámbito territorial para a
prestación dos servizos asistenciais, desaparecendo os distritos
sanitarios, para permitir unha xestión eficaz e eficiente de ditas
áreas. Este anteproxecto retira da Lei as delimitacións sobre as
áreas e as especificacións das súas funcións, creando unha nova
división en áreas distritos e zonas.”

Número: 2017-0012 Data: 03/11/2017

3)

Na lexislación vixente, na lei do 2008, afírmase que:

ACTA DO PLENO

2)

No novo texto a asistenza sanitaria pasa a realizarse “en
función dos recursos existentes”; polo tanto, dependendo
dos orzamentos que o lexislador (neste caso o Partido
Popular) destine á Sanidade Pública, son os que van a
determinar a calidade do servizo. Xa non se teñen en conta
as necesidades sanitarias dos galegos e das galegas.

E así, suprímense definitivamente a área sanitaria da Mariña, pasando
toda a sanidade comarcal a ser un distrito da área do HULA, afastando
deste xeito a resolución dos problemas da cidadanía e dos
traballadores; e rematando así o intento de desmantelamento da área
sanitaria iniciada no 2010, coa creación da EOXI de Lugo. Con esta
modificación o hospital de Burela e a Atención Primaria pasan a ser
meros apéndices do HULA que, ademáis, absorberá a inmensa maioría
dos recursos.
Tamén se lle aplican recortes á participación social: a composición tanto
do Consello Galego de Saúde como dos Consellos de Saúde de Área
deixan de estar recollida na Lei, e determinarase por decreto da Xunta.
Retíraselle capacidade de control, emisión de informes e avaliación da
execución política sanitaria, e só manteñen capacidade de
asesoramento e consultivo. Incluso suprime a procura dunha
composición paritaria dos mesmos.
15
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Dona María Isabel Rodríguez López continúa dando lectura a esta
moción, sinalando o seguinte:

O Partido Popular desde a Xunta pretende levar a cabo esta
modificación da Lei de Sanidade de Galiza, sen aportar ningunha
memoria económica ou de xestión que avalíe a creación da EOXI nin
que explique o decreto de supresión das áreas.
Por iso, desde Plataforma na Defensa da Sanidade Pública na Mariña
opoñémonos a este anteproxecto que pretende a modificación da Lei
8/2008 de Saúde de Galicia, por supor un paso atrás no desenvlvmento
da asistencia sanitaria na nosa comarca, afastando os recusos das
persoas doentes e dificultando o acceso da poboación ao sistema
sanitario público.
É por todo isto, polo que se solicita ao Pleno do Concello de Viveiro a
adopción do seguinte,

Retirada do Anteproxecto de Lei polo que se modifica a Lei 8/2008,
de 10 de xullo, de Galicia; mantendo a área sanitaria da Mariña,
descentralizando as decisións e respectando as súas
competencias e autonomía, desenvolvendo unha xerencia propia
con todas as competencias e poñendo en valor o Hospital da Costa
e dotándoo de medios materiais e humanos acordes co seu ámbito
de actuación.

2.

Desenvolver e dotar de orzamento a actual Lei da Saúde e dotar
de recursos económicos e técnicos a Atención Primaria,
devolvéndolle a capacidade organizativa, de xestión e a
recuperación de xerencia directa.

3.

Proceder á constitución e convocatoria inmediata do Consello de
Saúde da Área Sanitaria da Mariña.”

A seguir, prodúcense as seguintes intervencións:
1. A don Concelleiro don Partido Popular don Antonio Bouza Rodil,
para manifestar o seguinte:
4) Refírese ao primeiro punto da proposta de acordo, no que se
solicita a retirada do anteproxecto de Lei, polo que se modifica a
Lei 8/2008, e pregúntalle á Sra. Alcaldesa se leeu este
anteproxecto. Di que “o primeiro que fixen cando revisei o
anteproxecto foi solicitar unha reunión co Conselleiro de
Sanidade, señor Jesús Vazquez Almuíña, para aclarar as dúbidas
e a mediados de agosto nos recibíu e alí aclaramos as dúbidas
que tiña con respecto a este anteproxecto, que modifica unha lei
16
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Demandar da Xunta de Galicia as seguintes medidas:

Número: 2017-0012 Data: 03/11/2017

ACORDO

que foi aprobada no ano 2008 polo bipartito e o que se intenta é
actualizala á realidade.”

2. Intervén o concelleiro do grupo de non adscritos, don Bernardo
Fraga Galdo, para manifestar o seguinte:
-

Que van votar a favor desta moción, con todo o apoio do grupo de
non adscritos á “Plataforma na defensa da sanidade pública na
Mariña”.

-

Diríxese ao concelleiro do Partido popular, don Antonio Bouza,
para decirlle que se debe escoitar as dúas partes, que se só
escoita ao conselleiro, que terá un coñecemento relativo sobre o
17
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7) Intervén a Sra. Alcaldesa para manifestar que o señor Bouza pode
reunirse co Conselleiro de Sanidade, pero con quen debería de
reunirse tamén é co persoal do Hospital da Costa, porque a
grande maioría deles está en contra deste anteproxecto. Engade
que “Eu non o entendo totalmente o problema porque non estou
no tema, pero sí o entende esta xente da Plataforma e do persoal
do Hospital da Costa. Eu non estou no día a día do Hospital, pero
se tanto lles gusta ao grupo po Partido popular reunirse, deberían
reunirse tamén coa “Plataforma da defensa da sanidade pública
na Mariña”. Di que o señor Bouza debe centrarse no debate e
decir se o seu grupo está a favor ou en contra do anteproxecto e
non dar a volta por outros lados.
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6) Sinala que “A finais de agosto houbo unha reunión en Santiago
onde acudiron responsables da Consellería de Sanidade do
SERGAS, na que estiveron convocados todos os Alcaldes e
portavoces da Mariña. Eu a esa reunión non puiden asistir por
problemas de saúde, pero mandei a miña compañeira do Partido
popular, Cristina Goás, para que confirmara todo o que me
dixeran na reunión que tiven co Conselleiro de Sanidade. Por
parte do Concello de Viveiro non asistíu a Alcaldesa, pero sei que
enviou ao concelleiro de Facenda e do mar, moi relacionado coa
sanidade, e non sei se alí o señor concelleiro fixo alguna
pregunta, alguna aclaración, algunha protesta en contra deste
antoproxecto, porque entendo que se alí non fixo nada de eso é
que salíu conforme coa explicación como salín eu cando estiven
co conselleiro. Polo tanto creo que deberíamos de empezar por
aquí para centrar o debate”.

ACTA DO PLENO

5) Indica que ata o día de hoxe fixéronse unhas 1.500 alegacións a
este anteproxecto, que estivo colgado no Portal de transparencia
da Xunta de Galicia desde o minuto un, e pregunta o Concello de
Viveiro fixo algunha alegación, suxestión ou aportación en contra
ou a favor do mesmo para melloralo.

-

Don Bernardo Fraga di que se está ampliando o hospital, pero
que se non hai novos médicos e novos servizos dentro do
hospital, pregúntase para que vai servir; indica que ainda que as
habitacións sexan máis grandes, non se fai nada se non hai máis
persoal; que os servizos son os mesmos e que as demandas
continuarán sendo as mesmas.

-

Manifesta que ao seu grupo parécelle un atraso que a Xerencia
sexa desde Lugo e que “desde cada dous por tres os veciños
teñan que ir a Lugo por unha cuestión básica para a comarca da
Mariña, que é, por un lado, o envellecemento poboacional, que é
moi amplo, e, por outro, que as pensións para a xente que está
xubilada son as máis baixas do estado español. Polo tanto, cada
vez o gasto é maior para os veciños e veciñas de Viveiro e da
comarca da Mariña.”

-

Sinala que o seu grupo está sorprendido de que todos os servizos
estén en Lugo, engadindo que “a comarca da Mariña ten 80.000
habitantes e ten a entidade suficiente para ter un hospital con
todos os servizos igual que a capital da provincia.”

3. A Sr. Alcaldesa da a palabra a Don Jesús Fernández, manifestando
éste o seguinte:
- Diríxese ao concelleiro don Antonio Bouza para decirlle que,
efectivamente, estivo na reunión co Conselleiro e que,
efectivamente, a sanidade non ten nada que ver coa Concellería
de Facenda e do Mar, pero que a súa profesión de profesor de
inglés tampouco.
18
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Indica que días pasados estivo na concentración en Burela e
resalta algunhas das carencias que non funcionan ben no hospital
da Costa, sinalando as seguintes: “oncoloxía está sen persoal
propio; hai dúas salas de endoscopias, unha delas está pechada
por falta de persoal; perdeuse un número de camas e servizos;
unha pérdida total de autonomía do hospital; se hai que colocar
un marcapasos ou sustituilo hai que desprazarse a Lugo; se unha
enfermeira ten que estar polas noites para 30 pacientes e se, por
exemplo, dous pacientes se atopan mal, a ver como fai; hai xente
que agarda en urxencias 5, 6 ou 8 horas; isto é real, calquera
persoa que tivo que asistir ao hospital o pode comprobar; se un
se ten que operar de cataratas, ten que ir a lugo; nas listas de
agarda hay especialidades que chegan a un ano; non se cubren
as ausencias de especialista no Hospital e como esto poderíamos
citar máis casos.”
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Hospital da Costa, non é capaz de facerse unha composición de
lugar.

- Indica que na reunión manifestouse que habería pequenas
modificacións, pero que non habería modificacións sustanciais.
Pregúntase de que se so vai haber modificacións no tema das
zonas, en aspectos socio-sanitarios, etc. para que elaboran entón
o anteproxecto de modificación.

Que a saude é un tema moi delicado, e que Son Viveiro está de
acordo coa Moción.

-

Solicita que se apoie no noso Concello á “Plataforma na defensa
da sanidade pública da Mariña”, tanto económicamente como
noutros aspectos, como, por exemplo, se queren facer unha
manifestación.

A Alcaldesa respóndelle que o equipo de goberno xa está
apoiando á Plataforma e que a seguirá apoiando en todo o que
poida, ao que don Luis M. García Otero contestalle que “o momento
de decilo é tamén nos Plenos para que conste en acta”.
5. Intervén a segunda Tenente de Alcalde, Concelleira de Sanidade,
dona María Isabel Rodríguez López, resaltando os seguintes
aspectos:
- “Que a maior grande parte dos compañeiros que asistiron á
reunión en Santiago, sacaron en conclusión que se repetía de
planificar en función dos recursos sanitarios, pero se eses
recursos van incluir a área de Lugo, o distrito de Monforte, e do
distrito de Burela… comprenderán que cando non haxa recursos
suficientes non van poder ir ao Hospital da Costa, senón que se
van quedar no Hospital de Lugo.
- En relación á falta de sustitutos, é certo que hai falta de sustitutos,
sobre todo a partir de 2013, pero tamén por unha mala xestión da
Xunta de Galicia de non ofrecer contratos adecuados á profesión
que van a realizar. Fai pouco, compañeiros que acaban de
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4. Intervén don Luis M. García Otero, representante de Son Viveiro,
para indicar o seguinte:

Número: 2017-0012 Data: 03/11/2017

- Manifesta que na reunión fixo a pregunta “de que se se iban a
cubrir as prazas, por exemplo, cando o persoal está de permiso,
vacacións, ou baixas, falando concretamente en Viveiro dos
pediatras. Teño constancia de queixas no ambulatorio de Viveiro
e así mesmo o corraborou o alcalde Foz. En relación a este tema,
o Conselleiro respondeu que fixeran unha solicitude ao Ministerio
de Sanidade para que aumentaran o tema do MIR pediátrico, e
que o goberno nacional respondeu que non ían facer ningunha
modificación, que agás en Italia e España, no resto da Unión
Europea non había pediatras.”

rematar a súa especialidade de atención primaria, se lles ofrecía
contratos por horas e contratos por días. Na Comunidade de
Asturias reciente terminados os seus estudos se lles ofrecen
contratos por seis meses; con esto se comprenderá que os
médicos, sanitarios, ATS… non se animan a quedar en Galicia,
desde o momento en que noutras comunidades cercanas reciben
mellores remuneracións económicas.

- Non é lóxico que na atención primaria teñamos unha demanda
diaria entre 35 e 40 persoas diarias. Con esa demanda diaria ou
non se atende ben ao paciente, ou non acabamos en toda a
mañá, e os últimos teñen unha agarda un mínimo de 2 horas.
Todos estes retrasos acentuáronse desde que esta a EOXI,
desde que está a Xerencia de atención integral en Lugo, porque
non fai caso do que lle din os profesionais. (…).
- Hai que ter sensibilidade coa atención primaria, que é o primeiro
recurso onde chega o paciente e onde moitas veces, sen non
houbiera tantos retrasos nas probas, poderíase facilitar moitos
diagnósticos e non saturar tanto o Hospital da Costa; de pouco
vale que nos deixen pedir ecografías se no Hospital da Costa non
aumentan radiólogos.
- Outro problema é o chamado servizo de oncoloxía, ainda que non
se creou un servizo de oncoloxía, senón unha consulta de
20
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- Eu coñezo máis atención primaria, pero tamén coñezo cousas
que están pasando no hospital. Non é lóxico que na atención
primaria, por exemplo, un paciente, que hoxe empeza con tos ou
fiebre, teña que agardar unha semana para acudir ao súo médico;
non é lóxico que para facer un “test de alento” non teñamos vez
no ambulatorio de Viveiro ata o ano que ben, e o ano que ven
pode ser en febreiro ou en marzo; non é lóxico que se estén
pinchando máis de 100 analíticas todos os días que hai analise,
con tres persoas soamente. Pola cantidade de poboación que ten
o Concello de Viveiro o normal sería que se pincharan analíticas
todos os días… agora temos un retraso dun mes; (…) non é
lóxico que se nos tarde cunha ecografía preferente máis de seis
meses; non é lóxico que no Hospital de Lugo, cando ten que ir o
paciente a unha consulta de bascular teña que esperar case un
ano (…) Polo tanto, o funcionamento non é bo. Se algo se fai
bastante ben e gracias aos profesionais sanitarios.

Número: 2017-0012 Data: 03/11/2017

- Con respecto á falta de persoal o Sr. Ares tamén dixo que, con
respecto aos médicos en atención primaria, en teoría estaría
resolto no ano 2018, pero que na práctica que non se ía notar ata
o 2020. Os médicos que teñen a idade para xubilarse deixanos
unhos anos máis porque se non nun prazo de dous, tres cinco ou
anos non hai médicos en atención primaria.

oncoloxía, que está todos os días no hospital da Costa, que é
distinto a un servizo de oncoloxía cun oncólogo. Hai pacientes
que no seu tramo da mañá non terminaron o tratamento. Eses
pacientes non están seguidos por oncólogo; están seguidos por
unha enfermeira que tampouco é de oncoloxía e se teñen que
ingresar en planta están seguidos por un médico de medicina
interna, que non é o mesmo que se o segue un oncólogo.

- Non creo que todo esto sexa unha boa xestión dos servizos
sanitarios. E todo esto está ocurriendo desde a creación das
EOXI. Se agora as áreas sanitarias van a ser unha prolongación
das EOXI imos a continuar no mesmo, coa desventaxa de que os
pacientes van ter que ir moitas veces a Lugo. Xa están indo por
cataratas. Non entendo porque no hospital de Monforte non se
desprazan a Lugo a operarse por cataratas, cando hai máis ou
menos ou, incluso, había menos oftalmólogos que aquí, e aquí
derívanse a Lugo. (…)
- Non é lóxico que as operacións de rodillas ou outras de trauma se
despracen a Lugo, porque a primeira revisión faina o médico de
Lugo, pero se ao mes e medio enferma ten que esperar tres
meses para que volva ao traumátólogo do hospital da Costa.
- Hai moitas deficiencias e non é unha tontería o que está
reclamando a Plataforma sanitaria, que é o que reclamamos
moitas veces os profesionais. Trátase de achagarlle o máis
posible a sanidade ao paciente, para que teña o diagnóstico o
máis rápido posible.”
6. Nunca segunda intervención, don Antonio Bouza Rodil, dí o
seguinte:
-

“Coincido coa Concelleira de Sanidade no que di. Por desgracia a
saude é un tema moi sensible, que tarde ou cedo nos suele
afectar a todos. Creo que todos nos merecemos unha sanidade
pública o mellor posible. So podo falar alabanzas de médicos,
enfermeiros, celadores, etc., porque sei que poñen o mellor
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- En pleno siglo XXI a sanidade debería de estar máis cerca,
facilitar máis ao cidadán o seu acceso á sanidade pública. (…).
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- Cando se creou a hospitalización a domicilio, de entrada, íase
crear con tres equipos. Ao final tiveron que xuntar hospitalización
a domicilio e cuidados paliativos para ter os tres equipos. Non é o
mesmo unha hospitalización a domicilio que cuidados paliativos.
Eso merma nalgunhas ocasións a asistenza que lle poden prestar
aos pacientes os compañeiros sanitarios, a pesar dos seus
esforzos. (…).

-

A mensaxe que deu o Conselleiro de Sanidad foi unha mensaxe
de tranquilidade e confianza, no senso de que vai ser unha
sanidade de calidade. En relación ao noso hospital, o que me
garantiza é que vai seguir contando con máis e mellores servizos,
pero non só o dixo él, senón que tamén o dixo o Presidente
Feijoo, o Delegado da Xunta e a Xerencia do Hospital… o que me
aseguraron foi que o Hospital da Costa ía a ter máis e mellores
servizos, que vai a seguir sendo o centro hospitalario de
referencia para a Mariña. (…)

-

Entendo as cauísticas as que fixo referencia a Concelleira de
Sanidad, e sei que haberá esas e as haberás máis graves, e a
eses aspectos haberá que prestarlles especial atención.

-

En relación ao tema dos distritos sanitarios, A Mariña vai a ser un
distrito e hai un hospital que se está ampliando, cunha inversión
importante de 20.000.000 €. (…). En todo o anteproxecto non vin
ningunha parte que contemple a disminución de que o feito de
que Burela se converta nun distrito sanitario que haxa unha
reducción de servizos sanitarios… non o atopei no anteproxecto
por máis voltas que lle dín. Todo o contrario, o que me
manifestaron é que a modificación faise para aumentar servizos.
Creo que iso é a proba inequívoca de que hai un compromiso, e
eu, polo menos, quero créelo porque foi o que se me trasmiteu;
hai máis servizos que nunca con respecto ao ano 2012 (temos
oncoloxía, atención a domicilio, segunda sala de endoscopias…).
Polo tanto, hai máis investimento na sanidade pública nesta
comarca que nunca. (…)

-

Con respecto ao tema dos traslados a Lugo a min
garantizáronme que vai ser todo o contrario… que se busca é
unha atención máis próxima ao domicilio do paciente; o que se
pretende é que sexan os médicos os que veñan a Burela, e non
ao revés, que os pacientes teñan que ir a Lugo ou a Coruña. Polo
tanto, trátase de acercar os profesionais aos pacientes e non ao
22
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Polo anterior entendo que a Xunta de Galicia da este paso para
mellorar o servizo. Se eu entendera, coas explicacións que me
deron, que era para empeorar, tamén o diría, non tería ningún
problema en decilo. Maís aló dos casos que menciona a
Concelleira, que non dubido que serán eses e outras peores, creo
que a Xunta fai esta modificación para modernizar o actual mapa
sanitario, para seguir avanzando no modelo de área sanitaria
provincial, e esta modificación está pensada para que os
pacientes sexan os grandes beneficiados, e non ao revés.
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deles, e ás veces moito máis, para que atención sanitaria sexa da
mellor calidade posible.

-

En relación ao que se di de que a Xerencia do Hospital que vai
perder poderío, que non vai ter independencia, non é o mesmo
que di a Xerencia do Hospital… a nos cóstanos que a Xerencia
de Burela seguirá dixirindo e coordinando desde a Mariña todos
centros de saúde, de atención primaria, o propio hospital e a
propia atención socio-sanitaria. O feito de que haxa un orzamento
único para o provincia non impediu que o goberno de Feijoo esté
facendo agora esta ampliación de 20.000.000 € no hospital… e
eu quero pensar que esta ampliación se está facendo para
ampliar servizos. Polo tanto, aquí se ve un indicio claro. É
verdade que hai necesidades que atender, como ven dixo a
Concelleira de Sanidade, pero creouse unha sala de tratamentos
para enfermos de cancro; creouse o novo servizo de
hospitalización a domicilio; púxose en marcha a segunda sala de
endoscopias; adquiríronse novos ecógrafos…; modernizáronse
todas as instalacións de anestesia; reformouse a área de
maternidade; reformáronse os espazos da farmacia; púxose en
marcha a ambulancia medicalizada en Foz… sen citar outras
obras menores que suman un total de 2,2 millóns de euros.”

-

Don Antonio Bouza conclúe sinalando que “en parte algunha
deste anteproxecto atopei minoración de medidas de ampliación
sanitaria; esta moción non vexo que reinvidique mellores servizos
técnicos e sanitarios; melloras na atención e no confor; mobiliario
con comodidade para o enfermo… non o vin nesta moción e creo
que ningún dos que estamos aquí estaríamos en contra destas
melloras. O Partido Popular traballa para mellorar estes
aspectos”.

7. Intervén a Sra. Alcaldesa para decir o seguinte:
-

Que “o director do Hospital da Costa, que foi Alcalde de Cervo
polo Partido Popular, dimitíu como responsable do Hospital por
todo o que se aveciñaba, dito por el mesmo na prensa”.
23
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A mín déronme un dato que pode ser comprobable, que é que
desde o ano 2012 ata o 2016 os médicos do HULA que se
trasladaron ao hospital da Costa atenderon 8.579 consultas en
Burela, e entendo que son 8.579 desprazamentos que aforraron a
veciños e veciñas de Viveiro. Polo tanto, a idea está clara, que é
que os médicos do HULA se despracen a Burela e non á inversa,
e isto acontece non so en oncoloxía, senon noutros servizos
como
anatomía
patolóxica,
cardioloxía,
rehabilitación,
hospitalización a domicilio, etc.
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revés. Un exemplo témolo co servizo de oncoloxía, donde cada
día ven un oncólogo ao hospital. (…). Haberá pacientes que
teñan que ir a Lugo por patoloxías que en Burela non se podan
atender, pero a idea xeral é aumentar servizos.

-

Que “a maior parte da ampliación do Hospital da Costa vai para
parking, que hai que pagar.”

-

Indica que “a Plataforma que está aquí non está tola; que o
persoal sanitario non está tolo, e que se están en contra será por
algo; que na manifestación que se levou a cabo en Burela por
este tema houbo moitísima xente, e por algo será; que houbo
unha reunión no Conservatorio da Plataforma donde se explicou,
ben documentado, todo o que isto iba supoñer, unha reunión
donde o Partido popular non estivo. Eu vexo ben Don Antonio
Bouza se reúna co Conselleiro, pero tamén debería reunirse co
persoal afectado, neste caso co persoal do Hospital da Costa.”

-

Dille a D. Antonio Bouza que iniciou a súa segunda intervención
facendo referencia ao que lle decían o Sr. Conselleiro e o Sr.
Feixoo, e que se non llo din eles vaillo decir o seu grupo, de que
“o señor Conselleiro e o señor Feijoo estanlle mentindo”. Engade
que “aparte de reunirse nos seus despachos tamén pode ir ao
Hospital da Costa ou ao centro de saúde de Viveiro para reunirse
cos seus profesionais, ou incluso coa Plataforma, que lle van a
decir o que está pasando coa sanidade de A Mariña.”

-

Tamén comenta que “Vostede contou as veces que viñeron os
médicos do HULA a Burela, pero non se refería aos veciños que
foron da Mariña a Lugo.”

9. Intervén Don Luis M. García Otero, representante de Son Viveiro,
dirixíndose á Plataforma sanitaria, para animalos e decirlles que
sigan loitando por un ben tan preciado como é a saúde, e que nos
sigan motivando aos cidadáns da Mariña para seguir
manifestándonos e conseguir o que verdadeiramente necesitamos.
10. Invervén a Concelleira de Sanidade, dona María Isabel Rodríguez
López, sinalando o seguinte:
-

Dille a Don Antonio Bouza que “non quero decir que vostede
estea mentindo, pero hai diferentes opinións con respecto a este
tema”.

-

En relación aos investimentos que se van a facer sinala que “hai
diferentes opinións. O persoal do hospital da Costa, que está
vendo o que se está facendo e o que se vai a facer, falan de que
24
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8. Intervén Don Bernardo Fraga, para decir o seguinte:
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Tamén di que a Concelleira de Sanidade, dona María Isabel
Rodríguez López, non puido asistir á reunión de Santiago porque
non tiña sustituto no centro de saúde.
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-

Hai moita xente de cataratas que teñen que desprazarse a Lugo
a revisión. ¿Por qué non ven o oftalmólogo, en vez de que a
xente teña que desprazarse a Lugo? Non me parece que esto
vaia a mellorar, senón que vamos a seguir no mesmo.

-

O anteproxecto deberíano consensuar, como se fixo coa Lei do
2008, tendo a percepción dos usuarios, do persoal sanitario, das
necesidades que ten cada área… para facer mellor o
anteproxecto, porque o problema é que se está apartando, sobre
todo en zonas da montaña, moitos servizos da cidadanía, en vez
de acercalos. Se hai que ir a Lugo é unha hora e media; non é o
mesmo un ingreso de 15 días en Lugo que en Burela. A Burela
desplázase un en quince minutos; a Lugo non. Non digo que vaia
desaparecer o Hospital de Burela, pero sí que vai a mermar en
servizos.”

-

Dille a Don Antonio Bouza que os recursos do hospital neste
anteproxecto van a ser xestionados desde Lugo, e pregúntalle “se
está mellor xestionada a súa casa desde a propia casa ou se llan
xestionan desde Lugo.”

-

Conclúe sinalando de que “hai motivos suficientes para que en
principio a Xunta de Galicia teña en conta todas as alegacións,
observacións… toda a contestación social que hai con este
anteproxecto e que teña en conta aos profesionais, pero, sobre
todo, aos doentes, que son os que van a sufrir todos estes
problemas.”

Non se producen máis intervencións, e o Pleno da Corporación, con dez
votos a favor (os dos concelleiros do Partido Socialista; grupo de non
25
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simplemente está orzamentado este ano un millón e medio de
euros. Non é verdade que se vai ampliar moitas cousas que fan
falla. Vaise ampliar o parking… vanse ampliar unhas 10 camas…
pero sen embargo non se amplía o laboratorio; non se amplia
raios (que fan fallan máis radiólogos e máis servizos); non se
amplian quirófanos… Temos un área que en época de inverno
terá unas 16.000 ou 18.000 persoas, pero en verano hai moitas
máis persoas. No Hospital da Costa hai 4 quirófanos: tres son
para ciruxías programadas, un para urxencias; a maiores hai un
para ciruxía ambulatoria de ollos e un para ciruxía ambulatoria de
dermatoloxía. Non creo que eses quirófanos sexan suficientes
para atender todos os problemas de ciruxía que hai na área da
Mariña. Outra cousa que non se vai ampliar, de momento, é a
área de UCI e reanimación. En casi todos os hospitais a UCI e a
Reanimación están separados. No Hospital da Costa non. Hai
simplemente trece camas. Hai moitos pacientes que cando
despertan dunha ciruxía despertan no quirófano. No HULA contan
con 19 quirófanos.

adscritos e concelleiro de Son Viveiro) e tres votos en contra (os dos
concelleiros do partido popular), acorda:
1. Demandar da Xunta de Galicia as seguintes medidas:

c) Proceder á constitución e convocatoria inmediata do Consello de
Saúde da Área Sanitaria da Mariña.
2. Dar traslado do presente acordo ao Sr. Conselleiro de Sanidade da
Xunta de Galicia.
3ª PARTE. PARTE DE CONTROL
Rogos e preguntas

ACTA DO PLENO

b) Desenvolver e dotar de orzamento a actual Lei da Saúde e dotar
de recursos económicos e técnicos a Atención Primaria,
devolvéndolle a capacidade organizativa, de xestión e a
recuperación de xerencia directa.
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a) Retirada do Anteproxecto de Lei polo que se modifica a Lei
8/2008, de 10 de xullo, de Galicia; mantendo a área sanitaria da
Mariña, descentralizando as decisións e respectando as súas
competencias e autonomía, desenvolvendo unha xerencia propia
con todas as competencias e poñendo en valor o Hospital da
Costa e dotándoo de medios materiais e humanos acordes co seu
ámbito de actuación.

Polo Partido Popular realízanse os seguintes rogos á Sra.
Alcaldesa, recollendo de seguido a trascripción literal dos rogos
formulados e as respostas dadas a cada un deles, segundo o seguinte
detalle:
“D. Antonio J. Bouza Rodil, en representación do grupo municipal
“Partido Popular de Viveiro”, realiza á Alcaldesa os seguintes Rogos...,
ao obxecto de que se subsanen as seguintes deficiencias coa maior
celeridade posible: (...)”
1.

PRIMEIRO ROGO DO PARTIDO POPULAR: “Algúns veciños e
viandantes da parroquia de Covas dirixíronse ao grupo municipal
do Partido Popular para transmitirnos a mala situación dalgunhas
das losetas nas beirarrúas (Suasbarras e Avda. Cantarrana),
como por exemplo, fronte á entidade bancaria “Abanca”, fronte a
panadería de Covas, e na fonte de Suasbarras, todas en situación
de floxedade, o que resulta unha incomodidade e de certo perigo
26
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Rogos do Partido Popular

para os viandantes, polo que ROGAMOS á Delegación de Obras
do Concello que se reparen estas anomalías o antes posible.”
A Sra. Alcaldesa responde que “Desgraciadamente esta
situación repítese con frecuencia en varios sitios do Concello. A
razón débese a que se están aparcando coches e camións
enriba das beirarrúas, reservadas para os peóns. Tomo nota e
comunicareille á Policía Local que vixíen esta situación.”

3.

ACTA DO PLENO

A Sra. Alcaldesa responde que “O Concelleiro de Obras
comunícame que ten coñecemento do mal estado dos viais que
vostede cita e dalgún outro, debido, en case todos os casos, a
extración de madeira. Desde hai 6 meses requirimos primeiro a
unha empresa, e logo a outra, para subsanar estas deficiencias.
Por exceso de traballo, non puideron realizar o rego asfáltico
solicitado desde Sequeiro ao Cristo, en Vieiro.”
TERCEIRO ROGO DO PARTIDO POULAR: “Segundo poidemos
observar, na parroquia de Faro, no paseo marítimo de Area,
algúns puntos de luz do paseo marítimo están sen alumeado
público, en concreto, os situados no muro de dito paseo. Por este
motivo ROGAMOS ao equipo de goberno a súa reparación o
antes posible.”
A Sra. Alcaldesa responde:
- “O paseo principal de Area está perfectamene iluminado
durante toda a noite; tamén o están as zonas próximas ás
casas que existen na zona.
- O alumeado situado nalgúns puntos do muro adoita
desconectarse con frecuencia. Direille ao electricista
municipal que, en canto poida, o revise.
- O Concelleiro de obras comunícame que durante o inverno,
a partir das 10 da noite, ao non realizar función algunha, o
alumeado do muro apágase.”
4.

CARTO ROGO DO PARTIDO POPULAR: “O reloxio da Igrexa de
Santa María, despois dun longo periodo de ausencia, voltou a ser
colocado no seu sitio no mes de agosto do presente ano. Como
27

2

Número: 2017-0012 Data: 03/11/2017

SEGUNDO ROGO DO PARTIDO POPULAR: “A estrada de
Pallaregas (Covas) a Vieiro, no treito desde Sequeiro ao Cristo en
Vieiro, así como a estrada desde o Vilar a Carreira en Magazos,
están en malas condicións, presentando abundantes fochancas, o
que dificulta a circulación de vehículos. Dado que son estradas de
competencia municipal e polo que ROGAMOS ao equipo de
goberno a súa reparación á maior brevidade posible.”
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2.

queira que, desde a súa colocación está parado nas seis, e polo
que ROGAMOS á Sra. Alcaldesa que se realice as xestións
oportunas para o seu arranxo definitivo e así volte a funcionar con
normalidade.”

“D. Antonio J. Bouza Rodil, en representación do grupo municipal
“Partido Popular de Viveiro”, realizan á Sra. Alcaldesa da Corporación as
seguintes preguntas sobre as que desexan obter... a correspondente
resposta...:”
1.

PRIMEIRA PREGUNTA DO PARTIDO POPULAR: “No Pleno de
8 de xaneiro de 2015 este grupo municipal presentou unha
moción relativa á colocación de carteleiras informativas no noso
Concello, moción que, despois dun amplo debate, foi aprobada
por unanimidade e consensuada para facultar á Sra. Alcaldesa
para que fixera as xestións necesarias coas empresas, así como
para buscar os sitios máis idóneos para a súa instalación polas
distintas parroquias do noso Concello.
No Pleno do 4 de novembro de 2015 o noso grupo
preguntou por este asunto, manifestando a Sra. Alcaldesa que
pedirán prezos e que saían a 350 €, máis o IVE unidade, faltando
por decidir os lugares máis adecuados para a súa colocación.
Como a día de hoxe, e case despois de dous anos, a
situación segue igual, sen carteleiras nas parroquias, e polo que
lle vovemos a PREGUNTAR á Sra. Alcaldesa:
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Polo Partido Popular realízanse as seguintes preguntas á Sra.
Alcaldesa, recollendo de seguido a trascripción literal das preguntas
formuladas e as respostas dadas a cada unha delas, segundo o seguinte
detalle:

ACTA DO PLENO

Preguntas do Partido Popular

Número: 2017-0012 Data: 03/11/2017

Con respecto a este rogo, a Sra. Alcaldesa responde que “Nos
últimos dous anos realizáronse obras, tanto no acceso ao
reloxio da igrexa de Santa María, como no propio reloxio.
Últimamente houbo que sanear as agullas e repoñer os critais.
En canto se parou, tanto o Concelleiro de Facenda como o
Concelleiro de Obras puxéronse en contacto coa persoa
encargada destas labores. Indicanos que, por algunha razón, o
reloxio bloquéase nunha hora. Está desmontando engranaxes
para descubrir o motivo. Como ve, xa fixemos as xestións
oportunas e esperamos que este reloxio, tan representativo
para a comunidade, se poida arranxar en breve.”

b)

No caso de terse reunido coas mencionadas empresas,
¿chegaron a algún acordo?

c)

¿Cales son os motivos polos que a día de hoxe non se
colocaron as carteleiras nas distintas parroquias do noso
Concello, tal e como se acordou neste Pleno?

d)

¿Se se van a colocar as carteleiras?, ¿cando pensan
facelo?”

ACTA DO PLENO

Con respecto ás anteriores preguntas, a Sra. Alcaldesa
responde:
“Desde o respecto que para nosoutros supón a aprobación
dunha moción, á hora de levala a efecto atopamos problemas
en canto á ubicación destas carteleiras.
Buscando efectividade, estética e evitar actos vandálicos,
despois de consultar ao responsable de Excelencia Turística,
entendemos que o máis adecuado pasa por fixalas en edificios
públicos.”
2.

SEGUNDA PREGUNTA DO PARTIDO POPULAR: “Na revisión
do contrato do Concello coa empresa concesionaria de limpeza e
recollida de lixo, CESPA no ano 2007, incluíuse o compromiso do
Concello de ceder a dita empresa unha parcela para a
construcción dunha nave. Dado que dito terreo se puxo a
disposición da empresa no ano 2015, e se lle reiterou no ano
2016 para que fixera esta nave no polígono industrial de
Landrove, sen que a día de hoxe teñamos constancia desfe feito,
o que si lle añadimos a que a empresa acaba este ano o contrato,
son os motivos polos que lle PREGUNGAMOS á Sra. Alcaldesa:
a)

¿En que situación se atopa a día de hoxe a negociación
entre a empresa concesionaria de limpeza e recollida de
lixo CESPA e o Concello para a construcción da citada
nave?

b)

Dado que este ano acaba a concesión coa empresa Cespa
da recollida de lixo e de limpeza no noso Concello, ¿ten o
equipo de goberno preparado os pregos de condicións
29
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Dado que as empresas funerarias eran as máis
interesadas en axudar a costear este servizo, ¿contactou
con elas para falar de dita posibilidade?
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a)

para un novo concurso de adxudicación dun novo
contrato?
c)

En caso afirmativo, para cando está prevista a comisión ou
Mesa de contratación para iniciar este novo concurso de
adxudicación de limpeza e recollida de lixo do noso
Concello.”

Con respecto ás anteriores preguntas, a Sra. Alcaldesa responde:

Tras a última destas reunións, que tivo lugar antes do verano, a empresa
CESPA presentou fai unhos días un borrador do posible acordo entre a
empresa e o Concello para resolver esta cuestión. Estamos á espera de que
os técnicos municipais valoren esta proposta para adoptar una decisión ao
respecto.
Polo que respecta ao remate do contrato e a tramitación dun novo
procedemento, o primeiro paso é elaborar o prego técnico; pola súa
complexidade, o Concello pedíu orzamentos a diversas empresas
especialistas neste sector e xa se encargou o traballo a unha delas.
Posteriormente, os técnicos municipais redactarán o prego de cláusulas e,
tras ser informado por Secretaría e Intervención, convocarase a Comisión
Informativa previa ao Pleno.”
Non habendo máis asuntos a tratar, a Sra. Alcaldesa da por rematada a
sesión ás vinteduas horas do once de outubro de dous mil dezasete,
levantando eu, Secretario Accidental, esta acta, na que dou fe de das
intervencións realizadas e dos acordos adoptados.
Documento asinado dixitalmente, á data que consta á marxe.
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ACTA DO PLENO

Cómpre lembrar que a empresa está obrigada a construir unha nave con
base á oferta presentada e o contrato asinado no ano 2000. Este contrato foi
obxecto dunha modificación en 2007, incluíndose no referente á nave a
obriga do contratista de construcción desa instalación ata un importe de
120.202,42 euros, quedando condicionada á cesión por parte do Concello
dos terreos. En 2015 púxose a disposición da empresa a parcela municipal
sita no Parque empresarial de Landrore (parcela II-6), reiterándose esta
posta a disposición en 2016.
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“Con respecto á construcción da nave, tal e como xa expliquei no Pleno do
pasado mes de marzo, este equipo de goberno e os técnicos municipais
reuníronse coa empresa Cespa en diversas ocasións, co obxectivo de tratar
a obrigatoriedade da empresa para a construcción da nave.

