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Maria Loureiro Garcia (2 para 2)
PRESIDENTA - ALCALDESA
Data de Sinatura: 26/12/2017
HASH: f0d7486c345265413a72536c8704576b

CONCELLEIROS:

Na Casa do Concello de Viveiro, ás vinte horas e trinta minutos do
dezaseis de novembro 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

2

Resolución á solicitude de D. Fabián Pardo Fernández para a
compatibilidade de postos de traballo (Expte. 5337/2017).

Dase conta ao Pleno da Corporación dos seguintes antecedentes
deste expediente, que, de xeito resumido, foron os seguintes:
-

D. Fabián Pardo Fernández presenta escrito no Concello con rexistro de
entrada núm. 5837, de 18 de setembro de 2017, e posterior información
complementaria (rexistro de entrada 5917/2017), instando a
compatibilidade para poder exercer a labor como monitor no obradoiro
“Terras do Sor”, promovido polo Concello de Ourol, co desempeño do
seu traballo como conserxe no Concello de Viveiro.

-

Con base nos escritos presentados, o Responsable de persoal municipal
emitíu informe o 29 de setembro de 2017.

-

A Secretaría municipal emitíu informe o 6 de novembro de 2017, no que
da conta dos antecedentes deste procedemento e no que sinala que o
órgano para a resolución da solicitude é o Pleno da Corporación, con
base nos artigos 50.9 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro,
polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e
Réxime Xurídico das Entidades Locais e 9 da Lei 53/1984, de 26 de
decembro, de Incompatibilidades do Persoal ao Servizo das
Administracións Públicas.
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Preguntando a Sra. Alcaldesa se se presta aprobación á acta da
sesión extraordinaria de 11 de outubro de 2017, os membros presentes do
Pleno da Corporación, por unanimidade, deciden prestarlle aprobación.

Número: 2017-0014 Data: 22/12/2017

Aprobación da Acta da sesión de 11 de outubro de 2017

ACTA DO PLENO

1

-

A Comisión informativa de Persoal, en sesión de 13 de novembro de
2017, dictaminou, por unanimidade, denegar a solicitude presentada por
don Fabián Pardo Fernández para compatibilizar o seu traballo como
conserxe do Concello de Viveiro co de monitor no obradoiro “Terras do
Sor”, promovido polo Concello de Ourol, declarando a súa
incompatibilidade, con base no informe emitido polo responsable de
persoal do Concello de Viveiro, asinado o 29 de setembro de 2017.
ACORDO

-

2. Dar traslado deste acordo a Don Fabián Pardo Fernández,
achegándolle o informe do responsable de persoal municipal de 29 de
setembro de 2017, no que se fundamenta a denegación da súa
solicitude, poñendo no seu coñecemento os recursos que procedan
contra a citada decisión.

3

Aprobación do expediente de contratación denominado
“Servizo de limpeza de diversos edificios e dependencias
municipais do Concello de Viveiro” (Expte. 6231/2017).
A Sra. Alcaldesa da a palabra ao Concelleiro de Facenda.

O Tenente de Alcalde, Concelleiro de Facenda, don Jesús
Fernández Fernández, da conta dos antecedentes do expediente. A seguir,
comenta as características básicas desta contratación, segundo o seguinte
detalle:
-

Que se contempla a contratación en cinco diferentes lotes: lote núm. 1:
Casa do Concello; Centro de Servizos Sociais; Biblioteca municipal;
Arquivo histórico; Teatro Pastor Díaz; Conservatorio de música; Oficina
de turismo; Centro comarcal e Centros sociais de Xunqueira e Magazos;
lote núm. 2: Colexio Santa Rita de Galdo; lote núm. 3: Colexio Pedrosa
Latas de Celeiro; Lote núm. 4: Colexio de Covas; lote núm. 5:
Dependencias da UNED.

3

3
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1. Denegar a solicitude presentada por don Fabián Pardo Fernández
para compatibilizar o seu traballo como conserxe do Concello de Viveiro
co de monitor no obradoiro “Terras do Sor”, promovido polo Concello de
Ourol, declarando a súa incompabilidade, con base no informe emitido
polo responsable de persoal do Concello de Viveiro, asinado o 29 de
setembro de 2017.
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-

ACTA DO PLENO

Non se producen intervencións, e o Pleno da Corporación, por
unanimidade dos membros presentes, acorda:

-

Que se contempla un período de execución de contrato de “catro anos”,
coa posibilidade dunha prórroga bianual, non podendo exceder o
contrato do período máximo de “seis anos”.

-

Que o tipo de licitación global da contratación (polos cinco lotes)
ascende a un importe de “setecentos vintecinco mil seiscentos euros”
(725.600,00 €) polos catro anos de duración do contrato, representando
un gasto anual (segundo o tipo de licitación) de 181.400 €.



1. A do concelleiro do Partido Popular, don Antonio Bouza Rodil,
indicando que se remite neste asunto ao dictame favorable do seu grupo
na Comisión Informativa de Desenvolvemento local, felicitando ao
Secretario Accidental, don José Vivero Russo, pola súa labor na
redacción dos pregos. Así mesmo sinala que espera que o
procedemento se desenvolva satisfactoriamente para todos e que as
empresas que resulten adxudicatarias podan executar o traballo o mellor
posible.
2. A de don Bernardo Fraga Galdo, do grupo de non adscritos, facendo
as seguintes preguntas: 1) Se se fixo unha comparativa entre a xestión
pública e a xestión privada; 2) Se esta contratación vai supoñer un
aumento de coste para o Concello, no senso de que a limpeza dos
centros educativos execútanse actualmente mediante traballadoras
autónomas, que non sabemos en que situación van a quedar na nova
contratación, e podería darse o caso de que non foran adxudicatarias no
novo contrato pero que seguiran prestando o servizo ao Concello, co
conseguinte aumento de coste con estas traballadoras e coa empresa
que resulte adxudicataria do novo contrato para a limpeza das mesmas
dependencias.
Ás preguntas formuladas por Don Bernardo Fraga Galdo
responde o concelleiro don Jesús Fernández Fernández, que sinala o
seguinte:
-

En relación á primeira pregunta, de se se fixo unha comparativa entre
xestión directa e xestión indirecta, don Jesús Fernández responde
que non, “porque agora mesmo cos empregados que ten o Concello
de Viveiro non daría para cubrir todo este servizo, dado que,
ademáis, existen dependencias, como se comprobar no prego de
prescricións técnicas, que son de limpeza diaria, de dúas ou tres
4
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ACTA DO PLENO

De seguido a Sra. Alcaldesa da a palabra aos seguintes concelleiros,
producíndose, consecuentemente, as seguintes intervencións:

Número: 2017-0014 Data: 22/12/2017

Don Jesús Fernández Fernández indica que a Comisión Informativa
de Desenvolvemento Local, en sesión de 13 de novembro de 2017,
dictaminou favorablemente, por unanimidade, a aprobación deste
expediente e o que procede agora e tráelo a Pleno para a súa aprobación,
se procede.

Intervén tamén a Sra. Alcaldesa para dar resposta a don
Bernardo Fraga, comentando que, no caso de executar a prestación por
xestión directa, non sabemos ata que punto se podería ampliar máis a
plantilla municipal para a prestación deste servizo, pola tasa de
reposición. Di que esto se mirou e que legalmente non se pode
aumentar nun tanto por cento a plantilla municipal. Ademáis indica que
Viveiro ten servizos para reubicar o persoal de limpeza, xa que en
ocasións producíronse baixas e non tíñamos persoal para as
substitucións.


3. Intervén seguidamente o concelleiro de Son Viveiro, don Luis
Manuel García Otero, manifestado a importancia de seguir apostando
porque os servizos sexan públicos, pero incide en que os pregos os ve
correctos, polo que vai votar a favor. Felicita tamén ao Secretario
Accidental, don José Vivero Russo, polo seu traballo na redacción dos
pregos deste expediente e pola súa intervención na Comisión
Informativa de Desenvolvemento Local. Intervén a Alcaldesa para
manifestar que se suma á valoración do traballo feito polo Secretario
Accidental, indicando que xa llo dixo persoalmente, pero que quere
tamén facelo públicamente.
ACORDO

Non se producen outras intervencións, e o Pleno da Corporación,
por unanimidade dos membros presentes, acorda:
5
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En canto á segunda pregunta don Jesús Fernández indica que “o
cálculo do tipo de licitación do contrato foi feito con base nos gastos
reais que se están realizando na actualidade, incrementándoo algo,
para que as empresas licitadoras teñan marxe para ofertar á baixa”.
Ademáis informa de como está a situación para executar este servizo
na actualidade, sinalando que “o arquivo histórico, teatro Pastor
Díaz, oficina de turismo e a oficina de rehabilitación do casco
tíñamos unha traballadora municipal que se xubilou recentemente; a
biblioteca agora mesmo estana limpando tres traballadoras, entre
elas (unha a media xornada); os centros sociais de Xunqueira e
Magazos as limpaba unha empresa; o Conservatorio de música, o
Centro de servizos sociais e a Casa do Concello estanas a limpar
outra empresa; os colexios Santa Rita de Galdo, Pedrosa Latas e as
dependencias da Uned estanas a limpar tres traballadoras
autónomas, unha en cada un deses centros educativos; no colexio
de Covas tivemos durante varios anos a diferentes traballadoras
municipais e agora mesmo hai unha traballadora do Risga, porque a
que estaba de titular está de baixa e non sabemos neste momento
se seguirá prestando o servizo.”
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-

ACTA DO PLENO

veces á semana, polo que habería que dispoñer de bastante persoal
para que o servizo quedara totalmente cuberto”.

-

2. Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares e de
prescricións técnicas para a referida contratación.

-

3. Adquirir o compromiso do gasto para os exercizos de vixencia do
contrato.

-

4. Publicar os anuncios correspondentes para a convocatoria pública do
procedemento de contratación.

-

5. Dar traslado deste acordo á Intervención municipal para o seu
coñecemento, así como ao Servizo de Contratación para dar
continuidade ao procedemento ata a súa conclusión.

4

Resolución da convocatoria fase XV de subvencións para a
rexeneración e renovación urbana na área de rehabilitación do
casco histórico de Viveiro (Expte. 4219/2017).

Dase conta da Proposta de Alcaldía, relativa a este asunto, asinada o
9 de novembro de 2017, que, literalmente trascrita, di:

Número: 2017-0014 Data: 22/12/2017

1. Aprobar o expediente para a contratación denominada “Servizo de
limpeza de diversos edificios e dependencias municipais do Concello de
Viveiro” (Expte. 6231/2017).

ACTA DO PLENO

-

Visto o “Acordo da Comisión Bilateral celebrada o 26 de outubro de 2017, relativo á área
de rexeneración e renovación urbana Casco Histórico de Viveiro (Lugo), Comunidade
Autónoma de Galicia, prórroga do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a
rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016, anualidade
2017”, asinado entre o Concello de Viveiro, o Instituto galego de Vivenda e Solo e o
Ministerio de Fomento para a realización conxunta de obras de rehabilitación de edificios e
vivendas, reurbanización de espazos públicos e demáis aspectos específicos da Área de
Rexeneración e Renovación urbana do Casco Histórico de Viveiro, no marco do R.D.
637/2016, de 9 de novembro, polo que se prorroga o Plan estatal de fomento do
alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a regeneración e renovación
urbanas, 2013-2016, regulado polo Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, en virtude do
establecido na Disposición adicional única do Real Decreto 637/2016.
No citado acordo programouse a rehabilitación de 7 vivendas, que constituirán a fase XV
do Plan de Rehabilitación do Casco Histórico de Viveiro,
E por isto que, esta Alcaldía, PROPÓN ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte
acordo:

6
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“ASUNTO: CONVOCATORIA FASE XV DE SUBVENCIÓNS PARA A REXENERACIÓN E
RENOVACIÓN URBANA NA ÁREA DE REHABILITACIÓN DO CASCO HISTÓRICO DE
VIVEIRO.

PRIMEIRO. A publicación da convocatoria da Fase XV de subvencións para a rexeneración
e renovación urbana na Área de Rehabilitación do Casco Histórico de Viveiro, que se
rexerán polas bases publicadas no BOP en data 24 de decembro de 2015. A convocatoria
reflictirá o orzamento máximo disponible, así como o número de actuacións.
SEGUNDO. Facultar a Sra. Alcaldesa, ou Concelleiro que legalmente a substitúa, para
asinar canta documentación sexa precisa par a formalización da convocatoria, e demáis
trámites necesarios; e, de ser o caso, para a solicitude e asinado da adenda ó Convenio
mencionado anteriormente.

Actuacións concedidas
Orzamento aportado polo Ministerio de Fomento
Orzamento aportado polo IGVS
Axuda Concello para os interesados

7
68.636,00 €
24.241,20 €
O Concello bonifica a
licenza de obra

A Sra. Alcaldesa tamén indica que este asunto dictaminouse
favorablemente, por unanimidade, na Comisión Informativa de
Desenvolvemento Local en sesión de 13 de novembro de 2017.
ACORDO

ACTA DO PLENO

Intervén a Sra. Alcaldesa para facilitar os datos relativos ás
actuacións e axudas concedidas para esta convocatoria de rehabilitación,
segundo o seguinte detalle:

Número: 2017-0014 Data: 22/12/2017

En Viveiro, a 9 de novembro de 2017. A Alcaldesa, María Loureiro García.”

-

1. Publicar a convocatoria da Fase XV de subvencións para a
rexeneración e renovación urbana na Área de Rehabilitación do Casco
Histórico de Viveiro, que se rexerán polas bases publicadas no BOP en
data 24 de decembro de 2015. A convocatoria reflictirá o orzamento
máximo disponible, así como o número de actuacións.

-

2. Facultar á Sra. Alcaldesa, ou Concelleiro que legalmente a substitúa,
para asinar canta documentación sexa precisa para a formalización da
convocatoria, e demáis trámites necesarios; e, de selo caso, para a
solicitude e asinado da adenda ao Convenio mencionado anteriormente.
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Non se producen outras intervencións, e o Pleno da Corporación, por
unanimidade, acorda:

2ª PARTE. PARTE DECLARATIVA
1

Moción do Partido Popular de Viveiro para a reposición e
mellora de aparellos no ximnasio da piscina municipal.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Dende xa fai tempo son numerosas e repetidas as queixas de usuarios da piscina
municipal que mostran o seu descontento polo pésimo estado no que se atopan a inmensa
maioría dos aparatos do ximnasio desta instalación municipal.
En declaracións efectuadas ós medios o 19 de setembro deste ano –concretamente na
sección de A Voz de A Mariña de A Voz de Galicia-, a Sra. Alcaldesa decía que se
repoñerían as bicis rotas neste ximnasio, e que atendería así as queixas dos usuarios.
Falaba de que corroborarían co encargado da piscina municipal o estado do ximnasio e
que se reporían as mencionadas bicicletas. Comentaba, así mesmo, que se faría todo o
posible, pero que tiñan as limitacións que tiñan.
Dende o noso grupo puidemos constatar que a día de hoxe non hai nin rastro das
mencionadas bicicletas, e máis, temos a impresión de que non se fixo ningunha xestión ó
respecto. Dado que a Sra. Alcaldesa da a entender que as limitacións son de carácter
económico, temos que recordarlle que hai ben pouco a Xunta de Galicia lle adxudicaba ó
noso Concello, e con cargo ó Fondo de Cooperación Local, a cantidade de 532.000 €, que
poden ser adicados ó que o Concello determine, sen ningún tipo de limitación, simplemente
para ser usados naquelas necesidades que o equipo de goberno local estime oportuno.
Dende o PP de Viveiro pensamos que unha parte deste diñeiro ben podería ir destinado a
cubrir todas estas carencias da piscina municipal, para dar un grado de satisfacción alto ós
actuais usuarios e para evitar a fuga de usuarios a outras instalacións, como consecuencia
do mal estado no que se atopan na actualidade.
Por estes motivos, propoñemos ó Pleno da Corporación a aprobación do seguinte acordo:
ACORDO
A utlización de parte destes 532.000 € outorgados pola Xunta de Galicia para mellorar as
instalacións da piscina municipal e nomeadamente para a mellora de todos os aparatos do
seu ximnasio.
Viveiro, a 6 de novembro de 2017, Antonio J. Bouza Rodil”

8

8

Cod. Validación: DC6HLR9JA6NGJFJCTFAJ59XAA | Corrección: http://viveiro.sedelectronica.es/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 8 a 40

ACTA DO PLENO

“O voceiro do Partido Popular de Viveiro, abaixo asinante, en nome propio e no do grupo
municipal do PP, presenta ó Pleno, para o seu debate e aprobación se procede, a seguinte
MOCIÓN PARA A REPOSICIÓN E MELLORA DE APARATOS NO XIMNASIO DA PISCINA
MUNICIPAL.

Número: 2017-0014 Data: 22/12/2017

O Concelleiro do Partido Popular de Viveiro, don Antonio Bouza
Rodil, da lectura da Moción presentada polo seu grupo, con rexistro de
entrada municipal núm. 7167, de 10 de novembro de 2017, que,
literalmente trascrita, di:

-

Que nesa reunión se lles dixo aos usuarios que para o 2017 esta
reposición non sería posible, pero que para o ano 2018 o equipo de
goberno intentaría facer esas melloras. Apunta que “está traballando
nelo o Concelleiro de Deportes, pedindo orzamentos, mirando se se
poden cambiar todas as bicibletas ou so unha parte”. Insiste que se está
a traballar no tema e que esta moción podería aprobarse perfectamente,
porque ao seu grupo lle interesan estas melloras. Aclara que
“Comprometímonos a repoñer as bicibletas e outros elementos do
ximnasio da piscina municipal que non se atopan en bo estado e
cumpriremos a promesa en canto sexa posible”.

-

Tamén comenta que “nesa reunión se explicouselles aos usuarios que a
piscina non está abandonada; que desde que o Concello leva a xestión
directa fixeronse obras de mantemento, que non se ven, pero que son
necesarias; públicamente parece que non se fixo nada, pero grazas a
estas obras de mantemento a piscina segue adiante”. Comenta que van
a seguir repoñendo material e facendo as renovacións que correspondan
pouco a pouco, porque hai moito que facer do moito tamén do que non
se fixo, porque non foi posible esixirlle á empresa saínte algunhas das
necesidades destas instalacións, pero insiste en que o Concello seguirá
investindo na piscina para que estea nas mellores condicións.

-

Non entanto o anterior, a Sra. Alcaldesa maniféstase en contra na parte
da moción donde se propón que estas melloras se financien a través do
Fondo de Cooperación Local. Indica que eses cartos do Fondo son
outorgados ao Concello de Viveiro porque lle corresponden legalmente
por población, como lles corresponde esta axuda aos outros concellos en
función das súas propias características, porque ven establecido polo
artigo 142 CE. Apunta que “a cantidade de 532.000 €, á que se fai
referencia na moción, corresponde ao importe que a Comunidade
Autónoma debe ingresar a cada municipio, igual que a aportación que fai
o Estado. A estas achegas económicas faise referencia no artigo 142 da
Constitución Española. A cantidade de 532.000 € do Fondo de
Cooperación Local, repártese en 12 cotas, ingresándonos
mensualmente a parte correspondente. É unha cantidade xa prevista,
que figura nos Presupostos deste Concello e que se destina a financiar
os gastos de carácter xeral: persoal, gastos correntes, amortizacións de
9
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Que efectivamente, en reunión que levada a cabo no mes de setembro,
os usuarios da piscina lle transmitiron á Alcaldía a necesidade de
repoñer, non só as biclicletas, senón tamén algún outro aparello de
ximnasia.
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-

ACTA DO PLENO

Leída a moción polo portavoz do Partido Popular, don Antonio Bouza,
intervén a Sra. Alcaldesa, para incidir nos seguintes aspectos:

préstamos, etc. Son ingresos que non teñen ningunha afectación
específica e que se destinan aos estados de gasto, sen existir
compartimentos estancos. O Concello pode dedicar esa cantidade ao fin
que considere oportuno, pero é evidente que cómpre analizar as
distintas necesidades do municipio e priorizar.”





1. A Don Bernardo Fraga Galdo, do grupo de non adscritos, que incide
nos seguintes aspectos:
-

Que sen dubidar na xestión do Concelleiro de Deportes, que a piscina
ten un xerente que tamén se pode encargar das xestións
administrativas e de pedir os orzamentos.

-

Que o seu grupo propón un cambio na proposta de acordo,
eliminando a parte da moción donde se propón que se financien estes
gastos con cargo ao Fondo de Cooperación Local, engadindo que
esta actuación se execute na anualidade de 2018. Comenta que “eu
son usuario da piscina, igual que outros usuarios, e sabemos que
estas instalacións teñen bastantes carencias e, a parte do ximnasio,
hai outras seccións que están en deterioro importante, cun detrimento
grande con respecto a outras empresas que facilitan este servizo no
sector privado; por isto a piscina perde usuarios constantemente,
porque o ximnasio non está adaptado á maquinaria que hai hoxe en
día; hai máquinas que están obsoletas, bicicletas que con frecuencia
están averiadas polo seu uso durante tantos anos, de forma
constante, polo que é necesario repoñer esas pezas”. Di que se o
Partido Popular acepta o cambio na moción, retirando a parte do
financiamento a través do Fondo de Cooperación Local e engadindo
que esta actuación se execute o vindeiro ano, o seu grupo votaría a
favor, que en caso contrario absteríase.

2. Intervén o representante de Son Viveiro, don Luis Manuel García
Otero, indicando o seguinte:
-

Que hai outro tema tamén importante para executar na piscina que é
o da modificación dos vestiarios.
10
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ACTA DO PLENO

A seguir, a Sra. Alcaldesa da a palabra aos seguintes concelleiros:

Número: 2017-0014 Data: 22/12/2017

A Sra. Alcaldesa incide en non estar de acordo en quitar os cartos deste
Fondo para realizar estas melloras, e que só por este motivo non
votarían a favor da moción, pero confirma que sí están a favor de que se
repoñan os aparellos con cargo aos fondos co equipo de goberno estime
máis conveniente; que van a repoñer e reparar eses aparellos, “pero o
financiamento buscaremolo doutras axudas ou fondos, pero non deste
fondo. Imos a arranxar ou repoñer esta maquinaria, pero a financiación a
buscará o equipo de goberno de donde estime conveniente, porque para
eso estamos gobernando e decidiremos a forma de financiar esta
actuación do xeito que nos pareza maís apropiado”.
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-

Ademáis engade que “Desde Son Viveiro estamos esperando de que
remate este ano para que nos entreguen as contas da piscina, para
saber o que lle costou ao Concello e para saber os beneficios que
deu. Desde este grupo non temos ningún problema que parte dos
beneficios da piscina, que está aportando diñeiro ao Concello, se
desvien á modernización desta instalación”. Anuncia votar en contra
desta moción porque non coñecen as contas da piscina e que agarda
que llas entreguen e que, unha vez as coñeza, Son Viveiro estará
aberto a pronunciarse e a votar o que estimen conveniente en función
do resultado contable.

3. Intervén novamente don Antonio Bouza, comentando o seguinte:
-

Dille á Sra. Alcaldesa que “efectivamente a Xunta de Galicia lle da a
Viveiro o que lle corresponde e eses 532.000 euros aportados son os
cartos que pode destinar o equipo de goberno ao que estime máis
conveniente”; que “o noso grupo fai unha proposta como outras que
facemos, que pode ser aceptada ou non aceptada; neste caso
sabemos que vostede non a acepta, pero non pasa nada por
rexeitala, e tamén sabemos que o Sr. Otero tampouco á acepta, pero
tampouco pasa nada, porque para eso son as mocións, para votar a
favor ou en contra”.

-

Continúa sinalando don Antonio Bouza que está de acordo coa
proposta do señor Bernardo e que acepta a modificación que
propuxo, que o que lle interesa ao seu grupo é que se execute esta
actuación con rapidez e que o fondo desta moción é a de reactivar os
prazos para que a piscina estea ben dotata; que acepta a proposta do
grupo de non adscritos; que lles parece unha boa proposta e que,
polo tanto, non teñen ningún inconveniente en aceptala, porque lles
interesa que Viveiro teña os mellores servizos.

4. A Sra. Alcaldesa tamén indica que o seu grupo está de acordo co
arranxo ou substitución dos aparellos do ximnasio; que están a favor,
que coñece esta necesidade e que se vai a facer, buscando o
financiamento máis apropiado, pero que do que discrepaba é de que o
Partido Popular se adiantara a dicir de que partida exacta se ían a retirar
os cartos, porque moitas veces hai que estar dentro do Concello para ver
o seu funcionamento e as necesidades que ten e que é necesario
priorizar; que, se o grupo popular retira da moción a parte da partida do
financiamento, estarían de acordo coa moción, porque lles interesa
executar estas melloras. A seguir, diríxese ao concelleiro do grupo de
non adscritos don Bernardo Fraga, para aclararlle que, efectivamente, as
11
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Que con respesto ao financiamento a través do Fondo de
Cooperación local, que sabe que o Concello deberá dispor deses
cartos para outras causas moi urxentes, que pode ir mellor
empregado.

ACTA DO PLENO



-

xestións administrativas e de petición dos orzamentos para esta
reparación tamén as leva o xerente da piscina, “pero baixo a supervisión
do seu responsable político, que é o Concelleiro de Deportes”.





7. Don Bernardo Fraga tamén indica que darán o seu voto de confianza
ao equipo de goberno para que estas melloras se efectuén no ano 2018,
pero piden que se executen canto antes. Tamén sinala que “está
clarísimo que a piscina non vai dar beneficio este ano; beneficio no
senso de que vaia ter superávit na súa xestión, porque isto ven dunha
época bastante complicada; nos consideramos que a parte que ten que
poñer o Concello non deixa de ser un investimento en deporte para
manter ese servizo, que, ademáis, é público e municipal; se eso non se
cambia ou non se modifica, a piscina vai seguer a perder usuarios, co
que cada ano iría a peor; hai aspectos que teñen que axudar a que a
propia piscina vaia mellorando e chegue a un equilibrio financeiro, que é
o que todos queremos; se pode xerar beneficios, mellor que mellor, pero
polo menos chegar a igualar a balanza entre os ingresos e os gastos.”
8. Don Luis M. García Otero sinala que “vimos do Pleno anterior de
baixar impostos na piscina e a este Pleno ven outra proposta de baixar
impostos; eu sei que a piscina é un servizo público e, se fora gratuita, e
se o Concello se poidera permitir ese luxo, sería maravilloso para todos,
pero como non é así, que hai unhas aportacións económicas, se
estamos reducindo impostos da piscina o mes pasado, e este mes
12
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6. A Sra. Alcaldesa pregúntalle ao representante de Son Viveiro se coa
variación do texto da moción, segundo a proposta de don Bernardo
Fraga, modificaría o seu voto. Don Luis M. García Otero responde que
modificaría o voto de ser en contra a favor “sempre e cando sexa con
base ao que dixen anteriormente, a un beneficio da piscina ou senón
aun estudio que se faga”. A Alcaldesa respóndelle que “non se conta que
a piscina xere beneficios, porque é unha instalación de xestión pública
directa e actualmente non se pretende sacar grandes beneficios dela,
simplemente que vaia dando para facer pouco a pouco melloras”. Don
Luis García Otero indica que “se se acorda que no 2018, cando se
presenten as contas da piscina, hai viabilidade de investir ahí, Son
Viveiro non terá inconveniente en votar favorable, e se non é así
votaremos en contra”.
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5. Don Antonio Bouza incide en que o seu grupo fai propostas e que a
Alcaldesa e o equipo de goberno teñen a capacidade de decidir se esas
propostas se aceptan ou non, que non queren interferir na súa labor, que
ela saberá o que ten que facer; que o fondo da moción é que se lle de
solución a este problema canto antes. Manifesta que retiran da moción a
parte do financiamento, engadindo que se execute este contrato no ano
2018, pero rogando que non se prolongue moito no ano, “porque o ano é
moi longo”, pedindo que se faga o antes posible dentro desa anualidade.

ACTA DO PLENO



seguimos reducindo impostos, en contra do informe de Intervención no
que di que non é recomendable na situación que temos, non podemos
seguir desviando cartos para a piscina doutras partidas; por eso Son
Viveiro ten en claro en votar en contra, agás que aquí se acorde que
cando se presenten as contas da piscina se abra un debate e se destine
o que lle corresponda a estas instalacións”.


9. A Sra. Alcaldesa responde ao concelleiro de Son Viveiro que o que se
aprobou o mes pasado foi unha bonificación para os usuarios que teñan
unha discapacidade, pero nunha se fixo en contra dos informes, senón
que houbo un estudo previo no que se dixo que era viable; que antes de
modificar a ordenanza se fixo un estudio con informes previos. Di que
respeta a postura do concelleiro de Son Viveiro, pero que quería aclarar
isto.

Moción do Partido Popular de Viveiro para a modificación da
ordenanza fiscal núm. 37, reguladora da taxa pola prestación
de servizos na piscina municipal climatizada de Viveiro.

A Concelleira do Partido Popular de Viveiro, dona Cristina Goás
Fernández, da lectura á Moción presentada polo seu grupo, con rexistro de
entrada municipal núm. 6494, de 18 de outubro de 2017, que, literalmente
trascrita, di:
“La Concejal del Partido Popular de Viveiro, abajo firmante, en nombre propio y de nuestro
grupo municipal del PP, presenta al Pleno, para su debate y aprobación si procede, la
siguiente MOCIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL NÚM. 37,
REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA PISCINA
MUNICIPAL CLIMATIZADA DE VIVEIRO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el pasado Pleno del día 11 de octubre, donde se aprobó, con nuestros votos a favor, la
modificación de la ordenanza fiscal núm. 37 reguladora de la tasa por la prestación de
servicios en la piscina municipal climatizada de Viveiro, para promocionar la igualdad de
las personas con discapacidad en base a la ley de igualdad de oportunidades, con una
bonificación del 50% de la cuota establecida en los apartados de abono y bono y servicios
y bonos de cuotas, bonos especiales y entrada para personas que acrediten una
discapacidad igual o superior al 33%, quedando la cuota tributaria según el cuadro que fue
adjuntado.
En la modalidad del punto 2 BONOS Y SERVICIOS hay diferencia de precio mensual entre
el eventual adulto (10 sesiones) y eventual para – 16 años y + 60 años (10 sesiones) con
una diferencia de 10 € en el importe del bono.
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Non se producen novas intervencións, e os membros presentes do
Pleno da Corporación, con nove votos a favor (PSOE-PSG, Partido
Popular e grupo de non adscritos) e un voto en contra (o do representante
de Son Viveiro), acordan proceder á reposición e mellora dos aparellos do
ximnasio da piscina municipal de Viveiro durante a anualidade de 2018.

ACTA DO PLENO

ACORDO

Desde nuestro grupo consideramos que igual de importante o más que se facilite el
acceso con precio reducido a los – 16 años y + 60 años, es el de FACILITAR EL
APRENDIZAJE DE LA NATACIÓN a estos colectivos, tanto para potenciar el deporte, por
ser uno de los ejercicios físicos más completos y que puede repercutir económicamente a
posteriori con el aumento de socios de la piscina; por lo que consideramos que debe existir
también reducción en el precio en los CURSOS DE AGUA.

-

1. Reducción en los precios en los CURSOS DE AGUA para los colectivos de – 16
años y + 60 años.

-

2. Que dicha reducción sea un término medio entre los precios mensuales aprobados
para abonados y eventuales, tanto en los de iniciación adultos 3 días, como iniciación
adultos 2 días.

-

3. Que dichos precios se incorporen al cuadro de la modificación provisional de la
ordenanza fiscal núm. 37 dentro del punto 3 CURSOS DE AGUA, apartado ADULTOS.

ACTA DO PLENO

Viveiro, 18 de octubre de 2017, Cristina Goás Fernández. Concejal del Partido Popular”

A seguir, intervén a Sra. Alcaldesa, manifestando o seguinte:
“A Ordenanza fiscal núm. 37, reguladora da taxa pola prestación de
servizos na piscina municipal, xa recolle prezos específicos, tanto para a
mocidade como para as persoas da terceira idade, ofrecéndolles prezos
máis reducidos nos abonos, nos bonos e nas entradas; no último Pleno,
acordouse a modificación da ordenanza para establecer unha bonificación
do 50% da cota establecida, en determinados apartados, a aquelas
persoas que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%.

Número: 2017-0014 Data: 22/12/2017

Por estos motivos, proponemos al Pleno de la Corporación la aprobación de los siguientes
acuerdos:

Por outro lado, a modificación dunha ordenanza fiscal (que xa o
fixemos anteriormente) require da tramitación dun expediente, no que
consten os informes correspondentes e se sigan os pasos establecidos,
como o expediente levado a cabo o pasado mes de outubro cando este
Pleno xa acordou a modificación desta ordenanza.”
A Sra. Alcaldesa engade que “non podemos aprobar esta
modificación porque necesitamos un estudo previo para saber se é viable
ou non é viable, como fixemos na anterior modificación da ordenanza;
nosotros non imos a aprobar esta modificación sen un estudo previo”.
Seguidamente a Sra. Alcaldesa da a palabra aos seguintes
concelleiros:
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Con respecto aos cursos de auga, a ordenanza tamén establece
distintos prezos en función do grupo: adultos, infantil, nenos ou bebés,
sendo o custe menor no caso de infantil, nenos ou bebés.






1. Ao concelleiro don Bernardo Fraga Galdo, do grupo de non
adscritos, que indica que “a nosa argumentación é a mesma que fixo á
Alcaldesa, polo que, polas mesmas razóns, imos a votar en contra da
moción”.
2. A don Luis M. García Otero, que di que vai votar en contra.
3. A dona Cristina Goas, que, en vista das explicacións dadas pola
Alcaldesa, propón deixar pendente esta Moción ao obxecto de
incorporar previamente os informes e tramitacións oportunas para que
sexa debatida posteriormente nun no próximo pleno, rogando que esta
proposta non quede arquivada.

3

Moción do grupo municipal Son Viveiro para que se adoten
acordos relativos ao funcionamento das paradas de taxis.

Don Luis M. García Otero da lectura á Moción presentada por Son
Viveiro, con rexistro de entrada municipal núm. 7028, de 6 de novembro de
2017, que, literalmente trascrita, di:
“O grupo municipal de SON VIVEIRO, a través do seu concelleiro Luis Manuel García
Otero, ao abeiro do disposto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime
Xurídico das Entidades Locais, formula para a súa aprobación a seguinte MOCIÓN.

Número: 2017-0014 Data: 22/12/2017

Non se producen novas intervencións e, o Pleno da Corporación, por
unanimidade, acorda retirar esta moción deste Pleno ao obxecto de que se
lle de a tramitación correspondente, encamiñada a incorporar os informes e
tramitacións preceptivas, co ánimo de completar o expediente para debatir
esta proposta nun próximo Pleno.

ACTA DO PLENO

ACORDO

No D.O.G. de 14 de xuño de 2013, foi publicada a Lei 4/2013, de 30 de maio, de
Transporte Público de Persoas en Vehículos de Turismo de Galicia.
No Concello de Viveiro, foi aprobada a Ordenanza municipal que regulaba este servizo no
Pleno ordinario de dous de novembro de 2016.
O Grupo municipal que represento, por medio do –naquel momento- noso Concelleiro
Marcos Besada, presentou a seguinte PREGUNTA (número de rexistro 2017-E-RC-703):
“Dentro do capítulo II, no artigo 26, da recentemente creada Ordenanza, no referente aos
HORARIOS, establece:

-

a) Os vehículos adscritos ao servizo de taxi deberán prestar o servizo de maneira
continuada, agás nos supostos de vacacións e descansos, durante as 24 horas do día.

-

b) Coa finalidade de manter o servizo, realizaranse quendas de traballo para así
contribuir á mellora de atención cidadá e da correcta distribución do traballo
axustándose á demanda. / Os representantes das organizacións municipais
representativas do sector presentarán antes do 15 de decembro do ano natural acordo
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

de quendas para o ano seguinte. No acordo presentado, deberá cubrise o servizo na
totalidade das paradas reflectidas na presente ordenanza por calquera dos medios
permitidos. / No suposto de que os citados non presenten no prazo establecido o
acordo de quendas, éste será realizado polo Concello e remitido aos representantes
das organizacións municipais máis representativas do sector para a súa posta en
práctica.

-

c) Establécese a obrigatoriedade dun único número de teléfono que garante o servizo.”

E unha das preguntas que formulaba SON VIVEIRO, na sesión do 15 de marzo, era:
“¿Acadouse algún acordo cos representantes das asociacións de taxistas?”.
Transcurrido un ano desde a aprobación da Ordenanza que regulaba o Servizo de Taxi
(recordemos, Pleno ordinario de 2 de novembro de 2016) e por mor da incompetencia do
equipo de goberno para arranxar este problema, solicitámoslle a este Pleno a adopción
dos seguintes acordos:

En Viveiro, a 6 de novembro de 2017. Asdo. Luis Manual García Otero.”

Intervén primeiramente a Sra. Alcaldesa, para manifestar o seguinte:
“A Ordenanza Reguladora do Servizo de Taxis no Concello de Viveiro
regula todo o referente aos horarios e quendas do servizo no artigo 26.
Indícase, neste senso, que serán os representantes das organizacións
municipais representativas do sector as que presentarán, antes do 15 de
decembro do ano natural, acordo de quendas para o ano seguinte; na
propia ordenanza xa se indica que no suposto de que os citados non
presenten o acordo de quendas no prazo establecido, será o Concello o
encargado de realízalo e remitirllo aos representantes das organizacións
municipais.
Esta Ordenanza foi aprobada no Pleno do 2 de novembro de 2016, e
publicouse no Boletín Oficial da Provincia o 14 de decembro, un día antes
do prazo establecido na ordenanza para que o sector presentase a súa
proposta de quendas para este 2017.
Por iso, conscientes dos cambios e gastos que a aprobación da
ordenanza supuxo no sector, todo isto consensuado cos voceiros
municipais, considerouse establecer este 2017 como periodo de
adaptación, deixando pendente a aplicación deste punto ata o vindeiro
2018.”
Continúa comentando á Sra. Alcaldesa que “todo esto está
consensuado cos voceiros municipais nunha reunión que estábamos todos
os voceiros, entre os que se atopaba o anterior voceiro de Son Viveiro don
16
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ACTA DO PLENO

SEGUNDO. Que se verifiquen, por parte da Policía Local, tanto o cumprimento do acordo
relativo á habilitación dun único número de teléfono como a cobertura da totalidade das
paradas establecidas na Ordenanza.

Número: 2017-0014 Data: 22/12/2017

PRIMEIRO. Que os servizos municipais correspondentes redacten e remitan aos membros
do colectivo o calendario de quendas para a súa inmediata posta en funcionamento.

Marcos Besada, e máis os taxistas, e donde se deu de prazo ata o 15 de
decembro para que presentaran esas quendas e, a día de hoxe, todavía
están en prazo para presentala. Agora sí, se antes do 15 de decembro
deste ano, os representantes do sector non presentan o acordo de quendas
para o 2018, será o Concello quen se encargue de elaboralo.”

Número: 2017-0014 Data: 22/12/2017

Dona María Loureiro indica que “nunha parte da exposición de
motivos da moción o seu grupo non está de acordo, porque todo este tema
levámolo consensuado e quedamos en requerirlles conxuntamente todos os
voceiros para o calendario de 2018.” Segue sinalando que “fai unhos días
tivemos unha reunión donde quedamos de esixirlles o cumprimento da
ordenanza” e puntualiza que “os puntos que propón na moción o concelleiro
de Son Viveiro son os de cumprimento da ordenanza, e como nosoutros
estamos a favor de que se cumpra a ordenanza, simplemente dicir que
temos que agardar para que os representantes das organizacións
municipais representativas do sector de taxistas presenten o acordo de
quendas antes do 15 de decembro, xa que todavía están en prazo, e, de
non presentalo nese prazo, este acordo será realizado polo Concello, tal e
como establece o artigo 26.b) da ordenanza reguladora.” Indica que votarán
a favor desta moción porque están a favor do cumprimento da ordenanza.

ACTA DO PLENO

Con respecto ao segundo punto da moción, a Sra. Alcaldesa indica
que “no artigo 31 da Ordenanza tamén se establece, entre outras cuestións,
que as funcións de vixiancia e inspección do servizo de taxi corresponderá
ao servizo da Policía Local do Concello de Viveiro, sen prexuízo das
competencias que outras administracións públicas teñan atribuídas.”





1. A don Antonio Bouza Rodil, que se suma neste punto á decisión da
Sra. Alcaldesa e indica que “votar en contra desta moción sería votar en
contra da ordenanza que aprobamos no 2016 por unanimidade”. Incide
en que “máis que como moción este asunto podería vir como un rogo”,
Así mesmo indica que “non hai moitos días falamos destos temas nunha
xunta de voceiros e, como di a Alcaldesa, hai de prazo ata o 15 de
decembro para que os taxistas cumpran a súa parte e, de non comprila,
sería o Concello de oficio quen o faga, así como tema de supervisión de
que a ordenanza se leve a cabo. Nosoutros imos votar a favor porque
votar en conta disto sería votar en contra da ordenanza que aprobamos
fai un ano.”
2. Don Bernardo Fraga súmase igualmente ás indicacións da Alcaldesa
e incide en que a moción o que di é que se cumpra a ordenanza
municipal e que, como ben dixo a Alcaldesa, quedouse que este 2017
fora un ano de proba. Apunta que incluiría neste asunto, aparte das
17
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A seguir, a Sra. Alcaldesa da a palabra aos seguintes concelleiros:

quendas, o tema do teléfono, “porque é extraño que sone o teléfono e
que un taxista non poda collelo; é unha situación un pouco anormal. A
xente incluso pregunta de como é posible que habendo un taxista alí non
colla o teléfono. Esa cuestión, da que se falou moitas veces, hai que
regularizala xa.”





5. En responsa á intervención do representante de Son Viveiro, a Sra.
Alcaldesa matiza que nas últimas reunións por este tema non asistíu o
portavoz de Son Viveiro e que nelas tamén se tratou este asunto. Sinala
que nas devanditas reunións deuse de prazo ata o 15 de decembro de
2017 para que presentaran esas quendas e que ainda están en prazo
para facelo, polo que considera que se están cumprindo todas as
decisións acordadas.
6. Intervén novamente o concelleiro de Son Viveiro para facer
referencia a un documento que se lles entregou presentado por un
taxista nunha reunión donde se tratou este tema. A Sra. Alcaldesa
contéstalle que deste tema houbo moitas reunións nas que se deu moita
documentación e ofrécese ao Concelleiro para facilitarlle a
documentación que necesite ou aclararlle calquer aspecto, e matiza que
Son Viveiro ten a documentación que teñen os demáis partidos.
7. Desexa intervir novamente o concelleiro de Son Viveiro, pero a Sra.
Alcaldesa non lle da a palabra, ao que don Luis M. García Otero
responde que o ponente da moción ten dereito á última palabra, ao que a
súa vez a Sra. Alcaldesa responde que quen dirixe o Pleno é a súa
Presidenta. O concelleiro de Son Viveiro solicita que conste en acta que
se lle nega esta nova intervención.
ACORDO

Non se producen novas intervencións, e o Pleno da Corporación, por
unanimidade dos membros presentes, acorda que se dé cumprimento ao
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4. Don Luis Manuel García Otero comenta que nas datas nas que xa
nos atopamos Son Viveiro quixo facer unha lembranza deste tema, pero
sinala “que conste que esta moción estaba presentada antes da
comisión informativa que tivemos días pasados, onde non se nos
presentou ningunha documentación, onde simplemente se falou que
queríamos que se cumpriran estes tres puntos a partir do 1 de xaneiro
de 2018.”
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3. A Sra. Alcaldesa, en alusión ás indicacións de don Bernardo Fraga,
sinala que nesa reunión fíxose alusión ao do teléfono para que houbese
un teléfono único e que se cumprira todo o da ordenanza.

ACTA DO PLENO



establecido na ordenanza reguladora do servizo de taxis no Concello de
Viveiro, específicamente aos seguintes aspectos:
-

1. Ao establecido no artigo 26, letra b), relativo ás quendas de traballo.

-

2. Que se verifiquen, por parte da Policía Local, tanto o cumprimento do
acordo relativo á habilitación dun único número de teléfono como a
cobertura da totalidade das paradas establecidas na Ordenanza.

ACTA DO PLENO

O Concelleiro de Son Viveiro, don Luis Manuel García Otero, da
lectura á Moción presentada por Son Viveiro, con rexistro de entrada núm.
6638, de 23 de outubro de 2017, que, literalmente trascrita, di:
“O Grupo municipal de SON VIVEIRO, a través do seu concelleiro Luis Manuel García
Otero, ao abeiro do disposto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime
Xurídico das Entidades Locais, formula para a súa aprobación a seguinte MOCIÓN en
base ao seguinte:
NA DEFENSA DUNHA POLÍTICA AGROFORESTAL AO SERVIZO DA XENTE
Exposición de motivos:
Galicia, con miles de hectáreas queimadas e lamentando catro vítimas mortais –dúas
mulleres perderon a vida en Nigrán, un home faleceu en Carballeda de Avia e outro home
morreu en Vigo- acaba de padecer a maior catástrofe natural que ten sufrido a súa
superficie forestal nos últimos anos.
A vaga de lumes estendeuse de norte a sur e de este a oeste do país: San Cristovo de
Cea, Baños de Molgas, Chandrexa de Queixa, Montederramo, Manzaneda, Carballeda de
Avia, e ata 23 concellos en Ourense; a reserva da biosfera de Os Ancares, Cervantes,
Monforte, Pantón e Friol e ata 30 concellos en Lugo; Ponteareas, Pazos de Borbén,
Redondela, Salceda de Caselas, Nigrán, Vigo, Pazos de Borbén, Salvaterra, Soutomaior,
Mondariz, Gondomar, Baiona e As Neves, Ponteareas, Ponte Caldelas ou Mos entre
outros en Pontevedra; así como Boiro, Neda ou Negreira como exemplos de lumes na
provincia de A Coruña.
Ademáis, por mor dos lumes, deberon ser cortadas a autovía A-52, a nacional 525, a
VG-20, a AG-57, a PO-250 e os túneles de O Folgoso.
A veciñanza dos múltiples concellos afectados coinciden en denunciar a falta de medios de
extinción coas lapas nas portas das casas e non comprenden como a Xunta cesou no seu
contrato a traballadores e traballadoras dos SPDCIF xusto cando as condicións
atmosféricas indicaban a proximidade do furacán Ophelia, había unha humidade relativa
inferior ao 30% e as temperaturas superaban os 30 grados, condicións ideais para que os
incendios sexan prácticamente incontrolables.
Aínda non hai un balance provisional de danos: casas destruídas, coches queimados,
maquinaria agrícola destruída, animais domésticos mortos, viñas e diversas plantacións
inservibles e decenas de persoas sen emprego.
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Moción do grupo municipal Son Viveiro relativa á defensa
dunha política agroforestal ao servizo da xente.
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Pero o dano esténdese á paisaxe, ao aire que respiramos, á agua que bebemos, á caza, á
pesca, á cultura, a etnografía, ao turismo rural…, unha perda económica, ecolóxica e
social.
Persoas falecidas, familias desaloxadas, innumerábeis lugares afectados polos incendios,
moitos deles Espazos naturais protexidos, parques naturais, reservas da Biosfera,
ecosistemas de gran valor económico e medioambiental calcinados por falta de medios,
tanto materiais como humanos, e non tivemos máis desgrazas persoais e máis perdas
materiais grazas a profesionalidade e a implicación das traballadoras e traballadores que
integran os distintos colectivos forestais e a implicación da sociedade civil.

Polo exposto, presentamos a seguinte Proposta de acordo:
PRIMEIRO. Instar á Xunta de Galicia a:

-

1. Democratizar o funcionamento do Consello Forestal Galego.

-

2. Buscar un Acordo Nacional Estratéxico de Xestión do Monte Galego que conte co
consenso dos grupos políticos, sindicatos, patronal, organizacións sociais e
propietarios forestais que marque un cambio na política agro-forestal.

-

3. Modificar –co consenso dos grupos políticos, sindicatos, patronal, organizacións
sociais e propietarios forestais- o PLADIGA (Plano Forestal de Galicia e dos Planos de
Loita Contra o Lume), centrando o mesmo na prevención no canto da extinción no
período de alto risco e garantindo a protección dos núcleos poboacionais, parques
naturais e reservas da biosfera.

-

4. Instar ao Consello Xeral do Poder Xudicial para que dote á Fiscalía dos medios
técnicos, humanos e económicos, necesarios para mellorar a investigación dos lumes.

-

5. Elaborar plans de ordenación dos montes que contemplen a ordenación dos cultivos
agrarios e forestais e á mobilización productiva das terras, evitando o aumento da
superficie ocupada por especies de medra rápida.

-

6. Poñer en marcha de xeito urxente plans de restauración e recuperación das zonas
afectadas por incendios neste ano 2017 e nos últimos anos.

-

7. Converter o SPDCIF como servizo único e público de prevención e extinción de
incendios forestais profesionalizado.

-

8. Presentar un Plan de Fomento de implantación de sectores industriais e
empresariais que centre o seu traballo na transformación de productos silvícolas e
agropecuarios, na conservación de masas forestais e na prevención dos incendios.
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O Sindicato Labrego, a Organización Galega de Comunidades de Montes, Frouma,
Amigos da Terra e a Federación Ecoloxista galega abandonaron o mes de xuño o Consello
Forestal de Galicia polas continuas prácticas de entorpecemento á súa participación e, en
concreto, pola presentación en rolda de prensa do Plan de Defensa contra Incendios
(Pladiga 2017), antes de que éste fora coñecido polas organizacións que participan no
Consello Forestal.
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As perdas de vidas humanas, os custes económicos, ecolóxicos e sociais que os lumes
producen nos nosos montes xeran a indignación da sociedade galega. Esta indignación
debe producir unha reacción por parte da Xunta de Galicia, levando a cabo políticas de
protección dos espazos e de reordenación do espazo agroforestal galego.

SEGUNDO. Instar ao goberno do Estado a derogar a Lei de Montes 43/2003, de 21 de
novembro, modificada o 21 de xullo de 2015, e a respectar o carácter singular dos montes
en man común de Galicia.

En Viveiro, a 23 de outubro de 2017, Asdo. Luis Manuel García Otero”

A seguir, intervén a Sra. Alcaldesa, incidindo nos seguintes aspectos:
“En primeiro lugar, antes de levar a cabo ao debate desta moción,
procede transmitir o máis sentido pésame, en nome do Concello de Viveiro,
a todos os familiares e amigos das persoas falecidas o pasado mes de
outubro como consecuencia dos lumes.
Dito isto, cómpre comezar dicindo que este equipo de goberno é
consciente da importancia de adoptar as medidas oportunas para salvar os
montes galegos, evitando catástrofes como a acontecida. Consideramos
que é necesario poñer en marcha un Pacto de Estado para reformular as
políticas forestais actuais, desactualizadas, debido, especialmente, ao
cambio climático.
Quero facer referencia á moción que o Grupo Parlamentario Socialista
presentou ante a Mesa do Congreso dos Deputados o pasado 26 de
outubro, sobre a política do Goberno en materia de prevención e loita
contra os incendios forestais, no que, entre outras cuestións, se lle
reclamaba ao Goberno do Estado unha “inversión real” no ámbito rural co
obxectivo de manter cuidados os montes, e, consecuentemente, prever
posibles incendios. Nesa moción pedíase, tamén, a reforma da Lei de
Montes e que a xestión de masas forestais teña un papel predominante
dentro do futuro proxecto de Lei de cambio climático e transición
enerxética.
Entendo que os grandes cambios nesta liña corresponden aos
gobernos autonómicos e estatal e agardo que os incendios que arrasaron
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CUARTO. Partindo do convencemento de que a privatización dos servizos de prevención e
extinción dos incendios forestais leva consigo a eliminación de medios materiais, técnicos
e humanos e un incremento nos custes de extición que só beneficia a sectores
especulativos, entendemos que os equipos de extinción deben estar baixo un mando único
e depender na súa totalidade da Consellería do Medio Rural. En consonancia, o Concello
esixirá á Xunta que asuma todas as albores de extinción de lumes, podendo o Concello
acordar asumir baixo convenio as dedicadas exclusivamente á prevención, procurando
que ditos medios traballen durante todo o ano, especialmente nos meses de inverno e
primavera.
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TERCEIRO. Dotar, de selo caso, ao Concello dun Observatorio Medio Ambiental, onde se
propoña unha política agro-forestal sustentábel e económicamente rendíbel para a
sociedade.

en Galicia 35.500 hectáreas, ás que hai que sumar as 12.600 hectáreas
que xa arderan ao longo de 2017, sirvan para tomar conciencia da
necesidade de adoptar con urxencia grandes medidas que supoñan un xiro
e unha defensa real da política agroforestal.

-

No segundo punto da moción proponse instar ao goberno do Estado a
derogar a Lei de Montes. Este equipo de goberno considera que é
necesario modificala, pero non derogala.

-

No terceiro punto da moción proponse, de selo caso, dotar ao Concello
dun Observatorio medioambiental, non sendo posible a día de hoxe
para este Concello asumir este compromiso.

-

Con respecto ao cuarto punto, cómpre sinalar, en primeiro lugar, que a
día de hoxe a Xunta de Galicia xa ten as competencias das labores de
extinción, outra cousa é o persoal; as brigadas que os concellos
contratan ao abeiro dos convenios coa Xunta e as brigadas de Seaga xa
son coordinadas pola Consellería de Medio Rural.

Compartimos a idea de que é necesario contar cuns servizos
preparados, con persoal que conte coa formación necesaria. É certo que
en moitos concellos as brigadas que se contratan de forma eventual, a
través dos convenios da Xunta, supoñen un grave prexuízo para a
prestación do servizo, por carecer da formación e coñecementos
necesarios. O caso de Viveiro é diferente, ao tratarse dun servizo prestado
por persoal dedicado a estas tarefas durante todo o ano, coordinado polos
Servizos de Enmerxencias e Protección Civil, coordinado, tamén, con
Medio Rural. No caso de Viveiro, ao asinar os convenios coa Xunta, o que
se fai é poñer ao seu servizo á orde de Medio Rural, para colaborar con
Medio Rural, pero o servizo xa existe. Considero que cómpre entender o
matiz, e a situación de cada concello pode ser distinta en función disto.”
A Sra. Alcaldesa remata esta primeira intervención neste punto
sinalando que o seu grupo está de acordo coa maior parte desta moción,
ainda que introducindo algúns matices, xa que non están de acordo con
dúas cuestións. Así, explica que non estan de acordo en derogar a Lei de
Montes, ainda que sí en modificala, porque isto está na liña do partido
socialista e que, neste momento, non ponden comprometerse á creación
dun observatorio medioambiental, porque non coñecen as características
esixibles para este tipo de persoal e os requisitos que se necesitan. Por iste
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O pasado 7 de novembro, o Presidente a Xunta de Galicia compareceu
no Parlamento de Galicia propoñendo un pacto forestal cun paquete de
30 medidas e unha comisión específica para abordalo. Nas medidas
referidas figuran parte das especificadas no primeiro punto desta
moción.
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Con respecto aos acordos propostos por Son Viveiro nesta moción,
cómpre ter en conta as seguintes circunstancias:

motivo, dona María Loureiro di que se se vota á moción desglosándoa por
puntos votarían a favor dalguns deles, pero que se absterían no caso de
que tiveran que votar á moción na súa integridade.
A seguir, a Sra. Alcaldesa da a palabra aos seguintes concelleiros:
1. Intervén don Antonio Bouza Rodil, facendo a seguinte exposición:

Galicia non ardeu soa. A Galicia queimarona. O acontenido trátase
dunha verdadeira afronta e unha aldraxe, que se fixo partindo de dous
condicionantes excepcionais, un deles, como vostede apunta na
exposición de motivos da súa moción, nunhas condicións
meteorolóxicas extremas, con fortes ventos, altas temperaturas e moi
baixa humidade e unha actividade incendiaria desaforada. Mesmo
houbo que facer fronte a incendios que, procedentes de Portugal, se
propagaron en Galicia.
Estes elementos conformaron un ataque inxente que forzou ata o
límite o dispositivo despregado pola Xunta de Galicia e que estaba
composto por 350 brigadas, 220 motobombas, 40 pas e unha vintena de
medios aéreos, ademáis de bombeiros de toda Galicia e Grupos de
Emerxencias Supramunicipais (GES); unhos 5.600 efectivos en total
que xa estaban incorporados durante a fin de semana, incluíndo os máis
de 600 efectivos a Unidade Militar de Emerxencias (UME), apoiados con
18 autobombas e 6 nodrizas, e mesmo, dentro dos medios aéreos,
helicópteros procedentes de bases situadas en Murcia, Toledo ou
Guadalajara.
Trátase do maior operativo despregado nesta época do ano e dun
dos maiores da historia. Xunto á inestimable colaboración de voluntarios
de protección Civil e de veciños dos lugares afectados, fixéronlle fronte
a focos que se sucedían continuada e simultáneamente, e que se
multiplicaban en cuestión de minutos. Esta vaga de lumes afectou
indistintamente a áreas de monte raso, arborado e ordenado, a zonas
de pasto, a explotacións gandeiras, a viñedos, e mesmo tamén a
núcleos rurais e áreas urbanas con afección a bens inmobles e mobles.
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Como moi ben decía o Sr. Otero, Galicia sufríu entre o 12 e o 17 de
outubro unha vaga de lumes sen precedentes, un episodio de actividade
incendiaria que supoxo un atentado contra o rural, o medio ambiente, a
economía, a vida animal, e, o máis importante, puxo en risco a vida das
persoas, producíndose, tal e como xa sinalamos, un fatal desenlace co
falecemento de catro persoas o que, repito, lamentamos
profundamente.
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“Desde o PP de Viveiro sumámonos tamén ás condolencias polo
falecemento destas catro persoas nos lumes do pasado outubro, e
trasmitímoslles todo o noso cariño e a nosa solidaridade ás súas
familias.

ACTA DO PLENO



En poucas horas activáronse uns 264 incendios que puxeron a proba ao
operativo coordinado pola Xunta de Galicia.

Di o Sr. Otero na exposición de motivos da súa moción que “Esta
indignación debe producir unha reacción por parte da Xunta de Galicia”.
Pois ben, a reacción por parte da Xunta de Galicia non puido ser máis
rápida e inmediata, e así, o Consello da Xunta aprobaba, o xoves 19 de
outubro de 2017, un decreto de medidas urxentes –publicado no DOG
do día seguinte- para tentar de paliar e reparar os danos provocados
polos lumes. A prioridade é atender ás familias das vítimas mortais e,
neste senso, incrementáronse as indemnizacións para os familiares
destes falecidos como consecuencia do terrorismo incendiario.
En relación ás persoas que sufriron perdas materiais,
especialmente aquelas que viron como o lume afectaba ás súas casas,
dispoñen xa tanto de asesoramento como de axudas. Daranse tamén
axudas para aloxamento ata a reparación das vivendas, ademáis de
avaliar as naves industriais afectadas que non teñan póliza de seguro.
Tamén se está a traballar na análise dos ríos e das costas, co
obxectivo de minimizar o risco de que as precipitacións provoquen
riadas; planificar a reforestación da superficie afectada, cando sexa
preciso, e rexenerar así o patrimonio natural. A Xunta tamén está a
traballar coas confrarías para identificar aqueles terreos danados polos
incendios que poidan supoñer un risco para os bancos marisqueiros.
Nosoutros estamos convencidos de que resulta necesario que
neste proceso de apoio aos afectados se involucren todas as
administracións, desde as deputacións provinciais, que son os
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En todo caso, o dispositivo galego é potente e flexible, o que
permite adaptalo ás circunstancias de cada momento. Por iso se puido
reforzar o operativo de loita contra os incendios, tanto de medios
materais como humanos, declarando a emerxencia e prolongando o
período de alto risco por incendios forestais. Nosoutros estamos
convencidos de que a mellor forma de parar un lume é que non comece,
e nesa batalla contra os incendiarios temos que estar todos, medios
policiais, Fiscalía, administración e toda a sociedade en xeral.
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O repunte dos incendios en determinadas épocas do ano, máis aló
do verán, é algo habitual nos últimos anos, rexistrándose unha
considerable actividade incendiaria en primavera, e, como ocorríu este
ano de xeito moi marcado, ao longo do mes de outubro. Por iso, e
dadas as condicións climatolóxicas adversas que ata ben pouco
estábamos a vivir, a Xunta prorrogaba o período de perigo alto de
incendios ata o 31 de outubro, manténdose, entre outras cousas, a
prohibición das queimas de restos agrícolas e forestais ata nova orde.

organismos máis achegados aos concellos, os propios concellos, a
Xunta de Galicia e o propio Estado debe tamén colaborar para que os
danos provocados polos incendios sexan reparados coa maior
brevidade posible.

Esta comisión dará audiencia a todos aqueles que saben do sector
para levar adiante un paquete de iniciativas, que se centrarán
básicamente en tres frontes distintos, pero que son converxentes: a
prevención, a ordenación e a dinamización socioeconómica do noso
sector forestal. Polo tanto, a Xunta levou adiante unha reacción e creo
que nesta tarefa, que é unha tarefa que debemos levar adiante entre
todos, deberíamos apartar a loita dos lumes do ámbito partidista, igual
que se está a facer recientemente coa violencia de xénero, donde por
fin nos vamos decatando que é un problema que nos atañe a todos por
enriba das siglas; creo que a vida ten que estar por enriba de todo. No
tema dos lumes debería de haber un grande acordo do Parlamento de
Galicia a este respecto e penso que esta comisión, con todas as
iniciativas que está poñendo en marcha, pode ser o lugar ideal para
facer un plan a longo prazo, que o asuman todas as forzas políticas e
que, evidentemente, requira ou leve implícita a implicación de todas as
administracións.
Xunto coa adopción destas medidas e decisións, tamén hai que
mencionar o que o Goberno Central xa aprobou un paquete de axudas
por valor de 13 millóns de euros para paliar os danos e atender ós
afectados, ós que hai que sumar os 21 millóns de euros xa aprobados
pola Xunta. Todos estes cartos non axudarán a paliar a falta de vidas
humanas, pero espero que no aspecto material contribúan a que o dor e
o daño se minoren na medida do posible.”
Continúa don Antonio Bouza a súa exposición manifestando que
coincide tamén coa señora Alcaldesa no que se refire a non derogar a
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Esta Comisión específica –a proposta do PP de Galicia- para o
estudo sobre a política forestal e de prevención e extinción de incendios
forestais, foi aprobada o pasado martes 14 de novembro e nela estarán
representados todos os partidos políticos do arco parlamentario
autonómico, para porse a traballar en breve sobre este gran acordo de
país en materia forestal.
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Dentro destas medidas urxentes, como ben apuntou a Sra.
Alcaldesa, o Presidente Feijoo, nos primeiros días de novembro,
comparecía no Parlamento Autonómico para propoñer un pacto forestal
cun paquete de 30 medidas, algunhas das cales xa se están aplicando,
así como outras novas que deberán aplicarse; moitas destas medidas
son as que cita o Sr. concelleiro de Son Viveiro no punto primeiro da súa
proposta de acordo. Ao mesmo tempo, o presidente Feijoo propoñía a
creación dunha comisión específica para abordar este pacto e a loita
contra os incendios.

Lei de Montes, en relación ao que pide o concelleiro de Son Viveiro no
punto segundo da súa proposta de acordo. Neste senso, diríxese a don
Luis Manual García Otero advertíndolle que “se deroganos esta Lei
¿con que nos quedamos?; ¿qué temos despois?, ¿o monte sen
ordenar? Se vostede me di que nosoutros temos unha alternativa con
algo preparado, ainda podíamos valoralo, pero creo que estas cousas
deben de valorarse donde teñen a competencia para despois poder
executalo e, evidentemente, desde o Concello de Viveiro podemos
discutir aquí do que calquera grupo propoña, pero realmente a nosa
capacidade de decisión é a que é, a nosa capacidade de execución é a
que é, e eu creo que estes grandes temas se dirimen donde se dirimen,
que neste caso é no Parlamento autonómico de Galicia e, chegado o
caso, no Congreso e no Senado.”

2. Intervén don Bernardo Fraga, comentando que ás veces se admira
de oir argumentarios tan extensos, analizando os seguintes extremos da
exposición de don Antonio Bouza:
-

Refírese á expresión citada polo Partido popular na súa exposición
de “vaga de lumes sin precedentes”, decindo que xa no ano 2006
houbo 1.900 e pico de incendios durante o verán que non se citaron
aquí e que tamén foi unha vaga de lumes, e que, polo tanto,
precedentes existen.

-

Falando dos lumes de 2006, don Bernardo Fraga continúa sinalando
que “Naquel momento estaba na consellería de Medio rural o señor
Suarez Canal, que foi o mellor concelleiro de medio rural que pasou
polo goberno galego. A única diferencia con esta vaga de lumes de
2016, que cita o Sr. Bouza, é que o señor Feijoo non colleu a
mangueira para apagar o lume tamén él. Botoulle a culpa aos
terroristas incendiarios, que os hai, que existen, e que cada ano
volven a aparecer e temos que combatilos entre todos, pero si que
ten que ser unha cuestión de país, no caso de Galicia, de buscar a
26
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“Con respecto aos outros dous puntos que vostede propón, o do
observatorio coincido coa Sra. Alcaldesa porque non sabemos moi ben
en que consiste e, no último punto, creo que neste caso concreto as
axudas que ten a Xunta para motobombas, brigadas, sistema de rozas e
demáis van funcionando bastante ben, o cal non significa que non sexan
susceptibles de mellora; todo é susceptible de mellora seguro e nun
tema tan sensible como é a política forestal polo problema dos lumes
creo que toda a prevención e todo o cuidado é sempre pouco. Eu insisto
en que espero que esta comisión creada hai unhos días se poña a
andar en breve e espero que de os seus froitos e que cheguemos a un
pacto de país para que os nosos montes non ardan do xeito no que
arden e que a política forestal sexa a máis axeitada”.

Número: 2017-0014 Data: 22/12/2017

Refírese agora don Antonio Bouza aos outros puntos da proposta
de acordo plantexada por Son Viveiro con estas palabras:

-

“Nosoutros imos a votar a favor da moción, con algún matiz, pero en
xeral estamos totalmente de acordo coa exposición que fixo o Sr.
García Otero.”

-

Diríxese ao Sr. Bouza para decirlle que “cando lea o argumentario
pense non soamente no que lle din, é dicir, o problema de Galicia é a
prevención; se hai un pacto polo monte eu penso que todos os
grupos van estar de acordo, pero que se leve adiante e non que
quede en papel mollado, como queda habitualmente, que o que
temos que investir é en prevención e no cuidado dos montes e non
despois en apagar os montes por intereses de empresas privadas
determinadas.”

-

Pídelle ao Sr. Bouza que “faga unha pequena reflexión persoal neste
senso, porque a prevención é moi necesaria para que eses pactos
despois chegen a acordo; evidentemente, non se vai utilizar cun uso
partidista por parte de ningúen, porque todos queremos ao noso
país, e o cambio climático, como dixo a Alcaldesa anteriormente,
está ahí e hai que adiantarse a él e non agardar a que chegue para
intentar palialo cando xa sexa demasiado tarde.”
27
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“Paréceme un pouco de dobre rasero por parte do Partido popular
que agora pida unidade de todos os grupos políticos, cando no ano
2006 todos lembramos o acoso e derribo que fixoo naquel momento
o Partido Popular,¡ ao goberno bipartito, especialmente o señor
Feijoo, que agora cambia de argumento cando se ve no goberno;
agora veo diferente; non é o mesmo ver a cousas desde fora que
velas desde o goberno e neste caso se demostra; agora fixo
medidas tarde, mal e arrastro, chamadas medidas urxentes, pero
esas medidas deberían de facerse antes dos lumes, porque o monte
ten que estar ordenado, ten que estar limpo, ten que estar cuidado e,
en Galicia, nunca, por parte do Partido Popular, que foi o que
desgraciadamente gobernou este país durante moitísimos anos e
ainda o segue gobernando, nunca fixo unha política forestal
adecuada para evitar isto; o que fai é silenciar, porque nos últimos
anos prácticamente no nos entereamos de que hai lumes; segue
habendo moitímos lumes, pero nos medios de comunicación non
falan deles; aos medios de comunicación me refiro tanto as privados
como aos públicos, pero a televisión de Galicia e a radio galega falan
moi limitadamente e, desta volta, porque chegou o lume a parte da
cidade de Vigo, é dicir, ardeu parte da cidade de Vigo, e por eso
saltou a todos os medios e todas as redes, porque foi o momento no
que a xente percibíu de que estaba moi cerca das casas e nunha
das ciudades máis grandes de Galicia.”
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todas esas persoas incendiarias e localizalas e que todo o peso da
lei recaiga sobre elas, porque hai moitas, e cada ano o estamos a
ver.”

“Non temos inconveniente en que se se aproba a moción sentarnos
nunha comisión e debatir que puntos podemos levar aidante e cales
non, non vai haber ningún problema; o que sí intentaremos despois que
ese acordo se cumpra, porque é a nosa obriga.”

-

Refírese de seguido o concelleiro de Son Viveiro á normativa para a
retirada de especies arbóreas en determinadas zonas, contemplada na
Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios
forestais de Galicia, onde se regula a xestión da biomasa vexetal como
medida preventiva para evitar a aparición e propagación de incendios
forestais, lendo o seguinte parágrafo: “na zona indicada (de dominio
público) non poderá haber árbores das especies sinaladas na
disposición adicional terceira desta lei”, como piñeiros, eucaliptos,
mimosas, acacias, toxos, silvas…”. Apunta que “Eu sei, como cidadano
de Viveiro, que nos nosos espazos públicos temos esas plantas. Non
se trata de chegar e cortar todo porque o diga a Lei, pero tampouco
vexo desde o Concello un plan para ir eliminando esas especies. Se se
fai iso este concelleiro dase por satisfeito”. A Sra. Alcaldesa dille a don
Luis M. García Otero que isto que está a comentar non está na moción,
ao que o concelleiro responde que isto que leu é unha aportación. A
Sra. Alcaldesa indícalle que non se pode aprobar algo que non estea na
moción.

-

Diríxese agora o concelleiro de Son Viveiro ao Sra. Bouza para
manifestarlle o seguinte: “As leises fainas o seu grupo; as leises
incúmpreas o seu grupo e, encima, cando pasa o que pasa, sacan
bulos e aproveitan a súa maquinaria e intoxican, faltándolle ao respeto
á cidadanía galega, pero faltándolle moito ao respeto. A moción pon
catro víctimas, pero cando vin unha persoa do seu partido, que tamén é
galego e se puxo a falar, repiteu ata a saciedade que eran tres víctimas,
cando todos sabíamos que eran catro (…), e despois as prevencións
non se fan e cando hai víctimas non podemos falar delas.”

-

Refírese agora don Luis M. García Otero á expresión que se utilizou
de “actos terroristas”. Indica que neste momento aínda non hai
ningunha sentenza nin hai ningún detido por actos terroristas. Di que é
moi fácil citar esa palabra sabendo o que significa polo que levamos
sufrido durante anos e que non se pode utilizar libremente que foron
“actos terroristas”, porque hai que demostralo antes de decilo. Pregunta
onde están as probas de que foron “actos terroristas”. Continúa
sinalando o concelleiro de Son Viveiro que “os seres humanos somos
tan burros que somos os únicos que tropezamos dúas veces na mesma
pedra e, vendo un informe dun anterior goberno que tamén utilizou esa
palabra e se demostrou que estaba erróneo, non lle podemos faltar
aquí á cidadanía, porque este concelleiro, xa que neste Pleno se utiliza
con tanta lixereza a expresión “actos terroristas”, está no seu pleno
28
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3. Intervén don Luis Manuel García Otero, concelleiro de Son Viveiro,
incidindo nos seguintes aspectos:

ACTA DO PLENO



dereito de dicir que os recortes sanitarios son “actos terroristas” e o de
presentar probas conforme faleceu moita xente polos recortes
sanitarios. Este concelleiro podería dicir que “acto terrorista” é meter a
mao na Caixa das pensións e sacar os fondos para comprar deuda
pública, para pagarlle pagas aos funcionarios… esos son “actos
terroristas”; isa xente maior que estivo pagando un plan de pensións
forzoso, que non foi voluntario, que foi forzoso, algunhos durante a
dictadura e cando están nas súas casas e oien iso teñen que tomar tres
ou catro pastillas máis… esos son “actos terroristas”.”



“¿É da súa moción cando falamos? Porque mezcla vostede unha serie
de cousas que para dalo seguido costame traballo; vostede está na súa
libertade de expresar o que queira; eu cando fala de alguén que dixo
tres en vez de catro non sei a quen se refire, eu dixen catro; eu dixen o
que me parece “terrorismo incendiario” e hai máis xente que opina coa
a mín e cada un pode opinar o que lle parece, e vostede pode opinar o
que lle pareza e non por iso lle vou facer demáis nin lle vou facer de
menos, vouno respetar exactamente igual, pero que me veña vostede
aquí para que falemos da velocidade e vostede fala do touciño, eu a
verdade… se esta vai a ser a tónica eu escoitareino con respeto, pero
isto non é productivo.”

-

Pregúntalle don Antonio Bouza a don Luis M. García Otero a quen se
refería cando mencionaba a tres víctimas, indicando éste que “ao Sr.
Rajoy cando veu a Pontevedra”.

5. A Sra. Alcaldesa lémbralle ao concelleiro de Son Viveiro que o seu
grupo estaría de acordo en parte da moción, pero non en todo: “no do
observatorio non sei o que se require e neste momento non podemos
comprometernos porque non sabemos todo o que vai conlevar, se ten que
ser persoal do Concello para ese fin ou hai que solicitalo”. Tamén sinala
que non están de acordo con derogar a Lei de montes. Por todo elo, a Sra.
Alcaldesa pregúntalle ao concelleiro de Son Viveiro se quere que se vote
punto por punto á proposta de acordo da moción, porque o seu grupo non
votaría a favor da moción en toda a súa integridade. Indícalle que en
función do que responda eles decidirían a votación.
6. Don Luis M. García Otero responde que podería votarse a moción e
despois nunha comisión modificar o que haxa que modificar.
Neste momento da sesión, e vista a falta de acordo neste asunto, a
Sra. Alcaldesa da a palabra ao Secretario accidental, que propón que se
retire esta moción deste Pleno para estudiala previamente nunha comisión
informativa e, no seu caso, volvela a tratar a un próximo Pleno para
debatila e votala, unha vez se teña claro o texto da moción e as súas
posibles modificacións.
29
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4. Intervén don Antonio Bouza dirixíndose a don Luis M. García Otero
coas seguintes palabras:
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ACORDO

Dación de conta dos informes de seguimento do Plan de axuste
do terceiro trimestre de 2017.

Por parte da Intervención municipal dase conta ao Pleno da
Corporación dos informes de seguimento do Plan de Axuste do terceiro
trimestre de 2017.
Non se producen intervencións, dándose o Pleno por informado.

2

Dación de conta ao Pleno do informe económico, estabilidade,
endebedamento e PMP correspondente ao terceiro trimestre de
2017; dación de conta da execución ata o 30 de setembro de
2017.

Por parte da Intervención municipal dase conta ao Pleno da
Corporación do informe económico, estabilidade, endebedamento e PMP
correspondente ao terceiro trimestre de 2017 e da execución ata o 30 de
setembro de 2017.
Non se producen intervencións, dándose o Pleno por informado.
3

Dación de conta de resolucións de Alcaldía

A Sra. Alcaldesa da conta das Resolucións ditadas pola Alcaldía,
mediante un listado resumo das mesmas, segundo consta no expediente,
as cales estiveron á disposición dos Concelleiros coa restante
documentación integrante do Pleno.
30

3

Cod. Validación: DC6HLR9JA6NGJFJCTFAJ59XAA | Corrección: http://viveiro.sedelectronica.es/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 30 a 40

1

ACTA DO PLENO

3ª PARTE. PARTE DE CONTROL

Número: 2017-0014 Data: 22/12/2017

Non se producen outras intervencións, e o Pleno da Corporación,
por unanimidade, acorda retirar desta sesión a moción para a defensa
dunha política agroforestal ao servizo da xente, para o seu estudo e debate
nunha comisión informativa, e, no seu caso, ditaminala, para a súa
elevación a un próximo Pleno.

Non se producen intervencións, dándose o Pleno por informado das
Resolucións ditadas pola Alcaldía.
Rogos e preguntas

A Sra. Alcaldesa contéstalle que “efectivamente a
administración ten a obriga de dar resposta á información que se
solicita sempre e cando non se interrumpa a actividade normal da
administración”. Ademáis engade que os traballadores municipais
contestarán aos escritos presentados tan pronto como lles sexa
posible, pero sen interromper o día a día doutras tramitacións
urxentes para Concello.
Rematada a intervención anterior do concelleiro de Son
Viveiro, prodúcense os seguintes rogos e preguntas:
A

Rogo do Partido Popular relativo á situación da parcela na
que se atopa o “Pazo dos Malates”

Dase conta do rogo presentado polo Partido Popular mediante
escrito con rexistro de entrada núm. 7203/2017, de 13 de novembro,
que, literalmente transcrito, di:
“Antonio J. Bouza Rodil, en representación do Grupo municipal
Popular de Viveiro, realiza á Alcaldesa da Corporación os seguintes
ROGOS para o próximo Pleno, ó obxecto de que se subsanen as
deficiencias sinaladas coa maior prontitude posible:
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A seguir, don Luis Manuel García Otero indica que “faltando
ano e medio para o remate da actual lexislatura considero facer
constancia dos escritos presentados neste Pleno e á súa falta de
resposta, debido a que a un anterior escrito presentado polo meu
grupo, con rexistro de entrada 5.948/2015, de 3 de agosto de 2015,
a Alcaldía deu resposta mediante resolución de 15 de decembro de
2015 ”.

Número: 2017-0014 Data: 22/12/2017

Previamente ao comezo do apartado de rogos e preguntas
solicita a palabra á Sra. Alcaldesa don Luis Manuel García Otero,
concelleiro de Son Viveiro, indicando que desexa intervir con base
no artigo 91.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e
Réxime Xurídico das Corporacións Locais, dando lectura íntegra ao
precepto. A Sra. Alcaldesa concédelle a palabra e o concelleiro de
Son Viveiro sinala que a súa intervención é para manifestar que o
seu grupo presentou escritos ante o Concello con data 19 de outubro
de 2017, cos rexistro de entrada núms. 6534, 6536 e 6538, nos que
solicitaba información e dos que non recibíu ningún tipo de resposta.
Fai referencia aos artigos 14, 15.b) e 16 do devandito regulamento.

ACTA DO PLENO

4

Veciños da rúa Alonso Pérez, dentro do casco histórico,
fixéronnos chegar as súas queixas pola situación na que se atopa a
finca situada dentro da zona do Pazo de Malates, dado que está
chea de maleza e silvas. Así mesmo é notorio o estado de deterioro
no que se atopa o propio Pazo, o que proxecta unha mala imaxe
desta zona e, por extensión, dun concello turístico como é o noso.
Estes veciños afirman que xa avisaron ó Concello desta
situación unhas catro ou cinco veces, sen obter ningún resultado ata
a data.

A Sra. Alcaldesa responde aos rogos presentados polo Partido
Popular coas seguintes palabras:
“No concello xa se están a tramitar dous expedientes de orde
de execución para a limpeza das dúas fincas que circundan o Pazo
dos Malates, propiedade, en ambos casos, da mesma empresa.
Neste momento está pendente de publicar no Boletín Oficial do
Estado a notificación ao propietario, por non ser posible notificalo
mediante correo postal no enderezo que figura na ficha catastral.
Despois da publicación no BOE, se o propietario non atende ós
requirimentos, correspondería a execución forzosa, mediante a
imposición de multas ou mediante a execución subsidiaria.
Cómpre engadir, ademáis, que o Departamento de Urbanismo
xa tiña incoado con anterioridade outros expedientes para a limpeza
dunha destas fincas, sendo o Concello finalmente que se encargou
de executar a limpeza en diversas ocasións ante as demandas
veciñais.
Consecuentemente, o Concello é coñecedor da situación na
que se atopan as fincas referidas e está a tramitar os expedientes
correspondentes.”
B

Rogo de Son Viveiro relativo á necesidade de saneamento
en diversas parroquias

32
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Resposta Sra. Alcaldesa
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Viveiro, a 3 de novembro de 2017.
Antonio J. Bouza Rodil, Concelleiro do Partido Popular de Viveiro”.
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Por esta razón, ROGAMOS á Sra. Alcaldesa que esixa a quen
corresponda a limpeza desta finca e o adecentamento do Pazo de
Malates, para que dunha vez por todas mellore a imaxe desta zona
da nosa cidade, que é moi transitada polos veciños de Viveiro.

Dase conta do rogo presentado por Son Viveiro mediante
rexistro de entrada municipal núm. 7166/2017, de 10 de novembro,
que, literalmente transcrito, di:
“O grupo municipal SON VIVEIRO, a través do seu Concelleiro
Luis Manuel García Otero, ao abeiro do disposto no regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades
Locais, formula o seguinte ROGO:

-

“1. Instar ao equipo de goberno local, xunto cos técnicos
municipais, a que, nun corto espazo de tempo, elaboren un Plan
de saneamento plurianual para dar servizo a todas as parroquias
e barrios do noso Concello que a día de hoxe non dispoñen deste
servizo básico.

-

2. Instar á Alcaldesa para que, unha vez aprobado este Plan,
realice todas as xestións necesarias ante outras administracións
para acadar a colaboración económica que permita impulsar este
Plan”

ACTA DO PLENO

No Pleno ordinario celebrado o 3 de maio do presente ano, foi
aprobada unha moción –coa abstención dos sete concelleiros do
grupo do PSOE-, na que se adoptaron os seguintes acordos:

É por iso que formulamos o seguinte ROGO:
-

1. Execución do primeiro punto de dito acordo.

-

2. Acometido do segundo punto do acordo, esixíndolle á Xunta de
Galicia –a través da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación
do Territorio- a inclusión no Orzamento do exercizo 2018 dunha
partida que permita renovar parcialmente as conducións que na
actualidade contan con tramos que transportan a auga por medio
de materiais prohibidos desde o ano 2002, así como a ampliación
da rede de auga potable ás parroquias que carecen deste servizo
municipal.

-

3. Solicitude, perante a Excma. Deputación de Lugo, da inclusión
dunha partida específica, dentro do Plan Provincial de
Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal para o
33
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Recentemente, algúns burgos das parroquias do noso
municipio –Galdo, Covas, Chavín, etc.), que aínda non contan con
traída de auga municipal quedaron tamén sen abastecemento de
auga das traídas particulares nos seus domicilios, sendo nalgúns
casos a auga dos pozos e noutros as cisternas subministradas por
Protección Civil as que subsanaron o desabastecemento.

Número: 2017-0014 Data: 22/12/2017

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

2018, que lle permita ao Concello de Viveiro acometer a primeira
parte do Plan Plurianual acordado polo Pleno municipal.
-

4. Compromiso desta Alcaldía para incluir a primeira das partidas
económicas específicas que complemente a parte non
subvencionable deste investimento nos orzamentos do ano 2018.
En Viveiro, a 9 de novembro de 2017.
Asdo. Luis Manuel García Otero”

Resposta Sra. Alcaldesa

Este ano, a modo de exemplo, vaise substituir o alcantarillado
en Rego da Fonte, en Celeiro; en Rúa Grande, en Celeiro, e en
Lodeiro.
Debido ao desgaste polo paso do tempo tamén estamos
acometendo as substitucións da rede alí onde existen filtracións nos
vellos tubos de cemento, evitando deste modo danos nas vivendas
cercanas.
Teño que dicir que herdamos unha rede de saneamento en
condicións lamentables. É de xustiza reivindicar o importante
investimento na rede de saneamento levada a cabo a partir do ano
2003, o que supuxo unha importante mellora, tanto cualitativa como
cuantitativa.
Non existe un plan de saneamento propiamente dito polo
Concello, pero imos cubrindo e subsanando os saneamentos en
función das nosas propias posibilidades.”
Preguntas
1

Preguntas do Partido Popular relativas ás actuacións feitas
na parcela municipal limítrofe co Punto Limpo

Dase conta das preguntas presentadas no Concello polo
Partido Popular de Viveiro, mediante escrito con rexistro de entrada
núm. 7202/2017, de 13 de novembro, que literalmente transcrito, di:
“Jaime de Olano Vela, en representación del Grupo municipal
Popular de Viveiro, realiza a la Sra. Alcaldesa de la Corporación las
34
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“Sen existir un estrito Plan de Saneamento, unha grande
porcentaxe das obras que se están levando a cabo anualmente veñen
condicionadas polo mal estado da rede de alcantarillado.

Número: 2017-0014 Data: 22/12/2017

A Sra. Alcaldesa responde ao rogo de Son Viveiro manifestando
o seguinte:

siguientes preguntas sobre las que desea obtener en el próximo Pleno
la correspondiente respuesta, bien sea oral o por escrito.

1. ¿Quién dio la orden de tapar las toneladas de residuos
peligrosos existentes en la citada parcela municipal al lado del
punto limpio?

-

2. ¿Quién ejecutó dicha orden de tapar estos residuos?

-

3. ¿Qué coste ha tenido para el Concello el tapar estos residuos
para luego tener que destaparlos y proceder a su retirada?

-

4. ¿No tiene el Concello un contrato con una empresa para la
gestión de estos residuos?

-

5. ¿No está el Concello obligado a entregar estos residuos en el
punto limpio para su correcta gestión por parte de esta empresa?

-

6. Conocedores de que al Concello le han abiertos dos
expedientes por infracciones medio ambientales a raíz de estos
episodios, en qué punto se encuentran dichos expedientes?
Tendrán repercusión económica para las arcas municipales?

En Viveiro, a 13 de noviembre de 2017, Jaime de Olano Vela”
Resposta Sra. Alcaldesa
A Sra. Alcaldesa responde que non vai a contestar ás anteriores
preguntas, con base nos seguintes fundamentos:
“Porque se hicieron unas declaraciones públicas acusándome a
mí y al equipo de gobierno de cometer un delito; casualmente las hace
D. Jaime de Olano, que es diputado nacional, que también hace esta
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ACTA DO PLENO

Ante esta denuncia, pudimos comprobar in situ como
efectivamente en la citada parcela se están realizando trabajos con
una pala y varios camiones para retirar una enorme cantidad de
residuos peligrosos –cables de cobre, restos de Tvs, ordenadores,
restos de vehículos, ruedas, neveras-, que recientemente habían sido
cubiertos con tierra por parte del Concello de Viveiro en lugar de
haber procedido a su retirada como obliga la normativa
medioambiental. Por todo esto es por lo que PREGUNTAMOS a la
Sra. Alcaldesa:

Número: 2017-0014 Data: 22/12/2017

Vecinos del barrio de Escourido nos han manifestado su
preocupación por la situación de la parcela propiedad del Concello de
Viveiro anexa al Punto Limpio municipal, pues en estos días se está
procediendo a la retirada de toneladas de residuos peligrosos y
altamente contaminantes para el medio ambiente.

Preguntas do Partido Popular relativas á realización das
pistas de atletismo en Lavandeiras

Dase conta das preguntas presentadas no Concello polo Partido
Popular de Viveiro, mediante escrito con rexistro de entrada núm.
6891/2017, de 31 de outubro, que literalmente transcrito, di:
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pregunta, y una vez que hace esas acusaciones públicas yo me veo
obligada a dar unas explicaciones públicas a los vecinos de Viveiro
diciendo que no es verdad que la Alcaldesa ordenase a operarios
municipales de cometer un delito, que no sólo es que me acusaran a
mí, sino también a los operarios municipales de cometer un delito.
Hice esas aclaraciones públicas, aportando la documentación
pertinente y vuelven a presentar estas preguntas a Pleno, por lo que
me parece ya que es una auténtica falta de respeto. No tendría ningún
problema en contestar estas preguntas, porque de hecho ya lo hice
públicamente, pero deben de formularse de otra manera, porque
vuelven a decir que el Ayuntamiento de Viveiro cubrió esos enseres;
por tanto, nuevamente es una falta de respeto, ya no solo a mí, sino a
los vecinos de Viveiro y a quien represento. Por eso no voy a contestar
a estas preguntas. Si me la formula de otra manera y con respecto las
contestaré.”

No Pleno de 7 de outubro de 2015, o noso grupo presentaba
unha moción para o remate das pistas de atletismo en
Lavandeiras-Celeiro, sendo aprobada cos nosos votos, os do BNG e
Son Viveiro e contando coa abstención do equipo de goberno
socialista.
Nas respostas dadas pola Sra. Alcaldesa, tal e como figuran na
acta de dito Pleno, sinalaba que xa se comprometera a conseguir
instalacións de atletismo e que o Concelleiro de deportes estaba
barallando isto, así como que todo o mundo tería unhas pistas, que
estaba coas xestións, pero todo ó seu debido tempo.
Dado que xa transcurriron dous anos desde a aprobación desta
moción e non hai nin rastro das pistas de atletismo e polo que lle
preguntamos á Sra. Alcaldesa:
36

3

Cod. Validación: DC6HLR9JA6NGJFJCTFAJ59XAA | Corrección: http://viveiro.sedelectronica.es/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 36 a 40

“Antonio J. Bouza Rodil, en representación do Grupo municipal
Popular de Viveiro, realiza á Sra. Alcaldesa da Corporación as
seguintes preguntas sobre as que desexa obter no próximo Pleno a
correspondente resposta, ben sexa oral ou por escrito.

-

1. Realizou a Sra. Alcaldesa dende entón algunha xestión ó
respecto?
2. En caso afirmativo, cando, en que consistiron e con quen as
realizou?
3. Realizou o Sr. Concelleiro de deportes alguna xestión ó
respecto?
4. En caso afirmativo, cando, en que consistiron e con quen as
realizou?
5. No caso de non ter realizado ningunha xestión, nin a Sra.
Alcaldesa, nin o Sr. Concelleiro de deportes: ¿cal foi o motivo polo
que non as fixeron?; ¿Teñen pensado facer algún tipo de
actuación para sacar adiante este proxecto?

-

“Trala aprobación da moción referida, o Concelleiro de
Deportes reuníuse co Presidente da Federación Nacional de
Atletismo e valorouse a posibilidade de crear as pistas de atletismo
en Lavandeiras ou no Cembedo, priorizando esta segunda opción
polo feito de tratarse dunhas instalacións na que xa existen vestiarios,
conserxes, etc. O problema xurdíu ao facerse necesario mover todo o
campo de fútbol, xa que, tal e como se atopa agora mesmo ubicado,
non existe espazo suficiente para as pistas polos lados. Isto implica
unha obra cun custe elevado, que ascende, segundo os presupostos
solicitados, aos 700.000 ou 800.000 euros.”
3

Preguntas do Partido Popular relativas á praza de monitor
de socorrismo para a piscina municipal

Dase conta das preguntas presentadas polo Partido Popular de
Viveiro, mediante escrito con rexistro de entrada núm. 7201/2017, de
13 de novembro, que literalmente transcrito, di:
“Antonio J. Bouza Rodil, en representación do Grupo Muncipal
Popular de Viveiro, realiza á Alcaldesa da Corporación ás seguintes
preguntas sobre as que desexa obter no próximo Pleno a
correspondiente resposta, ben sexa oral ou por escrito.
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A Sra. Alcaldesa responde ás anteriores preguntas coas
seguintes indicacións:
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Resposta da Sra. Alcaldesa

ACTA DO PLENO

En Viveiro, a 27 de outubro de 2017. Antonio J. Bouza Rodil,
concelleiro do Partido Popular de Viveiro.”

O pasado mércores, 8 de novembro, publicábase no BOP a
convocatoria dunha praza de monitor socorrista para a piscina
municipal de Viveiro dentro do programa Depuemprego da
Deputación. Con anterioridade xa se contratara outra persoa durante
seis meses para esta mesma praza con cargo a este Plan do
organismo provincial.

Ademáis esto demostra, unha vez máis, a súa falta de previsión
á hora de diseñar a plantilla necesaria para atender ó normal
funcionamento da piscina municipal, ó ter que estar contratando
persoal continuamente para que se poidan desenvolver os cursos
ofertados, así como atender ás tarefas de socorrista. Non é de
estranar as queixas dalgúns traballadores da piscina, que se ven
obrigados a facer un elevado número de horas extras por enriba da
súa xornada laboral ordinaria, para poder dar un servizo axeitado ós
usuarios.
Por todo o exposto e polo que lle PREGUNTAMOS á Sra.
Alcaldesa:
-

1. Como é posible que faiga falta continuamente contratar persoal,
si supostamente estudiaron as necesidades no momento de
asumir a xestión directa?

-

2. Non lle parece que existíu unha clara falta de previsión á hora
de planificar?

-

3. É certo que algúns traballadores a media xornada están a facer
a xornada completa?
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Agora, e a vista das bases específicas de contratación, temos a
impresión de que xa lles importa a calidade do servicio, dado que
estas sí son esixentes á hora de seleccionar ó persoal, e así, cando
antes para esta praza so se pedía o graduado escolar- pouco parecía
importarlles o relacionado coa natación-, agora esixen ter o título de
Licenciado ou Grao en Ciencias de Actividade Física do Deporte,
xunto co certificado de ter superado o curso de adaptación da
actividade física e deportiva co socorrismo en instalacións acuáticas e
o título de técnico superior en animación de actividades físicas
deportivas, así como o certificado profesional en socorrismo. As
diferencias son notorias e resultan evidentes.

Número: 2017-0014 Data: 22/12/2017

Esta nova contratación –e alegrámonos pola persoa que resulte
beneficiaria desta praza- pon de manifesto algunhas das extrañas
circunstancias que acompañaron “o piscinazo” no tocante o proceso
de selección de persoal, cando o Concello acordou, no ano 2015, a
súa xestión directa.

-

4. Teñen pensado pagarlle as horas extras ós traballadores que
sobrepasaron a súa xornada ordinaria?

-

5. En caso afirmativo, a canto ascenden estas cantidades e con
cargo a que partida procederán ó seu pago?

Noutro orde de cousas, e sen abandoar a piscina municipal,
foron varios os pais e nais de nenos que asisten a esta instalación
que nos comunicaron a necesidade de facer uns vestiarios para eles
separados dos adultos. Por esta razón lle PREGUNTAMOS á Sra.
Alcaldesa:

Resposta da Sra. Alcaldesa
A Sra. Alcaldesa responde ás anteriores preguntas, coas
seguintes palabras:
“O feito de que o Concello incluíse a contratación dun socorrista
dentro do programa Depuemprego non supón ningunha falta de
planificación nin de previsión. As prazas ofertadas, cando se asumíu
a xestión directa, correspondían aos informes existentes no seu
momento, e as necesidades daquel momento, informes que foron
presentados polo persoal da propia piscina. Considerouse axeitado
incluir un socorrista entre os postos solicitados a través do
Depuemprego para 2016 e 2017, co fin de solventar as necesidades
que foron xurdindo: solicitudes de conciliación da vida laboral e
familiar, ampliación de cursos, etc.
As bases publicadas no Boletín Oficial da Provincia o pasado 7
de novembro para a contratación dun socorrista, adáptanse ao
establecido no DECRETO 35/2017, de 30 de marzo, polo que se
modifica o Decreto 104/2012, de 16 de marzo, polo que se fixa a
formación mínima dos socorristas acuáticos e se crea e regula o
Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia. Entre unha
e outra convocatoria producíronse cambios normativos.
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En Viveiro, a 13 de novembro de 2017. Antonio J. Bouza Rodil,
concelleiro do Partido Popular de Viveiro”

Número: 2017-0014 Data: 22/12/2017

-

1. Teñen pensado realizar algunha actuación na piscina para facer
estes vestiarios?
2. En caso afirmativo, cando pensan facelo?
3. En caso negativo, cal é a razón pola que non os farán?
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-

A día de hoxe hai dous traballadores a xornada completa que
están realizando horas extraordinarias e un traballador a xornada
parcial que está realizando horas complementarias. Tramitouse o
correspondente expediente no que constan todos os informes e a
retención de crédito necesarios, coas horas extraordinarias e
complementarias que se prevén necesarias ata finais de ano.
Evidentemente, estas horas vanse pagar; segundo o previsto, o
importe a pagar ascendeu a un máximo de 1.793,36 horas e os
pagos realizaranse con cargo á partida 3420.151.
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Non tendo máis asuntos a tratar, a Sra. Alcaldesa levanta a sesión ás
vinteduas horas e dez minutos do dezaseis de novembro de dous mil dezasete,
levantando eu, Secretario Accidental, esta acta, na que dou fe de todo o
tratado.

ACTA DO PLENO

Con respecto á creación de vestiarios específicos para os
nenos, non é posible indicar a día de hoxe se será posible levar a
cabo esta actuación a curto prazo; hai que valorar se é posible,
estimar custes, etc. En todo caso, é unha cuestión que se ten en
conta.”

