EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DA CORPORACIÓN EN
DATA7 DE FEBREIRO DE 2018.
ASISTENTES:
ALCALDESA-PRESIDENTA:
Dª. María Loureiro García.

Maria Loureiro Garcia (2 para 2)
PRESIDENTA - ALCALDESA
Data de Sinatura: 15/02/2018
HASH: f0d7486c345265413a72536c8704576b

INTERVENTOR (por delegación de firma)
D. Sergio Aguado Delicado
Excusan a súa asistencia D. Jaime Eduardo de Olano Vela, Dª. Mª Jesús Vale López.
Na Casa do Excmo. Concello de Viveiro, sendo as vinte horas e trinta minutos do día 7 de
febreiro de dous mil dezaoito, reúnense, en primeira convocatoria, os Sres. Concelleiros citados
anteriormente, ó obxecto de celebrar a sesión ordinaria do Pleno da Corporación, baixo a
Presidencia da Sra. Alcaldesa, asistida de mín, que como Secretaria Xeral, certifico do acto do
Concello.

ACTA DO PLENO

SECRETARIA XERAL
Dª. Mª Luz Balsa Rábade

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

CONCELLEIROS:
D. Jesús Antonio Fernández Cal, Dª. Mª. Isabel Rodríguez López, D. Jesús Fernández
Fernández, Dª. Lara Fernández Fernández-Noriega, D. Emilio Villarmea Méndez, Dª. María
Soledad Rey Yáñez, Dª. María del Carmen Franco Díaz, D. Antonio José Bouza Rodil, Dª.
María Cristina Goás Fernández, D. Celestino García Paz, D. Manuel Galdo Dopico, D. Óscar
Lara Gil, D. Bernardo José Fraga Galdo e D. Luis Manuel García Otero.

Comprobado pola Secretaría a existencia do quórum necesario, declárase pola Sra. Alcaldesa
aberta a sesión, polo que se procede a tratar os asuntos incluidos na Orde do Día.

1ª PARTE:
PARTE RESOLUTIVA

1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE DATAS 16/11/2017 E 07/12/2017.
Intervén o concelleiro D. Luis Manuel García Otero, concelleiro de Son Viveiro, integrante do
Grupo Mixto, para dicir que, respecto á acta da sesión de data 07/12/2017, quere indicar que
na páxina 5, onde se fai referencia á intervención de Son Viveiro, non sabe se puido ser que se
explicara mal, pero indica que na acta se fai constar que lle pediu desculpas á Sra. Alcaldesa, a
cal as aceptou, e para o que non había motivo, cando na realidade a quen lle estaba a pedir
desculpas era a un medio de comunicación, polo que quere aclarar este extremo.
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Maria Luz Balsa Rabade (1 para 2)
SECRETARIA
Data de Sinatura: 15/02/2018
HASH: 1ba4a21599805a01b735c01cb971bacf

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es
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Non se producen máis observacións, e por unanimidade dos presentes, coa salvidade
manifestada polo concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto, apróbanse as actas
das sesións de data 16/121/2017 e 07/12/2017.
2.- RATIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN DE INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE APELACIÓN
CONTRA A SENTENCIA N.º 300/2017, DICTADA NO PROCEDEMENTO ORDINARIO
15/2015, REFERENTE AO EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN DE OFICIO DO CAMIÑO
“MINAS DA REGA”.
EXPTE 26/2018.

3.- SOLICITUDE DE CESPA S.A. DE ABONO AO CONCELLO DO IMPORTE DE
CONSTRUCCIÓN DA NAVE PREVISTA NO CONTRATO DE RECOLLIDA E TRANSPORTE
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E LIMPEZA DE ESPAZOS PÚBLICOS.
EXPTE 6909/2017.
Vista o escrito presentado en data 5 de decembro de 2017, pola empresa CESPA COMPAÑIA
ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES S.A.”, con nº de rexistro de entrada
7752, propoñendo o abono ao Concello da cantidade que estaba obrigada a invertir na
construción da nave, incrementando dita cuantía na variación do interese legal do diñeiro
dende o mes de maio de 2015, así como incrementando o 6% en concepto de beneficio
industrial do contratista, abonando polo tanto ao Concello a cantidade de 136,194,29 euros,
sinalando un prazo de 15 días dende a notificación da conformidade polo Concello. Solicita así
mesmo que se á data de pago da referida cuantía existen cantidades pendentes de abono polo
Concello a CESPA se produza a compensación.
Resultando que consta no expediente informe da Secretaria Xeral, no que se sinala o seguinte:
“En base aos seguintes ANTECEDENTES
I.- En data 24 de novembro de 2000 o Pleno da Corporación acordou adxudicar o contrato de “Xestión de
servizos públicos de recollida e transporte de residuos sólidos urbanos e limpeza de espazos públicos no
termo municipal de Viveiro”, á empresa Inusa Ingeniería Urbana S.A.
II.- En data 26 de decembro de 2000 asinouse o contrato administrativo coa referida empresa en base á
adxudicación plenaria.
No punto 7 do mencionado contrato, baixo o título “instalacións fixas”, recollíase o seguinte:
“A entidade adxudicataria comprométese á construcción dunha nave central, dotada, polo menos, das
seguintes zonas: aparcadoiro-lavadoiro, taller, almacén, oficina, aseos e vestiarios, cunha superficie
mínima de cincocentos cinco (505) metros cadrados”.
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Non existindo debate sobre este asunto, por unanimidade dos presentes acórdase ratificar a
resolución dictada pola Alcaldía mediante a que se acorda interpoñer recurso de apelación
contra a sentencia nº 300/2017, dictada no procedemento ordinario 15/2015, referente ao expte
de investigación de oficio do camiño “Minas da Rega”.

ACTA DO PLENO

Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, de data 2 de febeiro de
2018.

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

Dase conta da resolución dictada pola Alcaldía en data 4 de xaneiro de 2018, mediante a que
se acorda interpoñer recurso de apelación contra a sentencia nº 300/2017, dictada no
procedemento ordinario 15/2015, referente ao expte de investigación de oficio do camiño
“Minas da Rega”.
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Na oferta presentada polo adxudicatario que serviu de base para a adxudicación do presente contrato,
concretamente no “Sobre B: documentación técnica; Tomo II Memoria económica”, no apartado 4,
referente a “instalaciones fijas”, consta o seguinte. “INUSA ha contemplado en sus presupuestos la
cantidad de 20 millones de pesetas para la construcción de unas nuevas instalaciones, en terrenos
cedidos por el Ayuntamiento. En el supuesto de que la construcción de las mismas sufriera una demora
en el tiempo, sería necesario que el Ayuntamiento dispusiera de unas isntalaciones provisionales o bien
se descontaría de la cantidad referida el alquiler de las mismas por cuenta de esta Empresa”. No Sobre
B, Tomo IX, Instalacións fixas facíase referencia ás características da nave.
Non consta no Departamento de Contratación o expediente completo do referido contrato, polo que non
pode determinarse a relevancia na puntuación obtida pola adxudicataria derivada da oferta do referido
investimento.

V.- Consta no expediente, con data 19 de maio de 2015, a posta a disposición de CESPA S.A. por parte
do Concello dunha parcela sita no Parque Empresarial de Landrove de Viveiro para a construción da nave
recollida nos referidos documentos contractuais.
VI.- O contrato “Xestión de servizos públicos de recollida e transporte de residuos sólidos urbanos e
limpeza de espazos públicos no termo municipal de Viveiro”, cunha duración de quince anos, remataba a
súa vixencia en data 26 de decembro de 2015. Establecíase na cláusula terceira que “transcorrido o
prazo, poderase prorrogar por períodos bianuais, previo acordo expreso do órgano municipal
competente,e aceptación igualmente expresa da entidade contratista, acordos ámbolos dous que haberán
de adoptarse cunha antelación mínima de dez meses á data de remate do contrato, sen que caiba
prórroga tácita. En ningún caso o prazo inicial e as prórrogas poderán exceder do período máximo de
duración que, para os contratos de xestión de servizos públicos, se fixe na lexislación vixente no
momento de remate do prazo inicial”.
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IV.- En data 12 de marzo de 2007 asínase a modificación de contrato referida no punto anterior coa
empresa CESPA S.A. por subrogación nos dereitos no adxudicatario, segundo se indica na devandita
modificación contractual.
Neste documento, na cláusula cuarta, recóllese o seguinte:
“La construcción de la nave garaje de vehículos hasta un importe de 120.202,42 €, cuyo inicio se ha visto
demorado por causas ajenas a la voluntad del concesionario, queda condicionada a la cesión por el
Ayuntamiento de los terrenos aptos para su construcción.”

ACTA DO PLENO

III.- O Pleno da Corporación en sesión de data 19 de xaneiro de 2006 acordou a modificación do contrato
subscrito en data 26 de decembro de 2000.

VIII.- Consta no expediente escrito presentado por CESPA S.A., en data 4 de agosto de 2016, no que se
expón que a empresa ofertou a construción dunha nave por 20 millóns de pesetas, sempre que o
Concello aportase os terreos necesarios para elo, e solicita ao Concello a ubicación dos terreos para a
construción da nave e características, así como as necesidades que ten o concello para a construción da
mesma.
IX.- En data 5 de setembro de 2016 se resolve pola Alcaldía reiterar a posta a disposición de CESPA S.A.
da parcela de titularidade municipal sita no parque empresarial de Landrove, e indícase que as
características da nave a construír deben ser as que figuran na oferta presentada no seu momento polo
adxudicatario (sobre B, Tomo IX, Instalacións fixas).
En base aos seguintes FUNDAMENTOS
I.- A normativa de aplicación ao contrato de Xestión de servizos públicos de recollida e transporte de
residuos sólidos urbanos e limpeza de espazos públicos no termo municipal de Viveiro” é o Real Decreto
Lexislativo 2/2000, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos das Administracións
Públicas, tendo en conta o disposto na Disposición Transitoria Primeira do Real Decreto Lexislativo
3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público,
que establece o seguinte:
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VII.- O Pleno da Corporación, en sesión de data 3 de febreiro de 2015, acordou a prórroga bianual do
referido contrato, rematando este polo tanto a súa vixencia en data 26 de decembro de 2017.
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En base aos ANTECEDENTES e FUNDAMENTOS referidos emítese o presente INFORME
Primeiro.- Dos antecedentes referidos no presente informe poden constatarse os seguintes datos:
- A oferta de construcción dunha nave por parte da adxudicataria conlevaba a posta a disposición para elo
dun terreo por parte do Concello.
- A nave ofertada constaba das características descritas no contrato asinado en data 26 de decembro de
2000.
- Na oferta presentada pola adxudicataria prevíase a cantidade de 20 millóns de pesetas para a
construcción da referida nave en terreos cedidos polo Concello.
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II.- O artigo 13 do TRLCAP establece que “El objeto de los contratos deberá ser determinado y su
necesidad para los fines del servicio público correspondiente se justificará en el expediente de
contratación.”
O artigo 59, referente ás prerrogativas da Administración, sinala que “Dentro de los límites y con sujeción
a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa
de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos
por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.”
O artigo 95 da TRLCAP establece o seguinte, respecto ao cumprimento do contrato por parte do
contratista:
“El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del
mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva”
Polo que respecta á modificación dos contratos o artigo 101 da TRLCAP establecía o seguinte:
“Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones por
razón de interés público en los elementos que lo integran, siempre que sean debidas a necesidades
nuevas o causas imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente.” e o artigo 163, referente á
modificación dos contratos de xestión de servizos públicos establece que “La Administración podrá
modificar por razones de interés público las características del servicio contratado y las tarifas que han de
ser abonadas por los usuarios.”
O artigo 109 sinala que “Los contratos se extinguirán por cumplimiento o por resolución.”
O artigo 110 da mesma norma, referente ao cumprimento dos contratos indica o seguinte:
“1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.
2. En todo caso su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de
recepción o conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del
objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares
por razón de las características del objeto del contrato. A la Intervención de la Administración
correspondiente le será comunicado, cuando dicha comunicación sea preceptiva, el acto para su
asistencia potestativa al mismo en sus funciones de comprobación de la inversión.
3. En los contratos se fijará un plazo de garantía a contar de la fecha de recepción o conformidad,
transcurrido el cual sin objeciones por parte de la Administración, salvo los supuestos en que se
establezca otro plazo en esta Ley o en otras normas, quedará extinguida la responsabilidad del
contratista. Se exceptúan del plazo de garantía aquellos contratos en que por su naturaleza o
características no resulte necesario, lo que deberá justificarse debidamente en el expediente de
contratación, consignándolo expresamente en el pliego.
4. Excepto en los contratos de obras, que se regirán por lo dispuesto en el artículo 147.3, dentro del plazo
de un mes, a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá acordarse y ser notificada al contratista
la liquidación correspondiente del contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante. Si se produjera
demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses de
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.”
As causas de resolución dos contratos e a súa aplicación e efectos recóllense nos artigos 111 a 113 e 167
a 169do TRLCAP
Polo que respecta ao cumprimento e efectos do contrato de xestión de servizos públicos, o artigo 164
sinala o seguinte:
“1. Cuando finalice el plazo contractual el servicio revertirá a la Administración, debiendo el contratista
entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de
conservación y funcionamiento adecuados.”

ACTA DO PLENO

“2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se
regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas,
por la normativa anterior.”
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Cuarto.- Co obxectivo de poder determinar se resulta admisible aceptar a proposta do contratista debe
terse en conta o seguinte:
- O contrato referido atópase prorrogado, polo que se entende que a prórroga se produce nas mesmas
condicións establecidas no mesmo.
- A prerrogativa da Administración de modificación contractual debe estar xustificada no beneficio de
interese público, razóns de interese público que deberían estar concretamente especificadas e detalladas,
debendo ser utilizada esta prerrogativa con carácter restrictivo. Ademáis a Lei non soamente impón a
existencia dun interese público que xustifique a modificación, senón que esixe tamén que esas razóns de
interese público sexan debidas a necesidades novas ou imprevistas. A modificación contractual non pode
supoñer unha alteración sustancial dos seus términos que puidese conlevar que de terse coñecido
puidesen no proceso de licitación concorrer outras ofertas (así se ten recollido pola Xunta Consultiva de
Contratación en diversos informes, como por exemplo o informe 52/2000, de 5 marzo de 2001; 50/2003,
de 12 de marzo de 2004; 58/2004, de 12 de novembro de 2004). Non constando a totalidade do
expediente de contratación no arquivo municipal non pode constatarse se o compromiso de construcción
da nave foi determinante para a adxudicación. Segundo o referido, e tendo en conta a maior
abundamento que se neste momento o contrato se atopa prorrogado e con data de finalización o 26 de
decembro do presente ano, enténdese que non cabe a modificación contractual, posto que a referida
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Terceiro.- O adxudicatario manifesta no seu escrito presentado en data 5 de decembro de 2017 que,
estando limitada a obriga de construción da nave á cantidade referida de 120,202,42 euros, e que dado o
tempo transcorrido, con dito importe soamente podería acometerse de forma moi parcial a execución da
construción, dito compromiso resulta de imposible cumprimento, propoñendo o abono ao Concello da
cantidade que estaba obrigada a invertir na construción da nave, incrementando dita cuantía na variación
do interés legal do diñeiro dende o mes de maio de 2015, así como incrementando o 6% en concepto de
beneficio industrial do contratista, abonando polo tanto ao Concello a cantidade de 136,194,29 euros,
sinalando un prazo de 15 días dende a notificación da conformidade polo Concello.
Solicita así mesmo que se á data de pago da referida cuantía existen cantidades pendentes de abono
polo Concello a CESPA se produza a compensación.
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Segundo.- Respecto á concreta obriga por parte da empresa polo que respecta á construcción da nave
cabe sinalar que o contrato de 26 de decembro de 2000, asinado por ambas partes, establecía como
obriga para o contratista a seguinte:
“A entidade adxudicataria comprométese á construcción dunha nave central, dotada, polo menos, das
seguintes zonas: aparcadoiro-lavadoiro, taller, almacén, oficina, aseos e vestiarios, cunha superficie
mínima de cincocentos cinco (505) metros cadrados”.
Non obstante, a modificación do contrato de data 12 de marzo de 2007, asinada igualmente por ambas
partes recolle, respecto á construción da nave, a seguinte obriga:
“La construcción de la nave garaje de vehículos hasta un importe de 120.202,42 €, cuyo inicio se ha visto
demorado por causas ajenas a la voluntad del concesionario, queda condicionada a la cesión por el
Ayuntamiento de los terrenos aptos para su construcción.”
Sen poder entrar a valorar neste momento (por non ser obxecto do presente informe nin contar co
expediente de contratación completo) a variación respecto á obriga do contratista de construcción da
nave recollida na modificación contractual realizada respecto da obriga recollida no contrato inicial, nin se
realmente a oferta se refería no seu momento inicial á construcción dunha nave coas características
referidas e polo importe indicado (non contando con todos os tomos da oferta), cómpre sinalar, que tras a
modificación contractual de data 12 de marzo de 2007, que se atopa vixente e polo tanto dito acto
administrativo resulta executivo e firme, a adxudicataria se atopa obrigada á “construcción de la nave
garaje de vehículos hasta un importe de 120.202,42€ (...) condicionada a la cesión por el Ayuntamiento
de los terrenos aptos para su construcción.”.
Polo tanto resulta determinado que a obriga da empresa concesionaria respecto á construcción da nave,
segundo o documento de modificación contractual, se refire á construcción da nave ata un importe de
120,202,42 euros, condicionada á cesión por parte do Concello dos terreos aptos para a súa construción.

ACTA DO PLENO

- Na modificación do contrato de 12 de marzo de 2007 establécese a obriga de construción da nave ata
un importe de 120,202,42 euros, e suxeita á condición da cesión por parte do Concello dos terreos aptos
para a súa construción.
- Non consta a posta a disposición por parte do Concello dos terreos á empresa para posibilitar a
construcción da nave ofertada ata o 19 de maio de 2015. En base aos datos sinalados, por parte da
empresa non puido iniciarse a construción da nave ofertada ata o mes de maio de 2015.
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prerrogativa se contempla, cos requisitos reseñados, para a un contrato en vigor, non no momento da súa
finalización.
- Neste momento atopámonos ante o inminente remate do contrato polo que debe facerse referencia á
previsión do artigo 110 TRLCAP, sobre o seu cumprimento. Deste xeito, o contrato entenderase cumprido
polo contratista cando éste realizase, de acordo cos termos do mesmo e a satisfacción da Administración,
a totalidade do seu obxecto. En todo caso esta constatación esixe por parte da Administración un acto
formal e positivo de recepción ou conformidade dentro do mes seguinte de producirse o seu remate.
Rematado o contrato, dentro do prazo de un mes, a contar dende a data da acta de recepción ou
conformidade, deberá acordarse e ser notificada ao contratista a liquidación correspondente do contrato e
abonárselle, no seu caso, o saldo resultante. Para a devolución da garantía definitiva constituída no seu
momento polo adxudicatario resulta preciso constatar o cumprimento satisfactorio do contrato.

Para a adopción do correspondente acordo enténdese que deben terse en conta os antecedentes
descritos respecto a esta obriga do contratista (data de posta a disposición polo Concello dos terreos, o
que supón que o incumprimento desta obriga non resulte imputable ao contratista ata dito momento…),
así como as manifestacións realizadas por éste, de que debido ao tempo transcorrido non resulta viable
executar as obras neste momento polo importe comprometido, considerando que este extremo debería
constar acreditado no expediente. En todo caso, polo que respecta á cuantía que propón abonar ao
Concello enténdese que debería contar con informe favorable da Intervención municipal. Tamén deberá
valorarse no seu momento pola Intervención a solicitude de compensación da débeda.
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Tendo en conta que o contratista solicita aboar ao Concello a cantidade correspondente á construcción da
nave, incrementada nos importes indicados nos antecedentes do presente informe (ata un total de
136,194,29 euros), sinalando que neste momento, dado o tempo trasncorrido dende a adxudicación non
resulta viable a execución polo importe ao que estaba obrigado, enténdese que polo órgano de
contratación (o Pleno da Corporación) debe resolverse sobre esta solicitude en fase de liquidación do
contrato, atendendo en todo caso ao interese xeral.

ACTA DO PLENO

A construcción da nave supón unha obriga contractual para o contratista, polo que ao remate do contrato
deberá constatarse o seu cumprimento. De non terse executado conlevaría detraer da garantía definitiva
a cuantía correspondente ao importe referido no contrato para a súa construción. Consta no
departamento de tesourería en relación a este contrato garantía por importe de 60,101,21 euros.

A solicitude do contratista debe resolverse na fase referente ao remate e liquidación do contrato,
analizando os antecedentes constatados respecto ás circunstancias que levaron a que neste momento a
obriga do contratista de construción da nave non estea cumprida. Considérase que podería aceptarse a
proposta no momento da liquidación do contrato, unha vez avaliados os aspectos referidos no punto
anterior do presente informe e atendendo, en todo caso, ao interese xeral, sempre e cando a súa
aceptación non resulte, para este Concello, máis gravoso que o seu rexeitamento. Debe terse en conta
tamén no momento do remate do contrato a claúsula 36 do prego de cláusulas administrativas
particulares que rexeu neste contrato, respecto á reversión. En todo caso, respecto á cantidade a abonar
expresada no escrito do contratista e á solicitude de compensación debería emitirse informe previo por
parte da Intervención Municipal.”

Resultando que consta no expediente informe emitido pola Interventora Municipal no que se
sinala o seguinte:
“Logo de ver informe da Secretaria do concello en relación o expediente, cos antecedentes e
fundamentos xurídicos nel recollidos os que me remito, e solicitado informe no referente o valor da nave
en que consiste a mellora ofertada e a compensación, esta intervención emite o seguinte informe:
En fase de liquidación do contrato de “Xestión de servizos públicos de recollida e transporte de residuos
sólidos urbanos e limpeza de espazo públicos no termo municipal de Viveiro” subscrito o 26 de decembro
de 2000, e modificado e subscrito o 12 de marzo de 2007 onde recolle o valor da construción da nave,
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CONCLUSIÓN

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

mellora ofertada no seu día, indicando expresamente na cláusula catro o valor ata 120.202,42 €,
quedando condicionada á cesión dos terreos polo Concello, non facendo referencia á superficie da
construción.
O Concello comunica á empresa a posta a disposición dos terreos o 19 de maio de 2015, o que permite
determinar a data de inicio do computo para monetarizar o referido valor da mellora, no suposto de
aceptar a proposta de substitución da obriga de facer por unha obriga de dar.
O orzamento total do proxecto inclúe o 6% de Beneficio Industrial que agora debe aportarse o Concello
xunto co valor da construción da nave, 7.212,15 €.

Entendese correcto aplicando os criterios anteriores e considerando o prazo dende 31 de maio de 2015 a
31 de decembro de 2017.
En canto a compensación, será de aplicación o procedemento legalmente establecido, a desenvolver
unha vez sexa adoptado o acordo do Pleno a favor da substitución e existan débedas a favor da
empresa.
Por outra parte, a monetarización do valor da nave e posterior ingreso non poderá ser destinado o
financiamento de gastos correntes segundo o artigo 5 do TRLRFL, o consideralo produto de un ben o
dereito patrimonial.”

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

O importe monetarizado total do valor da nave presentado pola empresa é 137.103,21 €, con el siguiente
desglose:
Importe Base------------------------------------ 120.202,42 €
6% de Beneficio Industrial---------------------- 7.212,15 €
Interés legal de dinero corregido por la
empresa CESPA (se adjunta correo)--------- 9.688,64 €
Total------------------------------------------------ 137.103,21 €

ACTA DO PLENO

Para a monetarización do total do importe, esta intervención entende correcto a aplicación dos xuros
legais fixados pola Lei anual de Presupostos xerais do Estado, 3,5% en 2015, 3% en 2016 e 2017,
ascenden a 2.466,62 €, 3.615,95 € e 3.606,07 € respectivamente, xa que estamos ante unha débeda
como consecuencia da transformación ou substitución de unha obriga de facer por unha de dar, cos
efectos dende o momento en que a empresa puído facer e non fixo.

Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, de data 2 de febreiro de
2018.
Intervén a Sra. Alcaldesa para dar comezo ao debate, dándolle a palabra ao Concelleiro de
Facenda, D. Jesús Fernández Fernández.
Intervén o Concelleiro de Facenda para dicir que, como se falou algunha vez no pleno, estaba
pendente a construción dunha nave por CESPA. O Pleno celebrado no ano 2000 adxudicara a
CESPA o servizo de limpeza e recollida de lixo, e na oferta ía incluída a construción dunha
nave de 500 m2, ofertando un importe de 120.000 euros. No 2007 modificouse o contrato
dicindo que a construción da nave era ata o importe de 120.000 euros e non se podía empezar
por causas alleas á empresa. No ano 2015 prorrogouse o contrato, e a parcela púxose a
disposición da empresa o 18 de maio de 2015. Sinala que se empezou a falar que os 120.000
euros previstos, no ano 2015 non chegaban para a construción da nave, consultándose cos
técnicos, e tras varias entrevistas coa empresa, esta presenta con data 5 de decembro de 2017
que dado que resulta inviable construír a nave co referido importe fai unha proposta da entrega
ao Concello da cantidade referida incrementándose segundo se dispón no escrito presentado.
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Vista a proposta de Alcaldía
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Intervén D Luis Manuel García Otero, concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto,,
para dicir que ao falar de último xa está moito dito. Indica que Son viveiro xa trouxo varias
denuncias ao pleno sobre esa empresa, e engade que a ver se se aprendeu para que no 2018
non se volva a errar.
Intervén o concelleiro de facenda, D. Jesús Fernández Fernández, para dicir que dos
concelleiros que están agora formando parte da corporación non había ninguén no 2005,
corrixindo logo que sí estaba o Sr. Bouza Rodil. Di que dende o 2000 ao 2003 gobernou o P.P.
e non se fixo a nave. Dende o 2003 ata o 2007 gobernou PSOE e BNG e tampouco se fixo,
logo PSOE só, no 2011 PSOE e BNG e tampouco se fixo, e agora non se fixo pero chegouse a
acordo para non perder o diñeiro da construción da nave. Engade que a indemnización
recollida no informe de intervención é o máximo que se pode cobrar, posto que este extremo xa
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Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

Intervén D. Bernardo Fraga Galdo, concelleiro non adscrito, para dicir que en gran parte está
de acordo co manifestado polo Grupo do P.P.. Entende que foi un fracaso absoluto a xestión
deste contrato, agora polo PSOE e antes polo P.P. e considera que hai un contrato que non se
cumpriu porque unha das partes fallou, indicando que agora o concello vai ter o diñeiro pero
non ten nave. Considera que o Concello tamén ten danos porque durante 15 anos non tivo
nave. Engade que xa no 2015 apostaba pola xestión pública e porque era consciente de que
en dous anos máis de prórroga non ían facer a nave, polo que estes dous anos supuxeron un
agasallo para a empresa, co que xa no 2015 se podía licitar outro contrato ou acudir á xestión
directa. Manifesta que hai moitas rúas que non están previstas no contrato, nin a limpeza de
praias, a ocasionada polo botellón, etc. Entende que hai un claro incumprimento de contrato,
que segue vixente porque CESPA non fixo a nave nin indemniza ao concello no 2018 polo que
custa facer a nave agora. Considera que pode valorarse na próxima concesión introducir a
obriga de construción da nave, cun prazo fixo, para que se faga dunha vez por todas.
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Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio Bouza Rodil, para dicir que
17 anos despois do inicio do contrato hai que considerar que estamos ante un caso de
deixadez e que houbo poucas gañas de levantar esa nave. Dende o 2000 ata o 2015 non se
puxeron os terreos a disposición da empresa, polo que mentres a empresa non tiña ningunha
obriga. Indica que a previsión era unha nave completa, segundo o contrato, non resultando
nada despreciable, polo que considera que se tratou dunha deixadez total e absoluta. Fai
referencia a actas de sesións plenarias, nas que queda demostrado que CESPA informaba que
a empresa se comprometía a facer a nave nas instalacións do mercado gandeiro, unha vez se
outorgase a licenza (acta de 19 de xaneiro de 2006). Sinala que coa modificación do contrato
se produciu un aumento considerable a cambio de nada, e incluso se lle quitaron obrigas e se
lle aumentou o contrato. Engade que no pleno de 3 de febreiro de 2015 se prorrogou o contrato
co voto en contra do grupo do P.P., e considera que visto o visto poden entender que era
irrealizable, aínda que se quixese agotar un último intento, posto que vendo proxectos de
500.000 euros é o que pode concluírse. Entende que non é o mesmo construír unha nave no
2000 que no 2015. Apunta que dende o inicio do contrato no 2000 CESPA percibía sobre
500.000 euros e no 2017 sobre 700.000, ademais dunha subida do 28% no lixo aos veciños.
Conclúe indicando que aceptan os 137.000 euros que ofrece a empresa, porque consideran
que sería o colmo quedar sen nave e sen cargos; e indica que o que o seu grupo quere é que,
tras estudar si xestión directa ou indirecta, o servizo funcione e grave o xusto o peto dos
veciños, polo que estudarán as propostas que se presenten e tras escoller o modelo de xestión
vixiarán para que todo se cumpra.

ACTA DO PLENO

En total a cuantía ofrecida ao Concello ascendía a algo máis de 134.000 euros. Esa solicitude
pasouse á secretaria e á interventora. A intervención indicou que unha das cuantías non estaba
correctamente calculada, polo que a cuantía final son 137.103,21 euros. Esta cuantía non
poderá ser destinada ao financiamento de gastos correntes, polo que será para adquirir un ben
patrimonial ou construción desa nave. Sinalan a secretaria e a interventora que o órgano
competente para tomar unha decisión sobre a solicitude da empresa é o Pleno.
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foi revisado pola secretaria e a interventora; o arquitecto de obras tamén considera que con
120.000 euros non é posible construír hoxe unha nave de 500 m2, e CESPA tamén presenta un
estudo ao respecto. Manifesta que unha empresa contratada polo Concello para realizar o
estudo previo á nova licitación está analizando incluír no novo contrato a construción dunha
nave, poñendo un prazo prudente e non deixalo aberto, como pasou con outra empresa que en
26 anos deixóuselle pagar o que quixo. Considera que coa aceptación da solicitude de CESPA
do abono do importe referido polo menos é unha maneira de recuperar parte do importe.

Non existindo máis debate, o Pleno da Corporación,por unanimidade dos presentes, acorda a
aprobación da porposta da Alcaldía obrante no expediente, do seguinte xeito:
Primeiro.- Entender rematado o contrato “Xestión de servizos públicos de recollida e transporte
de residuos sólidos urbanos e limpeza de espazos públicos no termo municipal de Viveiro”, en
data 26 de decembro de 2017, a satisfacción do Concello no que respecta ás obrigas recollidas
no mesmo referentes á prestación do servizo (sen prexuizo da obriga da empresa de continuar
prestando o servizo ata a nova adxudicación segundo a cláusula 4 do prego de cláusulas
administrativas particulares, por un período máximo de 6 meses).
Declarar non cumprida a obriga de construcción dunha nave establecida no contrato,
aceptando, en fase de liquidación de contrato, a proposta realizada polo empresa CESPA,
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES S.A., de abono a favor do
Concello de 137,103,21 euros.
Segundo.- Acordar a devolución da garantía definitiva presentada polo contratista por importe
de 60,101,21 euros.
Terceiro.- Acordar a reversión a favor do Concello dos bens afectos ao servizo, segundo o
disposto na cláusula 36 do prego de cláusulas administrativas particulares que rexeu o
contrato. Esta reversión resultará efectiva no momento de remate da obriga de continuación de
prestación do servizo ata a nova adxudicación, segundo o previsto na cláusula 4 do prego de
claúsulas administrativas particulares. Os bens a revertir son os que figuran no listado do
inventario de material obrante no expediente.
Cuarto.- Declarar extinguida a relación contractual e liquidado o contrato cun saldo resultante a
favor do Concello de 137,103,21 euros.
Quinto.- Facultar á Sra. Alcaldesa para a adopción dos actos necesarios en orde a levar a
efecto o previsto nos puntos primeiro e segundo.
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Intervén D Luis Manuel García Otero, concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto,,
para dicir que esperan a que se expoña a contratación e mirarana con lupa.

ACTA DO PLENO

Intervén D. Bernardo Fraga Galdo, concelleiro non adscrito, para indicar que solicita que se nos
pregos vai ir a construción dunha nave que vaia establecido xa o proxecto de onde vai ser a
nave e como, e que se sinale un prazo como no matadoiro, e non se deixe aberto.

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que estaba no 2007 e lle consta que se fixeron xestións.
Engade que na feira non se permitía a construción pola normativa urbanística, e naquel
momento non había parque empresarial; cando o houbo púxose ese terreo á disposición da
empresa, pero xa había esa problemática. Apunta que se miraron todas as posibilidades e non
se puido facer outra cousa.
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4.- NOMEAMENTO DE PERSOAL MUNICIPAL PARA A VALORACIÓN DOS CRITERIOS
SUBXECTIVOS NO CONTRATO DO SERVIZO DE LIMPEZA DE DIVERSOS EDIFICIOS E
DEPENDENCIAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE VIVEIRO.
EXPTE 6231/2017.
Vista a proposta de Alcaldía para que os criterios subxectivos de valoración das ofertas que se
presenten ao procedemento de contratación denominado “Servizo de limpeza de diversos
edificios y dependencias municipais do Concello de Vivero”, contemplados na cláusula 17 do
prego de cláusulas administrativas particulares do devandito procedemento, sexan valorados
polo Xefe da Brigada de Obras municipal e pola técnica de medio ambiente do Concello de
Viveiro.

Primeiro.- Que para que os criterios subxectivos de valoración das ofertas que se presenten ao
procedemento de contratación denominado “Servizo de limpeza de diversos edificios y
dependencias municipais do Concello de Vivero”, contemplados na cláusula 17 do prego de
cláusulas administrativas particulares do devandito procedemento, sexan valorados polo Xefe
da Brigada de Obras municipal e pola técnica de medio ambiente do Concello de Viveiro.

5.- AMPLIACIÓN DE PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE
SUBVENCIÓNS PARA A REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANA NA ÁREA DE
REHABILITACIÓN DO CASCO HISTÓRICO DE VIVEIRO. FASE XV.

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

Non existindo debate sobre este asunto, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos
presentes , acorda a aprobación da Proposta da Alcaldía obrante no expediente, do seguinte
xeito:

ACTA DO PLENO

Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, de data 2 de febreiro de
2018.

Visto que polo Pleno da Corporación en data 16 de novembro de 2017 se acordou 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.
Vista a proposta da Alcaldía, que deseguido se transcribe:
“Visto o documento presentado pola Oficina de Rehabilitación do Casco Histórico de Viveiro, no que se
informa a esta Alcaldía, que: “unha vez rematado o prazo de solicitude de subvecións para rexeneración e
renovación urbana na Área de Rehabilitación do Casco Histórico de Viveiro (Fase XV), non se cubriron as
7 actuacións previstas, presentándose únicamente duas solicitudes, polo que se considera convinte a
apertura dun novo prazo de presentación de 20 días, co obxetivo de poder acadar os obxetivos de
actuación previstos “
Esta Alcaldía, PROPON ó Pleno a adopción do seguinte acordo.
Primeiro.- Establecer un novo prazo de 20 días para a presentación de solicitudes de subvención para a
rexeneración e renovación urbana na Área de Rehabilitación do Casco Histórico de Viveiro. Este prazo
comezará a contar dende a publicación do anuncio do presente acordo no Boletín Oficial da Provincia de
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EXPTE 4219/2017.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

Lugo. A presentación de solicitudes realizarase con arranxo á convocatoria publicada no BOP o día 30 de
novembro de 2017 e ás bases da subvención publicadas no BOP Nº 295 de data 24-12-15, e á sua
corrección de erros publicada no BOP Nº 006 de data 09-01-16.
Segundo.- Publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia de Lugo”

Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, de data 2 de febreiro de
2018.

Segundo.- Publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.

6.- RESOLUCIÓN DO EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN DUN CAMIÑO NO LUGAR DE
VILAR DE ABAIXO, PARROQUIA DE GALDO.
EXPTE 4321/2016

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

Primeiro.- Establecer un novo prazo de 20 días para a presentación de solicitudes de
subvención para a rexeneración e renovación urbana na Área de Rehabilitación do Casco
Histórico de Viveiro. Este prazo comezará a contar dende a publicación do anuncio do presente
acordo no Boletín Oficial da Provincia de Lugo. A presentación de solicitudes realizarase con
arranxo á convocatoria publicada no BOP o día 30 de novembro de 2017 e ás bases da
subvención publicadas no BOP Nº 295 de data 24-12-15, e á sua corrección de erros
publicada no BOP Nº 006 de data 09-01-16.

ACTA DO PLENO

Non existindo debate sobre este asunto, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos
presentes , acorda a aprobación da Proposta da Alcaldía obrante no expediente, do seguinte
xeito:

Resultando que en data 18 de maio de 2017 se emitiu informe valorativo das probas por parte
da Secretaria Xeral, no que se manifestaba o seguinte:
En virtude de providencia da Alcaldía emitíse o presente INFORME ós efectos de valoración das probas
obrantes no expediente e da emisión de informe previo á resolución.
Primeiro.- En data 3 de febreiro de 2016 na sesión celebrada polo Pleno da Corporación acordouse iniciar
o expediente de investigación dun camiño no lugar de Vilar de Abaixo, na parroquia de Galdo, tras escrito
presentado por Dª. María Jesús Vale López, no que se manifesta a existencia dun camiño municipal
colindante coa parcela con referencia catastral 27067A059034560001ME.
Segundo.- A tramitación do referido expediente levouse a cabo según o preceptuado no Real Decreto
1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais.
Terceiro.- Durante o período de proba presentouse documentación por parte dalgúns dos colindantes do
referido camiño obxecto do expediente de investigación, escrituras de fincas colindantes co camiño,
escritos de alegacións e actas de comparecencia de veciños.
A documentación que obra no expediente é a seguinte:
Escritura de titularidade referente á parcela 27067A059034560001ME.
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Visto o expediente de investigación de oficio dun camiño no lugar de Vilar de Abaixo, parroquia
de Galdo, expte 4321/2016.
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Nesta escritura faise referencia a dúas edificacións sitas no lugar da Feira, en Galdo. Estas parcelas
constan na referida escritura (de data 29/01/2003), cos seguintes lindeiros:
“Linda: Norte, camino, Sur, carretera provincial; Este sendero y camino y Oeste camino.”
Escrito presentado por Dª. Mª Carmen Trobo Fernández (titular da parcela con referencia catastral
000604400PJ13A0001BB). Manifesta que no seu título de propiedade a súa parcela linda polo
Oeste con camiño, aínda que non se aporta dito título de propiedade. Fai referencia ao “Camiño
do Cotelo”, ubicado na zona, sinalando que non é de titularidade municipal, sinalando que é
privado, aportando xustificante de ter sido asfaltado de forma privada.
-

Acta
de
comparecencia
dos
titulares
da
parcela
con
referencia
catastral
27067A059034270000XY. Manifestan disconformidade respecto á existencia e titularidade
municipal de camiño na zona que limita coa súa propiedade. Apórtase escritura. Segundo esta
escritura (de data 09/12/2002) a parcela referida non consta que linde algún con camiño.

Escritura de propiedade do titular da parcela con referencia catastral 27067A059024870001MS.
Segundo esta escritura a parcela referida ten os seguintes lindes:
“Norte, herencia de la causante (...) y otros; Sur, capilla; Este, camino, y Oeste, carretera.”

Informe do vixiante urbanístico de data 3 de maio de 2017, no que se sinala o seguinte:
“O CAMIÑO DO PONTIGO-FEIRA, vai dende a PONTE DE RODAS, no Pontigo, e aos cen metros
interrúmpese, pois sacaron pedra para a carretera (fai máis de coarenta anos), para amorrillala.
Aínda que non é visible ata o derradeiro tramo, sae O LAGAR, para seguir ata A FEIRA, entre as
construccións de dona MARÍA DEL CARMEN TROBO FERNÁNDEZ, DIÓCESIS DE
MONDOÑEDO-EL FERROL, dona CÁNDIDA RIOS FRANCO, dona MARÍA ARACELI PAZ
ALVARIÑO, e segue baixando ó son da casa de dona MARÍA JESÚS VALE LÓPEZ, acabando na
carretera da EXCMA. DEPUTACIÓN DE LUGO.
Por fronte á casa de dona CÁNDIDA, atópase cortado con setos e unha zapata de formigón. “Se se
ten que sacar, sácase”, di dona Cándida. “Ven sabemos que baixa un camiño”.
Cuarto.- Da documentación recopilada durante a tramitación do expediente resultan as seguintes
conclusións:
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Consta no expediente, documentación do Inventario de Bens Municipais na que pode
constatarse a existencia na zona dos seguintes camiños: “Camiño Pontigo-Feira” e “Camiño do
Cotelo”, non constando a existencia de camiño inventariado na zona obxecto de investigación.
Planimetría da zona do catastro antigo: Non consta a existencia do camiño obxecto de
investigación.
- Ortofoto voo americano 1956-1957 da zona obxecto de investigación: pode apreciarse a
existencia dunha zona cunha cor máis clara, que podería levar a intuir a existencia dun “paso”
Informe do concelleiro de obras sobre o mantemento do camiño no que manifesta que por parte
do Concello non se realizaron labores de mantemento na zona obxecto de investigación.
Informe do servizo de contratación municipal no que se manifesta que non consta a realización
de obras no referido camiño.
Informe do vixiante urbanístico de data 21 de marzo de 2017, no que se sinala o seguinte:
“Que presenciado en dito lugar e efectuadas as correspondentes averiguacións, paso a describir:
O CAMIÑO DO PONTIGO-FEIRA, vai dende a PONTE DE RODAS, no Pontigo, e antes dos cen
metros (100), encontrándose interrumpido fai moitos anos (máis de corenta). Parece que sacaron
pedra para amorrillar a carretera, e salia O LAGAR, para seguir ata A FEIRA, entre as construccións
de dona MARÍA DEL CARMEN TROBO FERNÁNDEZ, DIÓCESIS DE MONDOÑEDO-EL FERROL,
dona CÁNDIDA RIOS FRANCO, dona MARÍA ARACELI PAZ ALVARIÑO, y dona MARÍA JESÚS
VALE LÓPEZ, acabando na carretera propiedade da EXCMA. DEPUTACIÓN DE LUGO. Fronte á
casa de dona CÁNDIDA, atópase cortado con setos e unha zapata de formigón. “Se se ten que
sacar, sácase”, di dona Cándida. “Ven sabemos que baixa un camiño”.
O CAMIÑO DO COTELO, vai dende O LAGAR (Cotelo), ata a casa de los TROBO FERNÁNDEZ.
Esta pista-camiño está asfaltada.”
-

ACTA DO PLENO

Non consta documentación respecto ás parcelas con referencias catastrais 000605500PJ13A0002QZ e
000605700PJ13A0002LZ.

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

-
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viveiro@fegamp.es

-

Obsérvase nalgúns casos, nas escrituras de titularidade dalguhas das fincas, a súa colindancia
con
“camiño”
(parcelas
con
referencias
catastrais
000604400PJ13A0001BB,27067A059024870001MS,000605500PJ13A0002QZ.

-

Respecto á documentación referente á parcela con referencia catastral
27067A059034560001ME, comprobase que a referencia aos ventos se atopa designada de xeito
erróneo, guiándonos para poder determinar os lindantes pola referencia á estrada provincial. Así,
segundo a descripción dos lindeiros que consta a escritura, a mesma colindaría con “camiño”,
polos ventos Norte, Sur e Este.

-

Na escritura de propiedade correspondente á parcela
27067A059034270000XY non consta linde con “camiño”.

-

Do informe emitido polo vixiante urbanístico, non se aclara, no suposto de existir “camiño” na
zona a investigar, colindante á parcela 27067A059034560001ME, por cal dos ventos da mesma
pasaría. Obsérvase das fotografías adxuntadas a existencia de zona de paso asfaltada ata a
conxunción das parcelas 27067A059034560001ME e 27067A059034270000XY.

-

Non consta a existencia de camiño público na documentación correspondente ao catastro
antigo; e na ortofoto do voo americano do ano 1956-1957 pode apreciarse a existencia dunha
zona cunha cor máis clara, que podería levar a intuir a existencia dun “paso”, que tanto podería
ser un camiño como unha servidume.

Quinto.- Da documentación presentada polos colindantes co camiño, das actas de comparecencia e
demáis documentación que obra no expediente, pode concluirse o seguinte:

I.

Que na zona a investigar, que vai dende o camiño inventariado como “Camiño
Pontigo-Feira”,
entre
as
parcelas
con
referencia
catastral
000605700PJ13A0002LZ,000604400PJ13A0001BB,27067A059024870001MS
e
000605500PJ13A0002QZ, predominan as probas sobre a posible existencia de camiño.

II.

Que ao chegar á zona correspondente ás parcelas con referencia catastral
27067A059034560001ME e 27067A059034270000XY existen probas contradictorias, posto
que segundo a descripción da escritura correspondente á primeira, a mesma colindaría con
camiño polos ventos Norte, Sur e Este. Sen embargo, segundo a escritura de titularidade, a
parcela con referencia catastral 27067A059024870001MS, non colinda con “camiño” polo
seu vento Norte(que se correspondería coa colindancia da primeira), senón só polo seu
vento Este.- Por outra banda, segundo a escritura de titularidade, a parcela con referencia
catastral 27067A059034270000XY, non colinda por ningún dos seus ventos con “camiño”.

III.

Que ante as probas contradictorias referidas, coa documentación obrante no expediente,
neste momento non pode concluirse a existencia de camiño de titularidade municipal na
zona obxecto de investigación, xa que incluso de existir unha zona de paso, non tería
porque tratarse dun camiño público, podendo incluso ser unha servidume de paso.

Sexto.- Ante as probas contradictorias obrantes no expediente e polo tanto a dúbida sobre a posible
existencia ou non de camiño público na zona obxecto de investigación, non podendo determinarse con
exactitude a existencia de camiño público e no seu caso, o trazado do mesmo, e en aras a garantir a
defensa dos bens municipais, segundo se dispón no artigo 9 do RBEL, considérase por esta Secretaría
que deberían levarse a cabo novas probas, co obxectivo de poder valorar coa maior precisión posible,
entendéndose que sería necesario incorporar ao expediente a seguinte documentación:
-
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Solicitude
aos
titulares
das
parcelas
con
referencias
catastrais
27067A059034560001ME,27067A059034270000XYe27067A059024870001MS,
das
súas
escrituras de titularidade antigas.
Informe do vixiante urbanístico no que se recollan manifestación dos veciños máis anciáns do
lugar da Feira sobre a existencia de camiño na zona obxecto de investigación e, no seu caso, o
seu concreto trazado.

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

catastral
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referencia
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con
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Sétimo.- Por outra parte, tendo en conta as manifestacións realizadas polo titular da parcela
000604400PJ13A0001BB, respecto ao “Camiño do Cotelo”, deberían realizarse as averiguacións
oportunas e, iniciar, no seu caso, o correspondente expediente de investigación, respecto ao denominado
“Camiño do Cotelo””

Resultando que consta no expediente informe complementario de valoración das probas,
emitido pola Secretaria Municipal en data 27 de novembro de 2017, no que se manifesta o
seguinte:

Segundo.- A tramitación do referido expediente levouse a cabo segundo o preceptuado no Real Decreto
1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais.
Terceiro.- Durante o período de proba presentouse documentación por parte dalgúns dos colindantes do
referido camiño obxecto do expediente de investigación, escrituras de fincas colindantes co camiño,
escritos de alegacións e actas de comparecencia de veciños
A documentación que obra no expediente é a seguinte:
-

Escritura de titularidade referente á parcela 27067A059034560001ME.
Nesta escritura faise referencia a dúas edificacións sitas no lugar da Feira, en Galdo. Estas
parcelas constan na referida escritura (de data 29/01/2003), cos seguintes lindeiros:

ACTA DO PLENO

Primeiro.- En data 3 de febreiro de 2016 na sesión celebrada polo Pleno da Corporación acordouse iniciar
o expediente de investigación dun camiño no lugar de Vilar de Abaixo, na parroquia de Galdo, tras escrito
presentado por Dª. María Jesús Vale López, no que se manifesta a existencia dun camiño municipal
colindante coa parcela con referencia catastral 27067A059034560001ME.

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

“Emítese o presente INFORME ós efectos de valoración das probas obrantes no expediente e da emisión
de informe previo á resolución, como complementario ao informe valorativo emitido en data 18 de maio de
2017, tras a incorporación da documentación considerada nese momento como de relevante inclusión
para a resolución do expediente.

- Escrito presentado por Dª. Mª Carmen Trobo Fernández (titular da parcela con referencia catastral
000604400PJ13A0001BB). Manifesta que no seu título de propiedade a súa parcela linda polo
Oeste con camiño, aínda que non se aporta dito título de propiedade. Fai referencia ao “Camiño
do Cotelo”, ubicado na zona, sinalando que non é de titularidade municipal, sinalando que é
privado, aportando xustificante de ter sido asfaltado de forma privada.
-

Acta
de
comparecencia
dos
titulares
da
parcela
con
referencia
catastral
27067A059034270000XY. Manifestan disconformidade respecto á existencia e titularidade
municipal de camiño na zona que limita coa súa propiedade. Apórtase escritura. Segundo esta
escritura (de data 09/12/2002) a parcela referida non consta que linde con camiño.

-

Escritura de propiedade do titular da parcela con referencia catastral 27067A059024870001MS.
Segundo esta escritura a parcela referida ten os seguintes lindes:
“Norte, herencia de la causante (...) y otros; Sur, capilla; Este, camino, y Oeste, carretera.”

Non consta documentación respecto ás parcelas con referencias catastrais 000605500PJ13A0002QZ e
000605700PJ13A0002LZ.
-
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Consta no expediente, documentación do Inventario de Bens Municipais na que pode
constatarse a existencia na zona dos seguintes camiños: “Camiño Pontigo-Feira” e “Camiño do
Cotelo”, non constando a existencia de camiño inventariado na zona obxecto de investigación.
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“Linda: Norte, camino, Sur, carretera provincial; Este sendero y camino y Oeste camino.”

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

-

Ortofoto voo americano 1956-1957 da zona obxecto de investigación: pode apreciarse a
existencia dunha zona cunha cor máis clara, que podería levar a intuir a existencia dun “paso” ou
“camiño”.

-

Informe do concelleiro de obras sobre o mantemento do camiño no que manifesta que por parte
do Concello non se realizaron labores de mantemento na zona obxecto de investigación.

-

Informe do servizo de contratación municipal no que se manifesta que non consta a realización
de obras no referido camiño.

-

Informe do vixiante urbanístico de data 21 de marzo de 2017, no que se sinala o seguinte:

“Que presenciado en dito lugar e efectuadas as correspondentes averiguacións, paso a describir:
O CAMIÑO DO PONTIGO-FEIRA, vai dende a PONTE DE RODAS, no Pontigo, e antes dos cen
metros (100), encontrándose interrumpido fai moitos anos (máis de corenta). Parece que sacaron
pedra para amorrillar a carretera, e salia O LAGAR, para seguir ata A FEIRA, entre as construccións
de dona MARÍA DEL CARMEN TROBO FERNÁNDEZ, DIÓCESIS DE MONDOÑEDO-EL FERROL,
dona CÁNDIDA RIOS FRANCO, dona MARÍA ARACELI PAZ ALVARIÑO, y dona MARÍA JESÚS
VALE LÓPEZ, acabando na carretera propiedade da EXCMA. DEPUTACIÓN DE LUGO. Fronte á
casa de dona CÁNDIDA, atópase cortado con setos e unha zapata de formigón. “Se se ten que
sacar, sácase”, di dona Cándida. “Ven sabemos que baixa un camiño”.
O CAMIÑO DO COTELO, vai dende O LAGAR (Cotelo), ata a casa de los TROBO FERNÁNDEZ.
Esta pista-camiño está asfaltada.”
-

Informe do vixiante urbanístico de data 3 de maio de 2017, no que se sinala o seguinte:

“O CAMIÑO DO PONTIGO-FEIRA, vai dende a PONTE DE RODAS, no Pontigo, e aos cen metros
interrúmpese, pois sacaron pedra para a carretera (fai máis de coarenta anos), para amorrillala.
Aínda que non é visible ata o derradeiro tramo, sae O LAGAR, para seguir ata A FEIRA, entre as
construccións de dona MARÍA DEL CARMEN TROBO FERNÁNDEZ, DIÓCESIS DE
MONDOÑEDO-EL FERROL, dona CÁNDIDA RIOS FRANCO, dona MARÍA ARACELI PAZ
ALVARIÑO, e segue baixando ó son da casa de dona MARÍA JESÚS VALE LÓPEZ, acabando na
carretera da EXCMA. DEPUTACIÓN DE LUGO.
Por fronte á casa de dona CÁNDIDA, atópase cortado con setos e unha zapata de formigón. “Se se
ten que sacar, sácase”, di dona Cándida. “Ven sabemos que baixa un camiño”.
Tras a emisión do primeiro informe valorativo das probas, de data 18 de maio de 2017, incorporouse, tras
os oportunos requerimentos, a seguinte proba:
- Escrituras de titularidade antigas aportadas polos titulares das parcelas con referencias
catastrais 27067A059034560001ME, 27067A059034270000XY.
As escrituras de titularidade antigas aportadas polos titulares da parcela con referencia catastral
27067A059034560001ME datan dos anos 1991 e 1999. A escritura de 1999 obsérvase que conta
cunha errónea situación dos ventos, posto que sitúa o linde sur coa estrada provincial, cando debería
ser o linde oeste. Así determina que “Linda. Norte, herederos de Trobo Pardo; Sur, carretera
provincial de Vivero a Muras por el Sixto; Este, sendero y Oeste, camino”. A de data 1991 determina
os seguintes lindes “Linda todo: Norte y Este, camino; Sur, María Fernández Rolle, muro medianero
en medio; y Oeste, casa de Andrés Pérez Pernas y camino de servicio”. Deste xeito colindaría con
camiño, tomando como referencia para guiarse a estrada provincial, polos ventos Norte e Este.
As escrituras de titularidade antigas aportadas polos titulares da parcela 27067A059034270000XY
data do ano 1990, determinando os seguintes lindes: “Linda. Norte, arroyo; Sur, vagos que separan
de una casa de José Trobo Rivera, baldíos de otra casa de Guadalupe Fernández Victorio, y muro de
cierre y otra casa de herederos de José Méndez Paz y otro; Este, monte de Regina Cal Colmenares;
y Oeste, la carretera de la Feria de Galdo”.

15

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

Planimetría da zona do catastro antigo: Non consta a existencia do camiño obxecto de
investigación.
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-

ACTA DO PLENO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es
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- Informe do vixiante urbanístico, no que se pedía que se recollesen as manifestacións dos
veciños máis anciáns do lugar da Feira sobre a existencia de camiño na zona obxecto de
investigación e, no seu caso, o seu concreto trazado, que sinala textualmente o seguinte:

16

-

Obsérvase nalgúns casos, nas escrituras de titularidade dalguhas das fincas a súa colindancia
con
“camiño”
(parcelas
con
referencias
catastrais
000604400PJ13A0001BB,27067A059024870001MS),
así
como
da
parcela
000605500PJ13A0002QZ, segundo consta no primeiro informe do vixiante urbanístico.

-

Respecto á documentación referente á parcela con referencia catastral
27067A059034560001ME, comprobase que a referencia aos ventos se atopa designada de xeito
erróneo, guiándonos para poder determinar os lindantes pola referencia á estrada provincial. Así,
segundo a descripción dos lindeiros que constan na escritura actual, analizados tendo en conta
os lindeiros que figuran nas escrituras antigas, a mesma colindaría con “camiño”, polos ventos
Norte e Este.

-

Na escritura de propiedade correspondente á parcela con referencia catastral
27067A059034270000XY e na escritura antiga aportadas polos titulares desta parcela non
consta linde con “camiño”.

-

No útimo informe emitido polo vixiante urbanístico, conclúese a existencia de camiño dende o
camiño inventariado como “Camiño Pontigo-Feira”, entre as parcelas con referencia catastral
000605700PJ13A0002LZ,000604400PJ13A0001BB,27067A059024870001MS
e
000605500PJ13A0002QZ, 27067A059034560001ME e 27067A059034270000XY, con saída á
estrada provincial de Viveiro a Muras polo Sixto.

-

Obsérvase das fotografías adxuntadas a existencia de zona de paso asfaltada ata a conxunción
das parcelas 27067A059034560001ME e 27067A059034270000XY.

-

Non consta a existencia de camiño público na documentación correspondente ao catastro
antigo; e na ortofoto do voo americano do ano 1956-1957 pode apreciarse a existencia dunha
zona cunha cor máis clara, que podería levar a intuir a existencia dun “paso”, que tanto podería
ser un camiño como unha servidume.
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Cuarto.- Da documentación recopilada durante a tramitación do expediente resultan as seguintes
conclusións:

ACTA DO PLENO

Acompáñase polo vixiante urbanístico plano identificativo do trazado do camiño segundo as
manifestacións descritas no seu informe. Este trazado discorre dende o camiño inventariado como
“Camiño Pontigo-Feira”, entre as parcelas con referencia catastral 000605700PJ13A0002LZ,
000604400PJ13A0001BB,
27067A059024870001MS,
000605500PJ13A0002QZ,
27067A059034560001ME e 27067A059034270000XY

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

“Que personado no lugar mencionado, fun falar con dona MARÍA DOLORES PENABAD PARDO,
veciña de 90 anos e toda a vida no mesmo lugar afirma, “subiamos cos carros para as laborias por
diante da casa da MAGINA (POLÍGONO 59/PARCELA 3427) o son da caseta do cal (hoxe casa de
JOSÉ LADRA) para os tarreos do LAGAR (HOXE PROPIEDADE DOS DE CANOSA). No mesmo
sentido se manfiestou dona FRANCISCA RODRÍGUEZ GALDO, que cando se axudaban nas labores
de labranza recorda que subían cos carros polo recorrido anteriormente mencioanado e, a derradeira
visita fíxenlla a dona MARÍA DOLORES SALGUEIRO GABEIRAS, de 92 anos, que manifesta “toda a
vida pasamos cos carros por diante da casa da tía ANTONIA (hoxe JOSEFA REY TRIGO) e ó son da
caseta do cal (hoxe casa de JOSÉ LADRA) para os tarreos do SARGENTO no LAGAR (hoxe dos de
CANOSA).

EXCMO.CONCELLO
DE
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Que na zona a investigar, que vai dende o camiño inventariado como “Camiño
Pontigo-Feira”,
entre
as
parcelas
con
referencia
catastral
000605700PJ13A0002LZ,000604400PJ13A0001BB,27067A059024870001MS
e
000605500PJ13A0002QZ, predominan as probas sobre a posible existencia de camiño.

II.

Que ao chegar á zona correspondente ás parcelas con referencia catastral
27067A059034560001ME e 27067A059034270000XY existen probas contradictorias, posto
que segundo a descripción das escrituras correspondentes á primeira, a mesma colindaría
con camiño polos ventos Norte e Este, e segundo a descripción das escrituras de
titularidade da parcela con referencia catastral 27067A059034270000XY, non colinda por
ningún dos seus ventos con “camiño”.
A escritura actual da parcela 27067A059034560001ME sinala tamén lindeiro con “sendeiro
e camiño” polo vento Este (que ao estaren incorrectos e tomando como guía a estrada
provincial correspondería ao vento Sur). Sen embargo segundo a escritura de titularidade
presentada, a parcela con referencia catastral 27067A059024870001MS, non colinda con
“camiño” polo seu vento Norte(que se correspondería coa colindancia da primeira), senón
só polo seu vento Este. A maiores, segundo as escrituras antigas da parcela
27067A059034560001ME, non colindarían con camiño por ese vento, senón que a
colindancia con “camiño” figura soamente nos ventos Norte e Este. Así enténdese que pode
considerarse esta parcela, segundo a escritura actual e as antigas, presenta colindancia con
camiño nos seus ventos Norte e Este.
A escritura actual da parcela 27067A059034270000XY polo seu vento Oeste só contempla
como lindeiro a estrada provincial, ao igual que a escritura antiga aportada. Esta parcela,
segundo se describe nas escrituras aportadas presenta unha configuración irregular,
contendo unha tira que vai ata a estrada provincial. En ambas escrituras faise referencia aos
lindeiros polo vento Oeste na referida tira, non facendo referencia aos lindeiros polo Oeste
do resto da parcela, o que non permite determinar se no resto da colindancia polo Oeste
desa parcela pode existir un “camiño” ou non.

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

I.

ACTA DO PLENO

Quinto.- Da documentación presentada polos colindantes co camiño, das actas de comparecencia e
demáis documentación que obra no expediente, pode concluirse o seguinte:

De todas as probas obrantes no expediente, referidas no presente punto,
pode
determinarse a predominancia, segundo o expresado, das probas que determinana a
existencia de “camiño” na colindancia na súa totalidade entre as parcelas con referencia
catastral 201727067A059034560001ME e 27067A059034270000XY, con saída á estrada
provincial de Viveiro a Muras polo Sixto.
Sexto.- Da documentación presentada polos colindantes co camiño, das actas de comparecencia e
demáis documentación que obra no expediente, segundo a valoración indicada no presente informe, pode
concluirse a existencia dun camiño no lugar de Vilar de Abaixo, na parroquia de Galdo, co trazado
obxecto de investigación, e segundo o plano elaborado polo arquitecto de obras municipal, que se
adxunta ao presente informe valorativo.
Sétimo.- Considéranse admisibles as probas que constan no expediente, segundo o establecido no artigo
47 da Lei 33/2003, de 3 de novembro, de Patrimonio das Administracións Públicas.
Oitavo.- O expediente de investigación debe levarse a cabo segundo o procedemento establecido no
Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Bens das Entidades
Locais (RBEL) e na Lei 33/2003, de 3 de novembro, de Patrimonio das Administracións Públicas (LPAP),
séndolle de aplicación supletoria o procedemento xeral etablecido na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
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No informe do vixiante urbanístico de data 7 de xullo de conclúese a existencia de “camiño”
na colindancia na súa totalidade entre as parcelas con referencia catastral
201727067A059034560001ME e 27067A059034270000XY, con saída á estrada provincial
de Viveiro a Muras polo Sixto.
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Noveno.- En cumprimento do preceptuado no artigo 52 do RBEL unha vez efectuadas as probas
pertinentes e valoradas polos servizos da Corporación porase de manifesto o expediente por término de
dez días ás persoas a quenes afecte a investigación e houbesen comparecido nel para que dentro de dito
prazo aleguen o que estimen convinte.
Décimo.- A resolución do presente expediente correponde ó Pleno da Corporación, e no suposto de
resultar favorable, deberá procederse á tasación do ben, á súa inclusión no Inventario de Bens Municipais
coas características resultantes do expediente de investigación e á súa inscripción no Rexistro da
Propiedade, así como á adopción, no seu caso, de cantas medidas sexan procedentes en orde á
efectividade dos dereitos da Corporación.

Resultando que consta informe da Secretaria Xeral sobre as alegacións presentadas, de data
26 de decembro de 2017, no que se indica o seguinte:
“Aos efectos de informar sobre as alegacións presentadas no prazo de dez días tras a posta de manifesto
do expediente de ivnestigación referido
En base aos seguintes ANTECEDENTES
Preséntase escrito de alegación por Dª. María Carmen López Rey e D. José Manuel López Rey, en
calidade de herdeiros de Dª. Josefa Rey Trigo, da finca con referencia catastral 27067A059034270000XY
(n.º de rexistro de entrada 2017-E-RC-7844)

ACTA DO PLENO

Resultando que, posto de manifesto o expediente aos interesados comparecentes no mesmo,
en data 11 de decembro de 2017 presentáronse alegacións por parte dos herdeiros de Dª.
Josefa Rey Trigo, como titulares da parcela con referencia catastral 27067A059034270000XY.,

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

Undécimo.- Por outra parte, tendo en conta as manifestacións realizadas polo titular da parcela
000604400PJ13A0001BB, respecto ao “Camiño do Cotelo”, deberían realizarse as averiguacións
oportunas e, iniciar, no seu caso, o correspondente expediente de investigación, respecto ao denominado
“Camiño do Cotelo”.”

- Maniféstase na primeira e segunda alegación unha “observación de falta de imparcialidade nas
conclusións” do expediente de investigación indicando que se lle da un valor de certeza ás escrituras
onde aparecen as palabras “camiño” ou “sendeiro” e ningunha probabilidade de certeza ás escrituras
onde non aparecen esos términos, argumentando esta afirmación na documentación que figura no
expediente na que non aparece referencia ao camiño, sen mencionar a documentación que sí o cita.
- Na terceira alegación indícase que non se comprende que se aparecen no inventario de bens dous
camiños na zona, o Camiño Pontigo-Feira e o Camiño do Cotelo se lle engada agora novo trazado ao
Camiño do Cotelo, e finalmente o novo trazado sexa do Camiño Pontigo-Feira. Dise que o novo trazado
en todo caso sería unha continuación do Camiño do Cotelo, pero que isto se contradice cando na
descrición do meso se indica que éste acaba na parcela 6 do plano; facendo referencia na alegación
cuarta ao punto do informe de valoración das probas que se refire a que, atendendo ás manifestación
realizadas polo titular da parcela 00060400PJ13A0001BB se entende deberían realizarse as
averiguacións oportunas e iniciar no seu caso o correspondente expediente de investigación ao
denominado “Camiño do Cotelo”, volvendo a interpretar que existen contradiccións que xustifican a súa
observancia de falta de imparcialidade nas conclusións.
- Na quinta alegación volve a entender que existen contradiccións ao considerar que finalmente parece
que é o Camiño Pontigo-Feira o que ten que pasar xunto a unha fachada da finca
27067A059034560001ME, para saír á estrada, cando todos coñecen que ese camiño sae directamente á
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Primeiro.- No referido escrito realízanse varias alegacións:
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estrada lindando coa ermita, non comprendendo tampouco o porqué de dous informes do vixiante
urbanístico, un de marzo e outro de maio, que entende din o mesmo, e transcríbeos.
- Na sexta alegación refírese a que no informe de valoración das probas, cando se analiza a ortofoto do
voo americano do ano 1956-1957 se indica que pode apreciarse a existencia dunha zona cunha cor máis
clara, que podería levar a intuir a existencia dun “paso” que tanto podría ser un camiño como unha
servidume. Indica así mesmo que nalgúns documentos do expediente se fala de “camiño”, “sendeiro”,
“paso” ou “servidume”, concluíndo a existencia de camiño sen determinar se puidese tratarse dun
sendeiro, paso ou servidume; solicitando información sobre as diferencias existentes entre estos termos,
incluíndo medidas en metros do ancho correspondente.

- Na novena alegación faise mención a que a apertura do expediente se acordou en sesión plenaria de
data 3 de febreiro de 2016, a partires do escrito presentado por Dª. María Jesús Vale López, concelleira
deste Concello. Na décima indican supoñer sen lugar a dúbida o rigor profesional de todos os
traballadores públicos do Concello, entendendo que por iso o escrito de alegacións se fará chegar aos
Servizos Técnicos e ás persoas que se relacionan coa investigación aberta.
Emítese o presente INFORME
Primeiro.- Respecto ao contido da primeira e segunda alegación cabe sinalar o seguinte:

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

- Na oitava alegación transcribe o contido do informe de valoración das probas no que respecta ao tramo
entre as parcelas con referencias catastrais 27067A059034560001ME e 27067A059034270000XY,
indicando que se observa de novo que as probas máis concluíntes volven a basarse de novo nos
informes, e consideran que polo tanto na interpretación do vixiante urbanístico e non nos datos cos que
conta o Concello de Vvieiro nin nos que aportan as escrituras das mencionadas fincas.

ACTA DO PLENO

- Na sétima alegación indica que no tocante ás manifestacións dos veciños serían igualmente veraces se
o que existiu sempre é un paso, un sendeiro ou unha servidume, porque efectivamente por ese trazado
nunca se impediu o paso a ninguén, non comprendendo porqué se deduce das súas declaracións que é
un camiño, cando ademáis consideran que a utilización do termo “camiño” non pode ser entendido como
conceptualmente exacto en boca de persoas de 90 e 92 anos non expertas na materia.

No primeiro informe considerouse que debían recabarse novas probas co obxectivo de poder realizar
unha valoración coa maior precisión posible. Entendeuse así debido a que da documentación obrante no
expediente, na zona a investigar, que vai dende o camiño inventariado como “Camiño Pontigo-Feira”,
entre as parcelas con referencia catastral 000605700PJ13A0002LZ, 000604400PJ13A0001BB,
27067A059024870001MS e 000605500PJ13A0002QZ, predominaban as probas sobre a posible
existencia de camiño. Sen embargo na zona entre as parcelas
con referencia catastral
27067A059034560001ME e 27067A059034270000XY existían probas contradictorias segundo as
escrituras de ambas fincas. Do informe emitido polo vixiante urbanístico, non se aclaraba, no suposto de
existir “camiño” na zona a investigar, colindante á parcela 27067A059034560001ME, por cal dos ventos
da mesma pasaría. Obsérvabase das fotografías adxuntadas a existencia de zona de paso asfaltada ata
a conxunción das parcelas 27067A059034560001ME e 27067A059034270000XY. Na ortofoto do voo
americano do ano 1956-1957 podía apreciarse a existencia dunha zona cunha cor máis clara, que
podería levar a intuir a existencia dun “paso”, que tanto podería ser un camiño como unha servidume.
Tendo en conta os aspectos referidos entendíase necesario para poder realizar unha valoración o máis
precisa posible recabar novas probas, informando no mes de maio nese sentido.
Unha vez incorporadas ao expediente as probas referidas emitiuse en novembro o informe valorativo.
Neste informe conclúese entendendo que, ante todas as probas obrantes no expediente, pode concluirse
a existencia de camiño na zona obxecto da investigación. Nese informe motívase exhaustivamente esta
conclusión, polo que non cabe en ningún momento poder considerala con falta de imparcialidade. En
efecto, no escrito de alegacións alúdese simplemente áos documentos probatorios recabados nos que
non figura o camiño, pero nada se di respecto dos que o contemplan. Todos os elementos probatorios
que se recaban nun expediente conforman a proba obrante no mesmo, entre a confrontación de toda ela
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No presente expediente de investigación emitíronse por esta Secretaría dous informes, un en data 18 de
maio de 2017, e outro en data 27 de novembro de 2017.
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é como se determina a súa valoración para chegar a unha conclusión final; isto non significa que cada
elemento probatorio por sí só sexa determinante, senón que debe ser de toda a confrontación da proba
da que se deriven as conclusións finais.

Segundo a descripción que consta no inventario de bens dos dous camiños inventariados, o “Camiño
Pontigo-Feira” vai dende a Estrada de Galdo á Feira, e o “Camiño do Cotelo” vai dende o Camiño
Pontigo-Feira ao Cotelo. Trátase polo tanto de dous camiños diferenciados. Ambos camiños figuran
grafiados na ficha correspondente do inventario de bens. O Camiño Pontigo-Feira efectivamente sae á
estrada lindando coa ermita (parcela 07 do plano). O Camiño do Cotelo non remata na parcela 06 do
plano como se indica no escrito de alegacións senón que parte do Camiño Pontigo-Feira e vai ata o
Cotelo, non colindando en tramo algún coa referida parcela.
As manifestacións realizadas pola titular da parcela 06 respecto ao Camiño do Cotelo nada teñen que ver
co camiño obxecto de investigación, senón que se refiren ao outro camiño existente na zona segundo o
inventario de bens, o Camiño do Cotelo, sobre o que manifesta que non é municipal, indicando que se
trata dun camiño privado; de ahí que, tendo en conta que no presente expediente non se está a investigar
o referido camiño, senón a existencia ou non doutro camiño na zona, é polo que se propón a apertura
doutro expediente de investigación sobre o Camiño do Cotelo (totalmente independente do expediente
actual, tal e como se pode comprobar no informe de valoración da proba).
O obxecto do presente expediente ven configurado pola investigación sobre a existencia dun camiño
público na zona das parcelas referidas no plano, que partiría do Camiño Pontigo-Feira e sairía á estrada
provincial.
Polo tanto non existen as contradiccións que manifesta o escrito de alegacións, xa que o camiño obxecto
de investigación, que se atopa na zona na que aparecen eses dous camiños inventariados, nada ten que
ver co trazado dos outros dous; e a proposta de apertura dun novo expediente de investigación en
relación ao “Camiño do Cotelo”, baseada nas manifestacións respecto ao mesmo realizadas no período
de proba deste expediente, tampouco nada ten que ver co trazado a investigar. O que parece indicar que
nas alegacións se interpretou o novo trazado como continuación dun camiño ou outro deducíndose da
redacción dos informes do vixiante urbanístico. De tódolos xeitos nos informes emitidos por esta
Secretaría faise referencia ao trazado a investigar, podendo comprobarse perfectamente, no caso de
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Segundo.- Respecto ao indicado na terceira, cuarta e quinta alegación parece que se están
entremezclando tres trazados. Por un lado o trazado dos camiños inventariados “Pontigo-Feira” e
“Camiño do Cotelo” e por outro lado o trazado do camiño obxecto de investigación.
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Nun expediente de investigación sobre a existencia dun camiño público enténdese que debe resultar
relevante a proba documental conformada polas escrituras das parcelas supostamente colindantes co
trazado do camiño que se está a investigar, a proba da observación “in situ” da zona, a proba testifical
dos veciños do lugar e a documentación gráfica e visual antiga sobre a zona (ortofoto e planimetría
catastro antigo). Estas probas deberán valorarse, en todo caso, conxuntamente co resto de probas, co
obxectivo de poder determinar coa maior precisión posible sobre a súa existencia ou non. Polo tanto as
conclusións da valoración da proba teñen en conta todos os elementos probatorios, que se van indicando
no referido informe, e en base a todos eles determínase a conclusión do expediente nun ou noutro
sentido.

ACTA DO PLENO

Respecto aos elementos nos que non figura o camiño, e aos que alude o escrito de alegacións pode
indicarse o seguinte: O camiño a investigar non figura no inventario de bens municipais, este feito indica
que no momento da súa elaboración non se recolleu, o que non significa que non poda existir; así o ten
recoñecido a xurisprudencia indicando que o o feito de que non estén incluidos algúns bens no inventario
municipal non supón que non poda ostentar a Administración algún dereito sobre eles. Tampouco consta
que se tramitase un expediente de contratación para a realización de obras no mesmo, o que non quere
dicir que polo Concello en ningún momento se actuase nesa zona, posto que, de terse realizado algunha
actuación que tivese cabida como contrato menor non constaría expediente de contratación. Tampouco
se realizaron labores de mantemento, o que pode enlazarse coa non constancia deste camiño no
inventario de bens. Non figura así mesmo o camiño na planimetría do catastro antigo, o que non conleva
que necesariamente non o haxa, xa que incluso noutras ocasións sí figuran nesta planimetría camiños
que, tras o oportuno expediente se comproba que non o son. Debe terse en conta así mesmo o carácter
imprescriptible dos bens de dominio público.
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existir un camiño, de onde partiría e ata onde iría, xa que en todo momento se alude ás referencias
catastrais das parcelas da zona obxecto de investigación.

Cuarto.- Respecto ao indicado na oitava alegación cabe sinalar que a conclusión do informe valorativo
das probas non se determina en base á interpretación que se di no escrito de alegacións, dos informes do
vixiante urbanístico, senón que, tal e como se recolle na súa motivación, e se recalcou no presente
informe, é o froito da confrontación da totalidade dos elementos probatorios. De feito, tivéronse en conta
como proba relevante, as escrituras de titularidade das fincas colindantes aportadas (tal e como se
reflexou no informe valorativo), así como as actas de comparecencia dos seus titulares. Nas escrituras
aportadas consta a colindancia con “camiño” en todas elas a excepción únicamente da escritura
correspondente á parcela
27067A059034270000XY. Así, no tramo correspondente ás parcelas
27067A059034560001ME e 27067A059034270000XY constan no expediente probas contradictorias,
posto que segundo a descripción das escrituras correspondentes á primeira, a mesma colindaría con
camiño polos ventos Norte e Este, e segundo a descripción das escrituras de titularidade da parcela con
referencia catastral 27067A059034270000XY, non colinda por ningún dos seus ventos con camiño. Puido
observarse non obstante, que nas escrituras referentes á parcela 27067A059034270000XY, na
colindancia polo vento Oeste soamente se fai referencia á estrada provincial, e tendo en conta que se
trata dunha parcela de configuración irregular non se está mencionando parte do lindeiro Oeste, co que
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As manifestacións dos veciños máis anciáns do lugar recóllense co obxectivo de que mediante estas
probas testificais se puidese aclarar a existencia ou non de camiño na zona na que existían probas
contradictorias, entre as parcelas 27067A059034560001ME e 27067A059034270000XY, posto que na
zona a investigar, que vai dende o camiño inventariado como “Camiño Pontigo-Feira” ata a confluencia en
ambas parcelas xa predominaban as probas sobre a súa posible existencia; polo que cabía determinar
por onde continuaba o seu trazado, no seu caso, o referido camiño. De ahi que, aínda tendo en conta que
as manifestacións se ralizan por persoas maiores non expertas na materia sí indican cal era o trazado
polo que se transitaba. Estas probas testificais recollidas polo vixiante urbanístico non determinan por sí
soas a existencia ou non e camiño, senón que se volve a retirar que a conclusión da valoración se realiza
sobre o conxunto de elementos probatorios.
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Terceiro.- Respecto ao manifestado na sexta e sétima alegación cabe indicar que, no informe de
valoración da proba, cando se fai referencia a que na ortofoto do ano 1956-1957 se observa un “paso”,
quérese resaltar que na ortofoto se pode apreciar claramente unha zona de cor máis clara que indica que
se transitaba pola mesma. Esta proba non determina por sí soa a existencia dun camiño, xa que
efectivamente podía tratarse dunha servidume ou unha serventía; senón que a existencia ou non de
camiño público se determina, como xa se indicou no punto primeiro do presente informe, da confrontación
do conxunto de elementos probatorios obrantes no expediente e polo tanto do conxunto da proba. A
definición de servidume de paso e serventía recóllense na Lei 2/2006 de 14 de xuño, de dereito civil de
Galicia, non constatándose neste expediente os elementos definitorios das mesmas. Sobre as medidas
en metros de ancho de cada unha das figuras non cabe pronunciamento, posto que polo que respecta ás
servidumes ou serventías contarían co ancho que no momento da súa constitución se determinase. No
tocante aos sendeiros públicos e camiños públicos tampouco cabe pronunciamento, xa que por un lado
se atopa o ancho que poda establecer en cada momento a normativa urbanística para as vías públicas
(incluídos os camiños), o ancho que se recolle no inventario de bens respecto aos camiños inventariados
(nalgúns casos determinado pola anchura media, por contar cunha anchura irregular ao longo do seu
trazado) e por outro o ancho real de cada un deles; podendo ser obxecto a limitación de ancho, no seu
caso, do correspondente expediente de deslinde.

ACTA DO PLENO

Constan no expediente dous informes do vixiante urbanístico, un datado de marzo e outro de maio de
2017. Con posterioridade emitiuse en xullo polo mesmo vixiante urbanístico o informe referente á recollida
das manifestacións dos veciños máis anciáns do lugar. Tendo en conta a documentación obrante no
expediente, e tal e como se indicou no primeiro informe emitido por esta Secretaria, nos informes do
vixiante urbanístico, “non se aclara, no suposto de existir “camiño” na zona a investigar, colindante á
parcela 27067A059034560001ME, por cal dos ventos da mesma pasaría”. No terceiro informe solicítase a
súa emisión indicando que se recollese a manifestación dos veciños máis anciáns do lugar da Feira sobre
a existencia de camiño na zona obxecto de investigación e, no seu caso, o seu concreto trazado,
atendendo á contradicción das probas na zona entre as parcelas 27067A059034560001ME e
27067A059034270000XY, aportándose neste momento plano indicativo do trazado, que nos anteriores
informes non se indicaba.
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CONCLUSIÓN
Por todo o exposto enténdese, a salvo de erro ou omisión, e sen prexuízo de mellor fundamentación en
dereito que procede a desestimación das alegacións presentadas por Dª. María Carmen López Rey e D.
José Manuel López Rey, en calidade de herdeiros de Dª. Josefa Rey Trigo, e polo tanto proceder polo
Pleno da Corporación á resolución do expediente de investigación concluindo a existencia dun camiño no
lugar de Vilar de Abaixo, na parroquia de Galdo, co trazado obxecto de investigación, e segundo o plano
que obra no expediente.”

Vista a proposta de Alcaldía para a resolución do presente procedemento.
Resultando que o presente asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa
de Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de febreiro de
2018.

ACTA DO PLENO

Quinto.- Respecto ás manifestacións da alegación novena debe indicarse que este feito en nada afecta á
tramitación do procedemento; non obstante, iniciado o presente expediente a raíz dun escrito presentado
por unha concelleira, na sesión plenaria na que se resolva sobre este procedemento, este membro da
Corporación incorre en causa de abstención, debendo de absterse de participar na deliberación e
votación do mesmo, segundo o disposto no artigo 76 da Lei 7/1985, reguladora das bases de réxime
local, en consonancia co previsto nos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, do réxime xurídico
do sector público.
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non puido comprobar cal era a colindancia neste vento da referida escritura. As testificais dos veciños
máis anciáns do lugar (solicitadas co obxectivo de poder determinar por onde continuaría, no seu caso, o
trazado do camiño que se podía constatar coas probas existentes, ata a conxunción das parcelas
27067A059034560001ME e 27067A059034270000XY ) tamén indicaron que o tránsito sempre se
realizara entre ambas parcelas. Esta zona de tránsito no trazado investigado tamén se observou na
ortofoto do voo americano dos anos 1956-1957. Non se constataron no expediente notas definitorias de
serventía ou servidume na zona, non figurando tampouco ningún gravame desta natureza nas escrituras
de propiedade aportadas. Polo tanto as conclusións da valoración da proba realizáronse de forma
totalmente motivada e atendendo á confrontación da totalidade de elementos probatorios obrantes no
expediente.

Primeiro.- Declarar a existencia de camiño público camiño no lugar de Vilar de Abaixo, como
camiño de titularidade municipal, co trazado descrito no plano obrante no expediente.
Segundo.- Acordar a tasación do ben, e a súa inclusión no Inventario de Bens Municipais
segundo o resultado do expediente de investigación, co trazado e características recollidos no
plano adxunto, e á súa inscripción no Rexistro da Propiedade.
Terceiro.- Notificar o presente acordo ós interesados no expediente.

7.- RESOLUCIÓN DO EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN DUN TRAMO DO “CAMIÑO DA
FABEGA”.
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Non existindo debate sobre este asunto, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos
presentes, acorda a aprobación da proposta de Alcaldía, do seguinte xeito:

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

EXPTE 4004/2016
Visto o expediente de investigación de oficio tramitado respecto dun tramo do “Camiño da
Fabega”, expte 4004/2016
Resultando que consta no expediente informe valorativo das probas, emitido pola Secretaria
Xeral, no que se sinala o seguinte:
“Emitíse o presente INFORME ós efectos de valoración das probas obrantes no expediente e da emisión
de informe previo á resolución.

Terceiro.- Durante o período de proba non se presentouse documentación algunha por parte de ningún
dos colindantes do referido camiño obxecto do expediente de investigación.
A documentación que obra no expediente é a seguinte:
-Escrituras de titularidade, presentadas por D. José Ramón Crego Pargo, referentes ás parcelas coas
referencias catastrais 27067A060000210000XY, 27067A060000270000XF e 27067A060000040000XX.
Nas referidas escrituras consta a colindancia das tres parcelas con camiño segundo o trazado
manifestado no escrito dos solicitantes.
-Consta no expediente, documentación do Inventario de Bens Municipais na que pode constatarse a
existencia na zona do “Camiño da Fabega”, non constando no inventario que dito camiño conte con
trazado polo zona obxecto de investigación.

ACTA DO PLENO

Segundo.- A tramitación do referido expediente levouse a cabo según o preceptuado no Real Decreto
1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais.

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

Primeiro.- En data 3 de febreiro de 2016 na sesión celebrada polo Pleno da Corporación acordouse iniciar
o expediente de investigación dun tramo do “Camiño da Fabega”, tras escrito presentado por D. José
Ramón Crego Pardo e Dª. Carmen Palomar Gómez, no que se manifesta que o referido camiño, continúa
ata a salida á carretera de Landrove-Parraguesa, lindando co cemiterio.

-Ortofoto voo americano 1956-1957 da zona obxecto de investigación: Consta a existencia do camiño
obxecto de investigación, co trazado sinalado polos solicitantes.
-Informe do concelleiro de obras sobre o mantemento do camiño no que manifesta que por parte do
Concello non se realizaron labores de mantemento na zona obxecto de investigación.
-Informe do servizo de contratación municipal no que se manifesta que non consta a realización de obras
no referido camiño.
-Informe do vixiante urbanístico de data 29 de marzo de 2017, no que se sinala o seguinte:
“1. Que personado en dicho camino, la parte del mismo que interesa está prácticamente inservible,
primero por la maleza que lo cubre y, segundo por que no lo utilizan. Puesto en contacto con el antiguo
propietario de la parcela 23 dice “viñamos polo camiño dende AS PEDROSAS baixamos a carretera e
pasábamos ao tarreo”. E a propietaria actual di “metemonos pola cabeceira”.
2. Acompaño fotos.”
Cuarto.- Da documentación recopilada durante a tramitación do expediente resultan as seguintes
conclusións:
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-Planimetría da zona do catastro antigo: Consta a existencia do camiño obxecto de investigación, co
trazado sinalado polos solicitantes.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Obsérvase que, as escrituras de titularidade presentadas (correspondentes con tres das 9
parcelas colindantes co camiño), referencian a colindancia desas tres parcelas co camiño
obxecto de investigación.

-

Non consta a presentación de documentación nin comparecencia dos titulares do resto das
parcelas colindantes.

-

Na documentación correspondente ao catastro antigo e na ortofoto do voo americano do ano
1956-1957, pode apreciarse a existencia do referido camiño.

-

Do informe do vixiante urbanístico non pode sacarse información moi concluínte respecto á
existencia de camiño no tramo a investigar, aínda que se ben é certo que fai referencia a por
onde ían para a parcela 23 (referencia catastral 27067A060000230000XQ) o propietario antigo e
o actual, sen que poda desprenderse claramente por onde pasaban, indica que “personado en
dito camiño, a parte do mesmo que interesa está prácticamente inservible, primeiro pola maleza
que o cubre, e segundo porque non o utilizan”, o que parece indicar que non se está a utilizar na
actualidade pero sí existe.

Quinto.- Da documentación presentada polos colindantes co camiño e demáis documentación que obra
no expediente, non constando documentación que poda inducir á súa inexistencia, pode concluirse polo
tanto a existencia do “Camiño da Fabega”, co trazado obxecto de investigación, e segundo o plano
elaborado polo arquitecto de obras municipal, que se adxunta ao presente informe valorativo.
Sexto.- Considéranse admisibles as probas que constan no expediente, segundo o establecido no artigo
47 da Lei 33/2003, de 3 de novembro, de Patrimonio das Administracións Públicas.
Sétimo.- O expediente de investigación debe levarse a cabo segundo o procedemento establecido no
Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Bens das Entidades
Locais (RBEL) e na Lei 33/2003, de 3 de novembro, de Patrimonio das Administracións Públicas (LPAP),
séndolle de aplicación supletoria o procedemento xeral etablecido na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

-

ACTA DO PLENO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

Noveno.- A resolución do presente expediente correponde ó Pleno da Corporación, e no suposto de
resultar favorable, deberá procederse á tasación do ben, á súa inclusión no Inventario de Bens Municipais
coas características resultantes do expediente de investigación e á súa inscripción no Rexistro da
Propiedade, así como á adopción, no seu caso, de cantas medidas sexan procedentes en orde á
efectividade dos dereitos da Corporación.”

Resultando que, posto de manifesto o expediente aos interesados comparecentes no mesmo,
en data 26/01/2018, presentouse escrito por D. José Ramón Crego Pardo, único comparecente
no expediente, no que se indica que non se presentarán alegacións, o que permite dar por
concluido o trámite de alegacións.
Vista a proposta de Alcaldía para a resolución do presente procedemento.
Resultando que o presente asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa
de Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de febreiro de
2018.
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Oitavo.- En cumprimento do preceptuado no artigo 52 do RBEL unha vez efectuadas as probas
pertinentes e valoradas polos servizos da Corporación porase de manifesto o expediente por término de
dez días ás persoas a quenes afecte a investigación e houbesen comparecido nel para que dentro de dito
prazo aleguen o que estimen convinte.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

Non existindo debate sobre este asunto, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos
presentes, acorda a aprobación da proposta de Alcaldía, do seguinte xeito:

Primeiro.- Declarar a existencia do tramo do “Camiño da Fabega” obxecto de investigación
como camino de titularidade municipal, co trazado descrito no plano obrante no expediente.
Segundo.- Acordar a tasación do ben, e a súa inclusión no Inventario de Bens Municipais
segundo o resultado do expediente de investigación, co trazado e características recollidos no
plano adxunto, e á súa inscripción no Rexistro da Propiedade.
Terceiro.- Notificar o presente acordo ós interesados no expediente.

Resultando que consta no expediente informe valorativo das probas, emitido pola Secretaria
Xeral, no que se sinala o seguinte:
“Emitíse o presente INFORME ós efectos de valoración das probas obrantes no expediente e da emisión
de informe previo á resolución.
Primeiro.- En data 3 de febreiro de 2016 na sesión celebrada polo Pleno da Corporación acordouse iniciar
o expediente de investigación dun camiño no lugar de Valdemirós, parroquia de San Pedro, tras escrito
presentado por Dª. María Josefa Sánchez Galdo, no que se manifesta que ten constancia da existencia
dun camiño en Valdemirós, paroquia de San Pedro, segundo consta nas súas escrituras de propiedade e
no catastro, solicitando a inclusión do camiño no inventario de bens
Segundo.- A tramitación do referido expediente levouse a cabo según o preceptuado no Real Decreto
1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais.
Terceiro.- Durante o período de proba non se presentou documentación algunha por parte de ningún dos
colindantes do referido camiño obxecto do expediente de investigación.
A documentación que obra no expediente é a seguinte:
-Escrituras de titularidade, presentada por Dª. María Josefa Sánchez Galdo referente á parcela con
referencia catastral 27067A037610000XU.
Na referida escritura constan os seguintes lindes: “Este, camino, Norte, Herederos de María Antonia y
María Juana Fernández; Oeste, los mismos y camino; y Sur, los de Dolores Basanta y otros.”
O lindeiro correspondente co camiño obxecto de investigación corresponde co lindeiro Este da parcela
27067A037610000XU, que segundo a escritura de tiularidade aportada lindaría con camiño.
-Consta no expediente informe do arquitecto redactor do Inventario de Bens no que se indica que na zona
obxecto do expediente de investigación non se aprecia camiño algún de titularidade municipal.
-Planimetría da zona do catastro antigo: Consta a existencia do camiño obxecto de investigación, co
trazado sinalado pola solicitante.
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Visto o expediente de investigación de oficio tramitado respecto dun camiño no lugar de
Valdemirós, parroquia de San Pedro, expte 4023/2016.
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EXPTE 4023/2016

ACTA DO PLENO

8.- RESOLUCIÓN DO EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN DUN CAMIÑO NO LUGAR DE
VALDEMIRÓS, PARROQUIA DE SAN PEDRO.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

-Ortofoto voo americano 1956-1957 da zona obxecto de investigación: Pode apreciarse a existencia do
camiño obxecto de investigación.
-Informe do concelleiro de obras sobre o mantemento do camiño no que manifesta que por parte do
Concello non se realizaron labores de mantemento na zona obxecto de investigación.
-Informe do servizo de contratación municipal no que se manifesta que non consta a realización de obras
no referido camiño.
-Informe do vixiante urbanístico de data 8 de xaneiro de 2018, no que se sinala o seguinte:

Non consta a presentación de documentación nin comparecencia dos titulares do resto das
parcelas colindantes.
Na documentación correspondente ao catastro antigo e na ortofoto do voo americano do ano
1956-1957, pode apreciarse a existencia do referido camiño.
Do informe do vixiante urbanístico pode apreciarse a existencia do referido camiño co trazado
sinalado pola solicitante.
Quinto.- Da documentación presentada polos colindantes co camiño e demáis documentación que obra
no expediente, non constando documentación que poda inducir á súa inexistencia, pode concluirse polo
tanto a existencia dun camiño no lugar de Valdemirós, parroquia de San Pedro, co trazado obxecto de
investigación, e segundo o plano elaborado polo arquitecto de obras municipal, que se adxunta ao
presente informe valorativo.
Sexto.- Considéranse admisibles as probas que constan no expediente, segundo o establecido no artigo
47 da Lei 33/2003, de 3 de novembro, de Patrimonio das Administracións Públicas.
Sétimo.- O expediente de investigación debe levarse a cabo segundo o procedemento establecido no
Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Bens das Entidades
Locais (RBEL) e na Lei 33/2003, de 3 de novembro, de Patrimonio das Administracións Públicas (LPAP),
séndolle de aplicación supletoria o procedemento xeral etablecido na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Oitavo.- En cumprimento do preceptuado no artigo 52 do RBEL unha vez efectuadas as probas
pertinentes e valoradas polos servizos da Corporación porase de manifesto o expediente por término de
dez días ás persoas a quenes afecte a investigación e houbesen comparecido nel para que dentro de dito
prazo aleguen o que estimen convinte.
Noveno.- A resolución do presente expediente correponde ó Pleno da Corporación, e no suposto de
resultar favorable, deberá procederse á tasación do ben, á súa inclusión no Inventario de Bens Municipais
coas características resultantes do expediente de investigación e á súa inscripción no Rexistro da
Propiedade, así como á adopción, no seu caso, de cantas medidas sexan procedentes en orde á
efectividade dos dereitos da Corporación.”
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Obsérvase que, a escritura de titularidade presentada (correspondente con unha das 8 parcelas
colindantes co camiño), referencia a colindancia desa parcela co camiño obxecto de investigación.

ACTA DO PLENO

Cuarto.- Da documentación recopilada durante a tramitación do expediente resultan as seguintes
conclusións:

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

“Que personado no lugar mencionado, o CAMIÑO DE VALDEMIRÍOS, comenza na pista asfaltada a A
FLORIDA, o son da FONTE CON LAVADERO de Valdemirós, para seguir entre as fincas con números
760-761-762-766-817-817-818-810 e a 768. Os primeiros 70 metros ten unha anchura duns 2 metros,
para seguir unhos 100 metros a 1,30 metros de ancho e volver a anchear os últimos 20 metros que salen
a unha pista forestal. En total a lonxitude do camiño ven sendo unhos 190 metros.”

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

Resultando que, posto de manifesto o expediente aos interesados comparecentes no mesmo,
en data 30/01/2018, presentouse escrito por Dª. María Josefa Sánchez Galdo, única
comparecente no expediente, no que se indica o seguinte:
“se entienda a esta parte conforme con el reconocimiento de la existencia del referido camino,
mostrándose disconforme con la delimitación, en el presente expediente, de la vía, a lo cual se ha de
proceder con la apertura de un expediente posterior, una vez reconocida la existencia de dicho camino.”
A presentación do escrito referido permite dar por concluido o trámite de alegacións.

Resultando que consta no expediente informe sobre as alegacións presentadas, emitido pola
Secretaria Xeral, no que se sinala o seguinte:
“Emítese o presente informe respecto ás alegacións presentadas no prazo de dez días tras a posta de
manifesto do expediente de investigación referido

Terceiro.- Visto o informe de valoración da proba emitido pola Secretaria Xeral en data 23 de xaneiro de
2018 no que se sinala o seguinte:
“Primeiro.- En data 3 de febreiro de 2016 na sesión celebrada polo Pleno da Corporación acordouse
iniciar o expediente de investigación dun camiño no lugar de Valdemirós, parroquia de San Pedro, tras
escrito presentado por Dª. María Josefa Sánchez Galdo, no que se manifesta que ten constancia da
existencia dun camiño en Valdemirós, paroquia de San Pedro, segundo consta nas súas escrituras de
propiedade e no catastro, solicitando a inclusión do camiño no inventario de bens
Segundo.- A tramitación do referido expediente levouse a cabo según o preceptuado no Real Decreto
1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais.
Terceiro.- Durante o período de proba non se presentou documentación algunha por parte de ningún dos
colindantes do referido camiño obxecto do expediente de investigación.

ACTA DO PLENO

Segundo.- Tendo en conta que na tramitación do procedemento levouse a cabo en virtude do establecido
no artigo 51 do Regulamento de Bens das Entidades Locais (RBEL) a práctica da proba.

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

Primeiro.- Vista a tramitación do expediente de investigación de oficio dun camiño no lugar de Valdemirós,
na parroquia de San Pedro.

-Escrituras de titularidade, presentada por Dª. María Josefa Sánchez Galdo referente á parcela con
referencia catastral 27067A037610000XU.
Na referida escritura constan os seguintes lindes: “Este, camino, Norte, Herederos de María Antonia y
María Juana Fernández; Oeste, los mismos y camino; y Sur, los de Dolores Basanta y otros.”
O lindeiro correspondente co camiño obxecto de investigación corresponde co lindeiro Este da parcela
27067A037610000XU, que segundo a escritura de tiularidade aportada lindaría con camiño.
-Consta no expediente informe do arquitecto redactor do Inventario de Bens no que se indica que na zona
obxecto do expediente de investigación non se aprecia camiño algún de titularidade municipal.
-Planimetría da zona do catastro antigo: Consta a existencia do camiño obxecto de investigación, co
trazado sinalado pola solicitante.
-Ortofoto voo americano 1956-1957 da zona obxecto de investigación: Pode apreciarse a existencia do
camiño obxecto de investigación.
-Informe do concelleiro de obras sobre o mantemento do camiño no que manifesta que por parte do
Concello non se realizaron labores de mantemento na zona obxecto de investigación.
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A documentación que obra no expediente é a seguinte:

EXCMO.CONCELLO
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VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

-Informe do servizo de contratación municipal no que se manifesta que non consta a realización de obras
no referido camiño.
-Informe do vixiante urbanístico de data 8 de xaneiro de 2018, no que se sinala o seguinte:
“Que personado no lugar mencionado, o CAMIÑO DE VALDEMIRÍOS, comenza na pista asfaltada a A
FLORIDA, o son da FONTE CON LAVADERO de Valdemirós, para seguir entre as fincas con números
760-761-762-766-817-817-818-810 e a 768. Os primeiros 70 metros ten unha anchura duns 2 metros,
para seguir unhos 100 metros a 1,30 metros de ancho e volver a anchear os últimos 20 metros que salen
a unha pista forestal. En total a lonxitude do camiño ven sendo unhos 190 metros.”

-

Non consta a presentación de documentación nin comparecencia dos titulares do resto das
parcelas colindantes.

-

Na documentación correspondente ao catastro antigo e na ortofoto do voo americano do ano
1956-1957, pode apreciarse a existencia do referido camiño.

-

Do informe do vixiante urbanístico pode apreciarse a existencia do referido camiño co trazado
sinalado pola solicitante.

Quinto.- Da documentación presentada polos colindantes co camiño e demáis documentación que obra
no expediente, non constando documentación que poda inducir á súa inexistencia, pode concluirse polo
tanto a existencia dun camiño no lugar de Valdemirós, parroquia de San Pedro, co trazado obxecto de
investigación, e segundo o plano elaborado polo arquitecto de obras municipal, que se adxunta ao
presente informe valorativo.
Sexto.- Considéranse admisibles as probas que constan no expediente, segundo o establecido no artigo
47 da Lei 33/2003, de 3 de novembro, de Patrimonio das Administracións Públicas.
Sétimo.- O expediente de investigación debe levarse a cabo segundo o procedemento establecido no
Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Bens das Entidades
Locais (RBEL) e na Lei 33/2003, de 3 de novembro, de Patrimonio das Administracións Públicas (LPAP),
séndolle de aplicación supletoria o procedemento xeral etablecido na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Oitavo.- En cumprimento do preceptuado no artigo 52 do RBEL unha vez efectuadas as probas
pertinentes e valoradas polos servizos da Corporación porase de manifesto o expediente por término de
dez días ás persoas a quenes afecte a investigación e houbesen comparecido nel para que dentro de dito
prazo aleguen o que estimen convinte.
Noveno.- A resolución do presente expediente correponde ó Pleno da Corporación, e no suposto de
resultar favorable, deberá procederse á tasación do ben, á súa inclusión no Inventario de Bens Municipais
coas características resultantes do expediente de investigación e á súa inscripción no Rexistro da
Propiedade, así como á adopción, no seu caso, de cantas medidas sexan procedentes en orde á
efectividade dos dereitos da Corporación.”
Resultando que notificado o trámite de audiencia á única parte interesada personada no expediente, Dna.
María Josefa Sánchez Galdo; en data 30 de xaneiro de 2018 presenta escrito de alegacións
manifestando a súa conformidade respecto ao recoñecemento da existencia do referido camiño e a súa
desconformidade coa delimitación, no que se refire á anchura do mesmo sinalada no informe do vixiante
urbanístico.
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Obsérvase que, a escritura de titularidade presentada (correspondente con unha das 8 parcelas
colindantes co camiño), referencia a colindancia desa parcela co camiño obxecto de
investigación.
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-

ACTA DO PLENO

Cuarto.- Da documentación recopilada durante a tramitación do expediente resultan as seguintes
conclusións:

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

INFORMO
Primeiro.- A finalidade do expediente de investigación de oficio é a determinación da titularidade dun ben.
No presente expediente de investigación conclúese a existencia dun camiño público, de titularidade
municipal, no lugar de Valdemirós, parroquia de San Pedro, co trazado obxecto de investigación, e
segundo o plano elaborado polo arquitecto de obras municipal.
Segundo.- A determinación da concreta delimitación e anchura deste ben cos terreos colindantes sería
obxecto, no seu caso, do correspondente expediente de deslinde, que debería tramitarse segundo o
disposto no Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Bens das
Entidades Locais, en consonancia co previsto na Lei 33/2003, de 3 de novembro, de Patrimonio das
Administracións Públicas.

Resultando que o presente asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa
de Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de febreiro de
2018.
Non existindo debate sobre este asunto, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos
presentes, acorda a aprobación da proposta de Alcaldía, do seguinte xeito:

Primeiro.- Declarar a existencia de camiño público de titularidade municipal no lugar de
Valdemírós, parroquia de San Pedro, segundo o trazado delimitado no plano que consta no
expediente.
Segundo.- Acordar a tasación do ben, e a súa inclusión no Inventario de Bens Municipais
segundo o resultado do expediente de investigación, co trazado e características recollidos no
plano adxunto, e á súa inscripción no Rexistro da Propiedade.
Terceiro.- Notificar o presente acordo ós interesados no expediente.

9.- CAMBIO DE TITULARIDADE DE CONCESIÓNS (INTERVIVOS) NO CEMITERIO
MUNICIPAL.

EXPTE 2613/2017.
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Vista a proposta de Alcaldía para a resolución do presente procedemento.

ACTA DO PLENO

Por todo o exposto enténdese, a salvo de erro ou omisión e sen prexuízo doutro informe mellor
fundamentado en dereito, que procede a resolución do expediente polo Pleno da Corporación, posto que
a disconformidade alegada polo interesado non forma parte da tramitación do presente procedemento.”

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

Terceiro.- As alegacións presentadas manifestan a súa conformidade co recoñecemento da existencia do
referido camiño, que o obxecto da resolución do presente expediente de investigación de oficio.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

Resultando que se está tramitando o expediente número 2613/2017 de cambio de titularidade
da Concesión Administrativa de uso funerario da SEPULTURA sita no Cemiterio Municipal de
Altamira no CADRO:2 , RINGLEIRA : 2 Nº : 14 , a nome de dona Antonia Lage López, por
transmisión INTER VIVOS a favor de don Antonio Francisco Ladra Lage.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Vixiante Urbanístico do Concello de
Viveiro.
Examinada a documentación que a acompaña, visto o informe-proposta do Técnico Xurídico do
Concello de Viveiro , e de conformidade co establecido no artígo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

PRIMEIRO: Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa de uso funerario da
SEPULTURA sita no Cadro:2, Rengleira: 2, Número: 14, que figura no título concesional a
nome de dona Antonia Lage López, pasando a ser titularidade de don Antonio Francisco
Ladra Lage.
SEGUNDO: Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no
período de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data
da primeira concesión ( consta no Concello como data da primeira concesión o 17 de setembro
de 1991), debendo solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento
( 25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o remate da 1ª renovación o 17 de
setembro de 2016, e a 2ª renovación será o 17 de setembro de 2041.
TERCEIRO: Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza.
CUARTO: Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.
QUINTO: Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se
debe facer constar a identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira
concesión.
SEXTO: Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.
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Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:

ACTA DO PLENO

Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outorgamento do
cambio de titularidade referido.

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de febreiro de
2018.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

EXPTE 2612/2017

Resultando que se está tramitando o expediente número 2612/2017 de cambio de titularidade
da Concesión Administrativa de uso funerario dos NICHOS sitos no GRUPO: San Germán,
CADRO: 0 , RINGLEIRA : C, Nº : 3 e 4 , a nome de María del Carmen Chao Basanta, por
transmisión INTER VIVOS a favor de dona María Rosario Parapar.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Vixiante Urbanístico do Concello de
Viveiro.

Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:

PRIMEIRO. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa de uso funerario dos
NICHOS sitos no GRUPO: San Germán, CADRO:0 , RINGLEIRA: C, Nº: 3 e 4 , que figura no
título concesional a nome de Dona María do Carmen Chao Basanta, pasando a ser titularidade
de Dona María Rosario Mariño Parapar.
SEGUNDO. Informar aos interesados que o cambio de titularidade non se considera unha
nova concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción
no período de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a
data da primeira concesión (constando no Concello como data da primeira
concesión16/03/1987 ), debendo solicitarse a renovación da mesma tres meses antes de seu
vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o remate da 1º renovación o
16/03/2012, e a 2º renovación sería o 16/03/2037 .
Dado que a 1ª renovación sería o 16/03/2012 enténdese con este acordo a concesión
administrativa de uso funerario renovada ata a data 16/03/2037.
TERCEIRO. Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza.
CUARTO. Notificar o presente acordo aos interesados facéndolles saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.
QUINTO. Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se
debe constar a identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira concesión.
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Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outrogamento do
cambio de titularidade referido.

ACTA DO PLENO

Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de febreiro de
2018.

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

Examinada a documentación que a acompaña, visto o informe-proposta do Técnico Xurídico do
Concello de Viveiro , e de conformidade co establecido no artígo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

SEXTO. Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.

EXPTE 2611/2017
Resultando que se está tramitando o expediente número 2611/2017 de cambio de titularidade
da Concesión Administrativa de uso funerario da SEPULTURA sita en CADRO: 2 ,
RINGLEIRA : 4, Nº : 2 , a nome de FRANCISCO JIMÉNEZ GÓMEZ e JOSE JIMENEZ GOMEZ,
por transmisión INTER VIVOS para a súa filla e sobrina respectivamente.

Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outrogamento do
cambio de titularidade referido.
Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:
PRIMEIRO. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa de uso funerario da
SEPULTURA sita no CADRO:2 , RINGLEIRA:4, Nº: 2 , que figura no título concesional a nome
de D.FRANCISCO JIMENEZ GOMEZ E JOSÉ JIMENEZ GÓMEZ, pasando a ser titularidade
de D./Dna. CRISTINA JIMÉNEZ VALE.
SEGUNDO. Informar aos interesados que o cambio de titularidade non se considera unha
nova concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción
no período de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a
data da primeira concesión (constando no Concello como data da primeira concesión
25/06/1991 ), debendo solicitarse a renovación da mesma tres meses antes de seu
vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o remate da 1º renovación o
25/06/2016, e a 2º renovación sería o 25/06/2041 .
Dado que a 1ª renovación sería o 25/06/2016 enténdese con este acordo a concesión
administrativa de uso funerario renovada ata a data 25/06/2041.
TERCEIRO. Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza.
CUARTO. Notificar o presente acordo aos interesados facéndolles saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
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Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de febreiro de
2018.

ACTA DO PLENO

Examinada a documentación que a acompaña, visto o informe-proposta do Técnico Xurídico do
Concello de Viveiro , e de conformidade co establecido no artígo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

Visto que no expediente consta o informe do Vixiante Urbanístico do Concello de Viveiro.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.
QUINTO. Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se
debe constar a identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira concesión.
SEXTO. Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.

Visto que no expediente consta o informe favorable do Vixiante Urbanístico do Concello de
Viveiro.
Examinada a documentación que a acompaña, visto o informe-proposta do Técnico Xurídico do
Concello de Viveiro , e de conformidade co establecido no artígo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de febreiro de
2018.

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

Resultando que se está tramitando o expediente número 2598/2017 de cambio de titularidade
da Concesión Administrativa de uso funerario da SEPULTURA sita no Cemiterio de Altamira ,
CADRO: 5 , RINGLEIRA : 7, Nº : 16(14) , a nome de dona Amadora Beatriz Rodríguez Chao,
por transmisión INTER VIVOS a favor de dona María Isabel Ramos Rubio.

ACTA DO PLENO

EXPTE 2598/2017.

Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:
PRIMEIRO. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa de uso funerario da
SEPULTURA sita no Cemiterio Municipal de Altamira no CADRO: 5 , RINGLEIRA : 7, Nº16(14)
, que figura no título concesional a nome de dona Amadora Beatriz Rodríguez Chao, pasando a
ser titularidade de dona María Isabel Ramos Rubio.
SEGUNDO. Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no
período de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data
da primeira concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 11/ 06/1991),
debendo solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos)
ata un máximo de 75 anos, producíndose o remate da 1ª renovación o 08/10/2021.
TERCEIRO. Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza.
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Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outrogamento do
cambio de titularidade referido.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

CUARTO. Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.
QUINTO. Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se
debe facer constar a identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira
concesión.

Resultando que se está tramitando o expediente número 2597/2017 de cambio de titularidade
da Concesión Administrativa de uso funerario da SEPULTURA sita no Cemiterio de Altamira ,
CADRO: 2 , RINGLEIRA : 1, Nº : 33 , a nome de dona María Dolores Casal Iglesias , por
transmisión INTER VIVOS a favor de dona María Rosario Naval Sánchez.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Vixiante Urbanístico do Concello de
Viveiro.
Examinada a documentación que a acompaña, visto o informe-proposta do Técnico Xurídico do
Concello de Viveiro , e de conformidade co establecido no artígo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

ACTA DO PLENO

EXPTE 2597/2017

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

SEXTO. Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.

Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outrogamento do
cambio de titularidade referido.
Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:

PRIMEIRO. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa de uso funerario da
SEPULTURA sita no Cemiterio Municipal de Altamira no CADRO: 2 , RINGLEIRA : 1, Nº33 ,
que figura no título concesional a nome de dona María Dolores Casal Iglesias, pasando a ser
titularidade de dona María Rosario Naval Sánchez.
SEGUNDO. Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no
período de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data
da primeira concesión (constando no Concello como data da primeira concesión 11/ 06/1991),
debendo solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos)
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Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de febreiro de
2018.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

ata un máximo de 75 anos, producíndose o remate da 1ª renovación o 11/06/2016, e a 2ª
renovación sería na data 11/06/2041.
Dado ca 1ª renovación sería o 11/06/2016 enténdese con este acordo a concesión
administrativa de uso funerario renovada ata a data 11/06/2041.
TERCEIRO. Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza.

SEXTO. Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.

EXPTE 2596/2017
Resultando que se está tramitando o expediente número 2596/2017 de cambio de titularidade
da Concesión Administrativa de uso funerario do NICHO sito no GRUPO: San Germán,
CADRO: 1 , RINGLEIRA : 8, Nº : 2 , a nome de Manuel Goás Cerdeiras, por transmisión
INTER VIVOS a favor de dona María Hirman Galdo Goás.

ACTA DO PLENO

QUINTO. Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se
debe facer constar a identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira
concesión.

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

CUARTO. Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.

Examinada a documentación que a acompaña, visto o informe-proposta do Técnico Xurídico do
Concello de Viveiro , e de conformidade co establecido no artígo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de febreiro de
2018.
Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outrogamento do
cambio de titularidade referido.
Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:
PRIMEIRO. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa de uso funerario do
NICHO sito no GRUPO: San Germán, CADRO:1 , RINGLEIRA: 8, Nº: 2 , que figura no título
concesional a nome de Don Manuel Goás Cerdeiras, pasando a ser titularidade de Dona María
Hirman Galdo Goás.
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Visto que no expediente consta o informe favorable do Vixiante Urbanístico do Concello de
Viveiro.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

SEGUNDO. Informar aos interesados que o cambio de titularidade non se considera unha
nova concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción
no período de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a
data da primeira concesión (constando no Concello como data da primeira
concesión14/07/1994 ), debendo solicitarse a renovación da mesma tres meses antes de seu
vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o remate da 1º renovación o
14/07/2019.
TERCEIRO. Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza.

SEXTO. Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.
EXPTE 2595/2017.

Resultando que se está tramitando o expediente número 2595/2017 de cambio de titularidade
da Concesión Administrativa de uso funerario do NICHO sito no GRUPO: San Germán,
CADRO: 1 , RINGLEIRA : 8, Nº : 3 , a nome de Manuel Goás Cerdeiras, por transmisión INTER
VIVOS a favor de don Ramón López Goás.

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

QUINTO. Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se
debe constar a identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira concesión.

ACTA DO PLENO

CUARTO. Notificar o presente acordo aos interesados facéndolles saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.

Examinada a documentación que a acompaña, visto o informe-proposta do Técnico Xurídico do
Concello de Viveiro , e de conformidade co establecido no artígo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de febreiro de
2018.
Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outrogamento do
cambio de titularidade referido.
Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:
PRIMEIRO. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa de uso funerario do
NICHO sito no GRUPO: San Germán, CADRO:1 , RINGLEIRA: 8, Nº: 3 , que figura no título
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Visto que no expediente consta o informe favorable do Vixiante Urbanístico do Concello de
Viveiro.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

concesional a nome de Don Manuel Goás Cerdeiras, pasando a ser titularidade de Don
Ramón López Goás.
SEGUNDO. Informar aos interesados que o cambio de titularidade non se considera unha
nova concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción
no período de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a
data da primeira concesión (constando no Concello como data da primeira concesión
14/07/1994 ), debendo solicitarse a renovación da mesma tres meses antes de seu
vencemento (25 anos) ata un máximo de 75 anos, producíndose o remate da 1º renovación o
14/07/2019.

QUINTO. Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se
debe constar a identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira concesión.
SEXTO. Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.

10.- CAMBIO DE TITULARIDADE DE CONCESIÓNS (MORTIS CAUSA) NO CEMITERIO
MUNICIPAL.

ACTA DO PLENO

CUARTO. Notificar o presente acordo aos interesados facéndolles saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

TERCEIRO. Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza.

Resultando que se está tramitando o expediente número, 2652/2017 de cambio de titularidade
da concesión administrativa de uso funerario
da SEPULTURA sita no CADRO: 2,
RINGLEIRA: 1, NÚMERO: 8, que figura no título concesional a nome de D.Modesto Ramón
Cociña García , por transmisión Mortis Causa a favor de Efigenia Dominga Cazon Sampedro.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Xefe da Sección do Cemiterio.
Examinada a documentación que a acompaña e visto o informe da Secretaria Xeral do
Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da Lei 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las del Régimen Local.
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de febreiro de
2018.
Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outrogamento do
cambio de titularidade referido.
Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:
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EXPTE 2652/2017

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

PRIMEIRO. Autorizar o cambio de titularidade da concesión administrativa de uso funerario da
SEPULTURA sita no CADRO: 2, RINGLEIRA: 1, NÚMERO: 8, que figura no título concesional
a nome de D./Dna. MODESTO RAMON COCIÑA GARCÍA , pasando a ser titularidade de
D./Dna.CAZON SAMPEDRO EFIGENIA DOMINGA.

QUINTO. Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e ós efectos de expedición do novo documento de título concesional, no que se
debe facer constar a identidade do primeiro titular e data de outorgamento da primeira
concesión.

11.- RENOVACIÓN DE CONCESIÓNS NO CEMITERIO MUNICIPAL
EXPTE 2918/2017.
Resultando que se está tramitando o expediente número 2918/2017 de renovación da
Concesión Administrativa de uso funerario dos Nichos sitos no Cemiterio Municipal de Altamira
de Viveiro, Grupo: Santiago, Cadro: 9, Fila: D, Números: 1,2,3 e 4., expedida a favor do
solicitante don Francisco Chao Pardo.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Vixiante Urbanístico do Concello de
Viveiro.
Examinada a documentación que a acompaña, visto o informe-proposta do Técnico Xurídico do
Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1.s) da Lei 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora das Baeses do Réxime Local,
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Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

CUARTO. Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.
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TERCEIRO. Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluído o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza.

ACTA DO PLENO

SEGUNDO. Informar ó interesado que o cambio de titularidade non se considera unha nova
concesión, senón unha modificación da existente, polo que non supón unha interrupción no
período de concesión orixinal, computándose o prazo máximo de outorgamento dende a data
da primeira concesión ( constando no Concello como data da primeira concesión 12/12/1996),
debendo solicitarse a renovación da mesma tres meses antes do seu vencemento (25 anos)
ata un máximo de 75 anos, producíndose o remate da 1ª renovación o 12/12/2021, polo
que debe solicitarse a renovación tres meses antes de dita data.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de febreiro de
2018.
Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outrogamento do
cambio de titularidade referido.

SEGUNDO.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluido o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza
TERCEIRO.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.
CUARTO.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e efectos e ós efectos de facer constar esta prórroga no título concesional.

ACTA DO PLENO

PRIMEIRO.- Renovar a concesión administrativa da que é titular, no Cemiterio Municipal de
Altamira, D. FRANCISCO CHAO PARDO, correspondente a os NICHOS sitos no
GRUPO:"SANTIAGO",CUADRO:9,FILA:D,NÚMERO:1,2,3 Y 4 , por un prazo de 25 anos, a
contar dende a data de remate da 1ª renovación de seu título concesional que é : 01/10/2016,
polo que este prazo corresponde a 2ª renovación que rematará o 01/10/41.
O concesionario ten a obligación de solicita-la renovación da concesión con tres meses de
antelación á finalización do período establecido nesta renovación (01/10/41)

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:

EXPTE 2907/2017.

Resultando que se está tramitando o expediente número 2907/2017 de renovación da
Concesión Administrativa de uso funerario da sepultura sita no cemiterio municipal de Altamira
de Viveiro, Cadro: 1, Fila 4, Número 2, expedida a favor de dona Laura Rodríguez Parapar.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Vixiante Urbanístico do Concello de
Viveiro.
Examinada a documentación que a acompaña, visto o informe-proposta do Técnico Xurídico do
Concello de Viveiro , e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da Lei 7/1985, de 2 de
abril, Reguladaora das Bases de Réxime Local.
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de febreiro de
2018.
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QUINTO.- Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outrogamento do
cambio de titularidade referido.
Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:

TERCEIRO.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.
CUARTO.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e efectos e ós efectos de facer constar esta prórroga no título concesional.
QUINTO.- Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

SEGUNDO.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluido o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza

ACTA DO PLENO

PRIMEIRO.- Renovar a concesión administrativa da que é titular, no Cemiterio Municipal de
Altamira, Dona. LAURA RODRIGUEZ PARAPAR, correspondente a unha SEPULTURA sita no
CUADRO:1,FILA:4,NÚMERO:2 , por un prazo de 25 anos, a contar dende a data de remate da
1ª renovación do seu título concesional que é : 14/05/2016, polo que este prazo corresponde a
2ª renovación que rematará o 14/05/41.
A concesionaria ten a obligación de solicita-la próxima renovación da concesión con tres meses
de antelación á finalización do período establecido nesta renovación (14/05/41).

Resultando que se está tramitando o expediente número 2905/2017 de renovación da
concesión administrativa de uso funerario dos nichos sitos no Cemiterio Municipal de Altamira
de Viveiro, Grupo: Santiago, Cadro 5, Fila E, números 1,2,3 e 4 , expedida a favor de dona
María del Carmen García Teijeiro.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Vixiante Urbanístico do Concello de
Viveiro.
Examinada a documentación que a acompaña, visto o informe-proposta do Técnico Xurídico do
Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da Lei 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de febreiro de
2018.
Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outrogamento do
cambio de titularidade referido.
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EXPTE 2905/2017

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:
PRIMERO.- Renovar a concesión administrativa da que é titular, no Cemiterio Municipal de
Altamira, Dona. MARIA DEL CARMEN GARCIA TEIJEIRO, correspondente aos nichos sitos
no Grupo: Santiago, Cadro: 5, Fila: E , números: 1,2, 3 e 4, por un prazo de 25 anos, a contar
dende a data de remate da 1ª renovación do seu título concesional que é o 06/04/2015, polo
que este prazo corresponde a 2ª renovación que rematará o 06/04/2040.
O concesionario ten a obligación de solicitar a próxima renovación da concesión con tres
meses de antelación á finalización do período establecido nesta renovación.

QUINTO.- Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.
EXPTE 2873/2017.
Resultando que se está tramitando o expediente número 2873/2017 de renovación da
Concesión Administrativa de uso funerario dos nichos sitos no Cemiterio Municipal de Altamira
de Viveiro, Grupo: Santa Ana, Cadro 4, Fila E, números 1,2,3 e 4 , expedida a favor do
solicitante don José López Goas.
Visto que no expediente consta o informe favorable do Vixiante Urbanístico do Concello de
Viveiro.
Examinada a documentación que a acompaña, visto o informe- proposta do Técnico Xurídico
do Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da Lei 7/1985, de 2
de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de febreiro de
2018.
Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outrogamento do
cambio de titularidade referido.
Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:
PRIMERO.- Renovar a concesión administrativa da que é titular, no Cemiterio Municipal de
Altamira, D. JOSE LOPEZ GOAS, correspondente a uns NICHOS sitos no GRUPO:"SANTA
ANA",CADRO:4, FILA:E, NÚMERO:1,2,3 e 4 , por un prazo de 25 anos, a contar dende a data
de remate da 1ª renovación de seu título concesional que é : 09/11/2012, polo que este prazo
corresponde a 2ª renovación que rematará o 09/11/2037.
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CUARTO.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e efectos e ós efectos de facer constar esta prórroga no título concesional.

ACTA DO PLENO

TERCERO.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

SEGUNDO.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluido o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

O concesionario ten a obligación de solicita-la próxima renovación con tres meses de
antelación á finalización do período establecido nesta renovación (09/11/2037)
SEGUNDO.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluido o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza
TERCEIRO.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.

Resultando que se está tramitando o expediente número 2871/2017 de renovación da
concesión administrativa de uso funerario dos Nichos sitos no Cemiterio Muncipal de Altamira
de Viveiro, no Grupo: Santiago, Cadro: 2, Fila: a Números: 3 e 4, expedida a favor de don
Jose Luis Vilar Alvar.
Visto que no expediente consta o informe do Vixiante Urbanístico do Concello de Viveiro.
Examinada a documentación que a acompaña, visto o informe-proposta do Técnico Xurídico do
Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da Lei 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de febreiro de
2018.
Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outrogamento do
cambio de titularidade referido.
Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:
PRIMEIRO.- Renovar a concesión administrativa da que é titular, no Cemiterio Municipal de
Altamira, D. JOSE LUIS VILAR ALVAR, correspondente a os NICHOS sitos no
GRUPO:"SANTIAGO",CADRO:2,FILA:A,NÚMERO:3 e 4 , por un prazo de 25 anos, a contar
dende a data de remate da 1ª renovación do seu título concesional que é : 26/12/2013, polo
que este prazo corresponde a 2ª renovación que rematará o 26/12/2038.
O concesionario ten a obligación de solicita-la renovación da concesión con tres meses de
antelación á finalización do período establecido nesta renovación (26-12-2038).
SEGUNDO.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluido o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza
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EXPTE 2871/2017

ACTA DO PLENO

QUINTO.- Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

CUARTO.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e efectos e ós efectos de facer constar esta prórroga no título concesional.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

TERCEIRO.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.
CUARTO.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e efectos e ós efectos de facer constar esta prórroga no título concesional.
QUINTO.- Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.

Visto que no expediente consta o informe favorable do Vixiante Urbanístico do Concello de
Viveiro.
Examinada a documentación que a acompaña, visto o informe-proposta do Técnico Xurídico do
Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da Lei 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de Bases do Réxime Local.
Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de febreiro de
2018.
Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outrogamento do
cambio de titularidade referido.

ACTA DO PLENO

Resultando que se está tramitando o expediente número 2841/2017 de renovación de
concesión administrativa de uso funerario da Sepultura SEPULTURA sita no CADRO:5 FILA:5
NÚMERO: 9 (Programa : 2), expedida a favor de don Cesareo Paleo Rivas.

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

EXPTE 2841/2017

PRIMEIRO.- Renovar a concesión administrativa da que é titular, no Cemiterio Municipal de
Altamira, D. CESAREO PALEO RIVAS, correspondente a unha SEPULTURA sita no
CADRO:5 FILA:5 NÚMERO: 9 (Programa : 2) , por un prazo de 25 anos, a contar dende a
data de remate da 1ª renovación de seu título concesional que é : 28/11/2016, polo que este
prazo corresponde a 2ª renovación que rematará o 28/11/41.
O concesionario ten a obligación de solicita-la próxima renovación da concesión con tres
meses de antelación á finalización do período establecido nesta renovación (28/11/2041).
SEGUNDO.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluido o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza
TERCEIRO.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.
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Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:
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CUARTO.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e efectos e ós efectos de facer constar esta prórroga no título concesional.
QUINTO.- Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.

EXPTE 2654/2017

Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de febreiro de
2018.
Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outrogamento do
cambio de titularidade referido.
Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:
PRIMERO.- Renovar a concesión administrativa da que é titular, no Cemiterio Municipal de
Altamira, D. VICENTE PEREZ BLANCO, correspondente a unha SEPULTURA sita no
CADRO: 3, RINGLEIRA: 7, NÚMERO: 7 , por un prazo de 25 anos, a contar dende a data de
remate da 1ª renovación de seu título concesional que é : 13/06/2016, polo que este prazo
corresponde a 2ª renovación que rematará o 13/06/2041.
O concesionario ten a obligación de solicita-la próxima renovación da concesión con tres
meses de antelación á finalización do período establecido nesta renovación (13/06/2041)
SEGUNDO.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluido o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza
TERCERO.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.
CUARTO.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e efectos e ós efectos de facer constar esta prórroga no título concesional.
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Examinada a documentación que a acompaña, visto o informe-proposta do técnico xurídico do
concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artio 21.1s) da Lei 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.

ACTA DO PLENO

Visto que no expediente consta informe favorable do Xefe da Sección do Cemiterio do Concello
de Viveiro.

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

Resultando que se está tramitando o expediente número 2654/2017 de renovación de la
concesión administrativa de uso funerario da concesión administrativa de uso funerario da
SEPULTURA sita no CADRO: 3, RINGLEIRA: 7, NÚMERO: 7, expedida a favor de don
Vicente Pérez Blanco.
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QUINTO.- Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.
EXPTE 2615/2017.
Resultando que se está tramitando o expediente número 2615/2017 de renovación de
concesión administrativa de uso funerario das Sepulturas sitas no Cemiterio Municipal de
Altamira en Viveiro, Cadro: 1, Fila 3, Números 7-8, expedida a favor de dona Teresa Pena
Bermúdez.

Vista a proposta da Alcaldía para a adopción de acordo plenario en orde ao outrogamento do
cambio de titularidade referido.
Non existindo debate sobre este asunto, procédese á votación, acordándose por unanimidade
dos presentes, a aprobación dos acordos propostos, do seguinte xeito:
PRIMERO.- Renovar a concesión administrativa da que é titular, no Cemiterio Municipal de
Altamira, Dona. TERESA PENA BERMUDEZ, correspondente as SEPULTURAS sitas no
Cemiterio Municipal de Altamira en Viveiro, no CADRO: 1, RINGLEIRA: 3, Nº : 7-8 , por un
prazo de 25 anos, a contar dende a data de remate da 1ª renovación de seu título concesional
que é : 14/05/2016, polo que este prazo corresponde a 2ª renovación que rematará o
14/05/2041.
O concesionario ten a obligación de solicita-la próxima renovación da concesión con tres
meses de antelación á finalización do período establecido nesta renovación o 14/05/2041.
SEGUNDO.- Informar ó interesado da súa obriga de cumprimento dos deberes recollidos no
Regulamento Municipal, incluido o deber de manter as instalacións existentes na parcela da
que é concesionario en óptimo estado de conservación e limpeza
TERCERO.- Notificar o presente acordo ó interesado facéndolle saber que contra o mesmo
poderá interpor recurso potestativo de reposición ou directamente recurso contencioso
administrativo, debendo facerse constar o réxime de recursos e prazo de interposición dos
mesmos na notificación que se remita ó interesado.
CUARTO.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento do Cemiterio, para o seu
coñecemento e efectos e ós efectos de facer constar esta prórroga no título concesional.
QUINTO.- Deberá procederse ao requerimento, no seu caso, da taxa prevista na Ordenanza
Fiscal correspondente.
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Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de febreiro de
2018.

ACTA DO PLENO

Examinada a documentación que a acompaña, visto o informe-proposta do Técnico Xurídico do
Concello de Viveiro, e de conformidade co establecido no artigo 21.1s) da Lei 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de Bases de Réxime Local.

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

Visto que no expediente consta o informe favorable do Vixiante Urbanístico do Concello de
Viveiro.
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12.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN CEIP. ANTONIO PEDROSA LATAS.
EXPTE 6747/2017
Visto o escrito presentado pola dirección do CEIP Antonio Pedrosa Latas de Celeiro, no que se
comunica o acordo do Claustro do Centro para o cambio de denominación por “CEIP de
Celeiro”, solicitando informe favorable do Pleno da Corporación a dita decisión.
Visto o informe emitido pola Secretaria Xeral, no que se sinala o seguinte:

DISPOÑO:
PRIMEIRO: Remitir o escrito referido a Dª. María Luz Balsa Rábade, Secretaria Xeral do Concello de
Viveiro, para que emita informe xurídico con respecto ao solicitado con carácter previo á súa inclusión na
sesión plenaria que corresponda.”

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

“Dª María Loureiro García, Alcaldesa do Concello de Viveiro, en virtude das competencias legalmente
atribuídas.
Visto o escrito presentado por Dª Rita Lamas Alvárez, Directora do CEIP Antonio Pedrosa Latas, con
número de rexistro de entrada 2017-E-RC-6856, ao que se adxunta a seguinte documentación:
- Copia da Acta do Claustro Ordinario celebrado o 4 de setembro de 2017, no que, entre outras cuestións,
consta que se propón modificar a denominación do colexio dándolle o nome de CEIP de Celeiro, para dar
cumprimento á Lei da Memoria Histórica, indicando que esta proposta será trasladada ao Consello
Escolar para a súa aprobación.
- Copia da Acta do Consello Escolar Ordinario celebrado o 10 de outubro de 2017, no que se aproba o
cambio de nome de CEIP Antonio Pedrosa Latas polo de CEIP de Celeiro, indicando que o acordo será
remitido ao Concello de Viveiro, á Inspección Educativa e á Xunta de Galicia.
Tendo en conta que no escrito presentado pola Directora do CEIP Antonio Pedrosa Latas no que se
solicita que a proposta para cambiar o nome do centro educativo sexa levaba ao vindeiro pleno municipal
para que se poida emitir un informe favorable a dita decisión.

ACTA DO PLENO

I.- En data 1 de decembro de 2017 remítese providencia de Alcaldía solicitando a emisión de informe, que
literalmente di:

I.- A Lei 57/2007, de 26 de decembro, pola que se recoñecen e amplían dereitos e se establecen medidas
en favor de quenes padeceron persecución ou violencia durante a guerra civil e a dictadura (Lei de
Memoria Histórica) establece no se artigo 15 referente a símbolos e monumentos públicos o seguinte:
“1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas
para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación,
personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre
estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas.
2. Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto
recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas,
arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley.
3. El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en la elaboración de
un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a los efectos previstos en el apartado
anterior.
4. Las Administraciones públicas podrán retirar subvenciones o ayudas a los propietarios privados que no
actúen del modo previsto en el apartado 1 de este artículo.”
A adopción por parte das Administracións Públicas de medidas oportunas para a retirada de escudos,
insignias, placas e outros obxectos ou mencións conmemorativas de exaltación, persoal ou colectiva da
sublevación militar, da Guerra Civil e da represión da Dictadura establécese con carácter obrigatorio e
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En base aos seguintes FUNDAMENTOS
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non potestativo. Así se recolle no apartado primeiro do artigo 15 referido “tomarán las medidas
oportunas”.
II.- O artigo 8 do Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento orgánico das
escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria de Galicia fai referencia ao
procedemento para determinar o nome dun centro, establecendo o seguinte:
“1. Las escuelas de educación infantil y los colegios de educación primaria de titularidad pública
dependientes de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria tendrán, según corresponda, la
denominación genérica de Escuela de Educación Infantil, Colegio de Educación Primaria o Colegio de
Educación Infantil y Primaria y la denominación específica que apruebe dicha consellería a propuesta del
consejo escolar del centro y con informe favorable del ayuntamiento.”

IV.- Segundo o disposto no artigo 15 da Lei de Memoria Histórica, as Administracións Públicas, no
exercizo das súas competencias, tomarán as medidas para a retirada, entre outros, de mencións
conmemorativas de exaltación, persoal ou colectiva, da sublevación militar, da Guerra Civil e da represión
da Dictadura. Resulta polo tanto obrigado o Concello, en virtude da mencionada normativa, a adoptar os
pertinentes acordos en orde á retirada das referidas mencións conmemorativas (tendo competencia no
presente suposto para a emisión de informe á proposta do Consello Escolar).
Cuestión primordial para poder determinar se nos atopamos ante un suposto de obrigado cumprimento en
virtude do artigo 15 da Lei de Memoria Histórica é coñecer a biografía de Antonio Pedrosa Latas.
De estar ante una figura cuxa mención conmemorativa supoña a exaltación da sublevación militar, da
Guerra Civil ou da represión da Dictadura, enténdese que o Concello estaría obrigado a informar
favorablemente a proposta do Consello Escolar para o cambio de denominación do centro escolar que
leva o seu nome.
Nunha primeira búsqueda de información sobre a súa biografía por parte desta informante atopouse
información que indica a súa pertenza á Falanxe, que actuou como combatente no bando nacional
durante a Guerra Civil, que foi tenente coronel de infantería e que ocupou diversos postos institucionais
na etapa franquista. Non obstante, e tendo en conta que Viveiro conta cun cronista oficial enténdese que
debería pedírselle informe máis completo sobre a biografía de Antonio Pedrosa Latas.
En base aos ANTECEDENTES e FUNDAMENTOS referidos, e en virtude do disposto no artigo 3 a) do
Real Decreto 1174/1987, de 18 de setembro, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional emítese o presente INFORME
I.- O Concello na tramitación do cambio de denominación do CEIP Pedrosa Latas ten competencia para a
emisión de informe á proposta do Consello Escolar, previo á adopción de acordo por parte da Consellería.
II.-De estar ante una figura cuxa mención conmemorativa supoña a exaltación da sublevación militar, da
Guerra Civil ou da represión da Dictadura, enténdese que o Concello estaría obrigado a informar
favorablemente a proposta do Consello Escolar para o cambio de denominación do centro escolar que
leva o seu nome.
III.-Tendo en conta que Viveiro conta cun cronista oficial enténdese que debería pedírselle informe
completo sobre a biografía de Antonio Pedrosa Latas co obxectivo de poder contar con información
fehaciente sobre a mesma e polo tanto poder determinar con exactitude se nos atopamos ante un dos
supostos previstos no artigo 15 da Lei de Memoria Histórica.”
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III.- A competencia municipal no cambio de denominación do centro escolar CEIP Pedrosa Latas cíñese á
emisión de informe á proposta do Consello Escolar do Centro, previo ao acordo da Consellería.

ACTA DO PLENO

A emisión de informe por parte do Concello atópase englobada polo tanto na tramitación prevista pola
normativa atuonómica como requisito para a determinación da denominación específica do centro
escolar. O cambio de denominación do CEIP Pedrosa Latas por CEIP de Celeiro require polo tanto da
tramitación prevista neste Decreto autonómico.

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

O centro escolar terá a denominación específica que aprobe a Consellería a proposta do Consello
Escolar do Centro e co informe favorable do Concello.
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Vista a biografía de Antonio Pedrosa Latas, remitida por D. Carlos Francisco Nuevo Cal,
cronista oficial de Viveiro e que consta no expediente.
Vista a proposta da Alcaldía, que literalmente di:
“Visto o escrito con número de rexistro de entrada 2017-E-RC-6856, presentado por Rita Lamas Álvarez,
en calidade de directora do CEIP ANTONIO PEDROSA LATAS, e en nome do equipo directivo e de todo o
claustro, no que se solicita que o pleno municipal emita un informe favorable á súa decisión de modificar
a denominación do centro, aludindo a Lei de Memoria Histórica e a razóns éticas e escollendo como nova
denominación CEIP DE CELEIRO.

II.-De estar ante una figura cuxa mención conmemorativa supoña a exaltación da sublevación militar, da
Guerra Civil ou da represión da Dictadura, enténdese que o Concello estaría obrigado a informar
favorablemente a proposta do Consello Escolar para o cambio de denominación do centro escolar que
leva o seu nome.

III.-Tendo en conta que Viveiro conta cun cronista oficial enténdese que debería pedírselle informe
completo sobre a biografía de Antonio Pedrosa Latas co obxectivo de poder contar con información
fehaciente sobre a mesma e polo tanto poder determinar con exactitude se nos atopamos ante un dos
supostos previstos no artigo 15 da Lei de Memoria Histórica.

ACTA DO PLENO

I.- O Concello na tramitación do cambio de denominación do CEIP Pedrosa Latas ten competencia para a
emisión de informe á proposta do Consello Escolar, previo á adopción de acordo por parte da Consellería.

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

Visto o informe emitido ao respecto pola Secretaria Xeral, en data 4 de decembro de 2017, no que se
indica que:

Por todo canto antecede, proponse ao Pleno Municipal a adopción do seguinte acordo:
PRIMEIRO: O Pleno do Concello de Viveiro informa favorablemente o cambio de denominación do CEIP
Antonio Pedrosa Latas, para o cal, por parte do equipo directivo e do claustro, se escolleu como nova
denominación CEIP DE CELEIRO.

SEGUNDO: Remitir o presente acordo ao CEIP Antonio Pedrosa Latas para o seu coñecemento e efectos
oportunos.”

Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente e Medio Rural, en data 2 de febreiro de
2018.
Intervén a Sra. Alcaldesa, Dª. María Loureiro García, que procede á apertura do debate, que
transcorre do seguinte xeito:
A Sra. Alcaldesa indica que se trata de informar favorablemente a proposta presentada polo
Colexio. Aclara que se trata do cambio de nome do colexio novo, non da escola vella de
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Visto o escrito con número de rexistro de entrada 2018-E-RC-570, ao que o Cronista Oficial de Viveiro
axunta unha ampla biografía sobre Antonio Pedrosa Latas.
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Intervén a Sra. Alcaldesa, para dicir que dende decembro se trae en febreiro debido á
tramitación que se realizou. Engade que hai disparidade de opinións, pero repróchalle ao P.P.
que a súa postura é de cobardía, dicíndolles que en contra non poden votar porque a lei hai
que cumprila, e dilles que hai que tomar decisións aínda que non gusten, pedíndolles tamén
que escoiten a opinión de medio Viveiro que se manifestou en prol da sanidade.
Intervén D. Manuel Galdo Dopico, concelleiro non adscrito, para dicir que valora positivamente
o informe do cronista oficial, que trouxo máis luz a este tema, aínda que os que teñen máis de
sesenta anos xa coñecían este asunto, e fai referencia ao Anexo I e ao agasallo de voda que
se mencionan na biografía. Tras estes datos di que esperaba outra intervención neste pleno,
non a abstención do P.P. e tamén outra intervención máis decidida do PSOE, pero parece que
custa meterse cos poderosos aínda que sexa tantos anos despois. Sinala que foi certo que
trouxo certas cousas pa Viveiro, pero non era que non o merecera, era capitalidade de
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Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio Bouza Rodil, para dicir que o
Colexio Pedrosa Latas en 1989 foi o seu primeiro destino como mestre, colexio ao que sempre
quixo voltar, aínda que por tema de concursos non fose así. Sinala que todo o que dixo a Sra.
Alcaldesa é certo, e que deste asunto se tivo coñecemento a principios de decembro, cando se
lles deu esta documentación, aínda que se traia agora ao pleno. Manifesta que a opinión do
seu grupo non pretende crear crítica, indicando que cando un colexio decide cambiar o nome o
colexio solicítao, e logo danse unha serie de pasos establecido na normativa. Incide no respeto
máximo á comunidade educativa dese centro, sobre o que non ten nada que dicir, respeto
tamén pola Lei de memoria histórica, pero engade que o feito de que se retrasase traer este
asunto ao pleno permitiulles coñecer o que opinaban os veciños de Celeiro e contemplaron de
todo. Respecto á figura de Antonio Pedrosa Latas considera que tras falar con varios veciños,
parece que malo para Celeiro e Viveiro non foi, aínda que recoñece que o que fixo non foi co
seu diñeiro, senón co de todos, tomou decisións que non foron malas. Así fai referencia á 112
vivendas sociais en Celeiro, o antigo grupo escolar (entre os mellores de España), tres millóns
de pesetas a noventa pescadores do litoral lucense, máis vivendas na Atalaia e Pénjamo, que
os actuais institutos pasasen a ser só de Viveiro, que Celeiro tivese o seu primeiro arco de
arrastre, etc. Indica que estes datos non aparecen na biografía que consta no expediente.
Engade que este señor fixo polos veciños de Viveiro máis que os que agora se limitan a pedir o
seu cambio de nome, polo que apunta que o seu grupo se absterá.
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A maiores, indica, para afondar na biografía de Antonio Pedrosa latas, pediuse informe ao
cronista oficial, que fixo un informe completo, e conforme ao que establece o cronista e a
secretaria cúmprense os requisitos para o cambio. Engade que o equipo de goberno fixo os
trámites legais que corresponden, independentemente do que se poda pensar, a proposta do
informe para o cambio é favorable, concluíndo que o informe do Concello e relevante pero quen
cambia o nome é a Xunta.

ACTA DO PLENO

Celeiro, que non é de Educación. Explica que se presentou un escrito por parte da Directora do
Colexio, no que se indicaba que se aprobara polo Claustro e o Consello o Escolar o cambio de
nome. Apunta que o concelleiro que asistiu no seu momento ao consello escolar se abstivo na
votación porque non sabía que temas se ían tratar e non se tiña falado polo tanto este tema no
equipo de goberno. Indica que no escrito remitido polo Colexio ao Concello se pide o cambio de
nome, e o Concello ante esta proposta ten que emitir un informe, quen ten a competencia para
realizar o cambio de nome é a Xunta de Galicia. Engade que, independentemente da opinión
que poda ter cada un, trátase da Lei de memoria histórica vixente e que por tanto hai que
cumprir. Manifesta que se pediu un informe á Secretaria sobre se se cumprían os requisitos
para o cambio de nome, e procede á lectura de parte do indicado no referido informe, no que
se sinala o seguinte: De estar ante una figura cuxa mención conmemorativa supoña a
exaltación da sublevación militar, da Guerra Civil ou da represión da Dictadura, enténdese que
o Concello estaría obrigado a informar favorablemente a proposta do Consello Escolar para o
cambio de denominación do centro escolar que leva o seu nome.
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Comarca, con mais peso aínda que hoxe, e en Viveiro él tiña a segunda residencia, co que
resulta lóxico que algo fixera por este pobo. Engade que esta biografía fala sobre se se
quedaba na casa pola noite ou saía co camión. Apunta tamén a que cando intentou chegar ao
Senado no sistema democrático se descoñece se logo xa era un cidadán exemplar ou non.
Considera que é un tema de libro, sobre a memoria histórica, e trátase do cumprimento da lei, e
neste asunto tamén se debe cumprir.

Intervén D. Manuel Galdo Dopico, concelleiro non adscrito, para dicir que na súa intervención
non se referiu a que non a aprobara o PSOE, di que él non pertence agora a ningún partido,
pero recorda que a Lei que se aprobou se fixo a instancias de Esquerra Republicana.
Intervén en representación do grupo municipal do P.P., D. Antonio Bouza Rodil para dicir que
polo seu grupo teñen o máximo respeto ao cumprimento da Lei, e manifesta que a súa non é
unha posición cobarde, senón razoada, indicándolle á Sra. Alcaldesa que se non distingue eses
dous aspectos é cousa súa, e recorda que absténdose non están en contra de nada. Reitera
que hai varias opinións ao respecto, e que o equipo de goberno fai o que ten que facer e o
grupo do P.P. razoadamente opina, e pídelle que non misture, que a manifestación de Santiago
non era polo colexio, polo que entende que non ven a conto.

ACTA DO PLENO

Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que a súa proposta de informe é favorable. Sinala que
como goberno municipal hai que explicar a tramitación que se fixo, non o criterio político.
Trátase dunha lei que hai que cumprir. Engade que esta lei foi aprobada por un goberno
socialista, pero independentemente do que poda pensar cada un, deben explicarse a todos os
veciños os pasos dados, xa que houbo moitas opinións públicas.

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

Intervén D. Luis Manuel García Otero, concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto,
para dicir que dende que o 5 de decembro foi este asunto á Comisión xa levaba claro cal era a
súa postura, con total convicción, sendo suficiente xa a documentación que tiñan. Engade que
a aportación do informe da Secretaria e do cronista engaden aínda máis claridade, tamén
resulta moi interesante a viaxe Lugo-Monforte, e o máis democrático del foi di que foi ir nunhas
listas no 77. Di que Son Viveiro dende o 5 de decembro ten claro que ía votar a favor.

Non existindo máis debate procédese á votación, acordándose con 12 votos a favor,
correspondentes ao grupo do PSOE, aos tres concelleiros non adscritos e ao concelleiro de
Son Viveiro integrante do Grupo Mixto, e tres abstencións correspondentes ao grupo so P.P., a
aprobación da proposta da Alcaldía, do seguinte xeito:
PRIMEIRO: O Pleno do Concello de Viveiro informa favorablemente o cambio de denominación
do CEIP Antonio Pedrosa Latas, para o cal, por parte do equipo directivo e do claustro, se
escolleu como nova denominación CEIP DE CELEIRO.
SEGUNDO: Remitir o presente acordo ao CEIP Antonio Pedrosa Latas para o seu
coñecemento e efectos oportunos.

13.- MODIFICACIÓN DAS ORDENANZAS FISCAIS N.º 8 E N.º 17.
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Intervén a Sra. Alcaldesa para recalcar que abstención é non mollarse, di que hai que escoitar
aos vecinos que non están a favor, pero insiste que esa premisa debe aplicarse para todo.
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EXPTE 254/2018

Visto o escrito presentado en data 1 de decembro de 20º17, pola empresa VIAQUA, no que se
solicita, entre outros a revisión das tarifas para o ano 2018 dos servizos de abastecemento da
auga potable , saneamento e depuración das augas residuais

Visto o informe emitido pola técnico de xestión tributaria, no que se indica o seguinte:
“ANTECEDENTES

INFORME:
No que afecta a revisión anual de tarifas da ordenanza fiscal nº 17, reguladora da taxa de distribución
de auga potable, na modificación contractual de 17 de decembro de 2003 do contrato de concesión de
distribución de agua, en la estipulación tercera apartado b) establece que: " .. como criterio no contrato
de revisión dás tarifas ou IPC interanual do mes de setembro. " . Tamén na estipulación cuarta
determinase que: "Estes criterios serán considerados como máximos nas revisións que se produzan,
estando suxeito ou procedemento de revisión establecido non artigo 11 do prego que rixe a
contratación. " . Si se decide polo Pleno a modificación de tarifas , os IPC´s interanuales acumulados a
setembro a aplicar serán:
2015-2016

2016-207

TOTAL

IPC ACUMULADO SETIEMBRO

0,2%

1,8%

2%

INCREMENTO APLICABLE EN

2016

2017

ACTA DO PLENO

1.

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

En data 1 de decembro de 2017 a empresa VIAQUA ,gestión integral de aguas de galicia,presenta escrito no rexistro
municipal con n.º de entrada 159 no que solicita a revisión das tarifas para o ano 2018 dos servizos de abastecemento
da auga potable , saneamento e depuración das augas residuais

a setembro de 2017.

Como resultado a modificación : a ordenanza fiscal as tarifas a aplicar o 2% :

ORD. FISCAL Nº 17 DISTRIBUCIÓN DE AUGA
Cota de servicio ou mantenemento, ao mes
Consumo ata 14 m3.(mínimo a facturar),
trimestre

TARIFA €

TARIFA €

ACTUAL

2018

1,71

1,74

4,36

4,45

0,40

0,41

0,43

0,44

0,50

0,51

ao

Consumo dende 14 m3 ata 30 m3. cada metro cúbico
PARA USOS DOMÉSTICOS
Consumo dende 14 ata 75 m3., cada metro cúbico
Consumo de mais de 75 m3, cada metro cúbico
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No seu escrito Viaqua solicita un incremento dun 2% utilizando o IPC acumulado de setembro de 2015
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Cota de servicio o mantemento, ao mes
1,71

1,74

0,45

0,46

0,47

0,48

1,09

1,11

3,25

3,32

Prezo dl m3 consumido
PARA USOS INDUSTRIAIS
Contadores de 13 mm, 15 mm 20 mm, ao mes
CONSERVACIÓN Y
RENOVACIÓN DE

Contadores de 25 mm y 30 mm, ao mes
Contadores de 40 o mais mm, ao mes

CONTADORES
INDEPENDENTEMENTE DA CLASE DO SOLO

145,61

148,52

CONTRATO DE SUMINISTRO

POR CADA CONTRATO APARTE DOS SELOS

28,33

28,90

En canto a ordenanza n.º 8 reguladora del saneamiento e depuración de augas residuais, o criterio de
revisión das tarifas é o

IPC interanual do mes de setembro, esto é de de setembro de 2015 a

setembro de 2017. En resumen ,a modificación de tarifas de depuración de aguas residuais aplicando
o IPC do 2% serían:

TARIFAS 2016
Mín.trimestral

CUOTA €/MES

ACTA DO PLENO

2.

TARIFAS 2018

€/m

3

CUOTA €/MES

€/m3

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

ENGANCHE REDE XENERAL

DOMÉSTICO

14 m3

1,49

0,22

1,52

HOSPEDAXES, ASILOS E SANATORIOS

49 m3

2,48

0,30

2,53

0,22

HOSTELERÍA E ALMACENES ALCOHOLES

32 m3

2,48

0,30

2,53

GARAXES,TALLERES E INST E COLEXIOS

27 m3

2,48

0,30

2,53

FÁBRICAS, TINTORERÍAS, CINES Y TEATROS

42 m3

2,48

0,30

2,53

OBRAS, APARCAMENTOS E REGOS

49 m3

2,48

0,36

2,53

0,37

Sen auga da rede municipal

14 m3

1,49

0,22

1,52

0,22

0,31
0,31
0,31
0,31

“Asunto: Revisión de tarifas das Ordenanzas fiscais reguladoras da taxa de distribución de auga potable e do
saneamento e depuración de augas residuais.
Logo de ver proposta da Alcaldía así como a solicitude de revisión de tarifas das ordenanzas fiscais reguladoras da
taxa de distribución de auga potable e do saneamento e depuración de augas residuais, presentada pola empresa
Viaqua, Gestión integral de aguas de Galicia, S.A.U., tendo en conta, a variación do IPC dende a última actualización,
setembro 2015 a setembro de 2017, informe do Técnico de Xestión Tributaria do Concello de Viveiro, así como
contrato de concesión dos servizos citados, emítese o seguinte informe:
I ANTECEDENTES
A ordenanza fiscal reguladora da taxa de distribución de auga potable non foi revisada dende o segundo trimestre do
ano 2016. Segundo a estipulación terceira e cuarta, a formula de revisión contractual é a aplicación como máximo do
IPC de setembro a setembro do ano anterior, neste caso dende a última actualización, setembro 2015 a setembro
2017, o que resulta para 2018 un aumento do 2%.
A ordenanza fiscal reguladora da taxa do saneamento e depuración de augas residuais foi revisada para o ano 2016,
con efectos de 1 de abril, segundo a estipulación terceira e cuarta, a formula de revisión contractual é a aplicación
como máximo do IPC de setembro a setembro do ano anterior, neste caso dende a última actualización, setembro
2015 a setembro 2017 o que resulta para 2018 un aumento do 2%.
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Visto o informe emitido pola Intervención Municipal, no que se sinala o seguinte:
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II LEXISLACIÓN APLICABLE
A lexislación aplicable está constituída fundamentalmente polo TRLRFL, a lei 7/85, de 2 de abril, de bases de réxime
local (en adiante LBRL) e a lei 5/97, de administración local de Galicia.
III INFORME
En canto á encomenda de xestión a que se refire a solicitude da empresa, en relación as 18 novas estacións de
bombeo mais a súa rede de saneamento asociada, debe informarse integramente, de considerar oportuno o encargo,
dende o punto de vista técnico en canto os custos da prestación do servizo que se reflicten pola empresa, así como
dende o punto de vista xurídico logo de que supón unha modificación do contrato, e tamén económico en relación ca
estimación de ingresos e do custo por enerxía eléctrica que na actualidade asume o Concello, para poder informar
sobre a idoneidade e contía da repercusión da ampliación nas tarifas.

En virtude do artigo 22.2.d) da LBRL, o órgano competente para a aprobación das ordenanzas é o Pleno da
Corporación, por maioría simple dos membros presentes.
V PROCEDEMENTO
O procedemento para a adopción do acordó de modificación da OF, réxese polo disposto no artigo 17 do TRLRFL en
relación co artigo 70.2 da LBRL, segundo o cal, o acordó de aprobación provisional publicarase no BOP e exporase ó
público no taboleiro de anuncios durante trinta días (hábiles) dentro dos cales os interesados poderán examinar o
expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas. Ademais publicarase nun diario dos de maior difusión
da provincia.
Finalizado o dito prazo, resolveranse as reclamacións e aprobarase definitivamente, e no suposto de non presentarse
reclamacións entenderase definitivamente aprobada sen necesidade de novo acordo.
En todo caso, a aprobación definitiva ou a provisional elevada automáticamente a tal categoría, publicarase
integramente no BOP, entrando en vigor a partir da dita publicación.”

Vista a proposta da Alcaldía , que de seguido se transcribe:
“A tenor do regulado no artigo 24.2 do TRLRHL onde establece que, “o importe das taxas pola prestación dun servizo
ou a realización dunha actividade non poderán exceder, no seu conxunto, do custo real ou previsible do servizo ou
actividade de que se trate ou, na súa falta, do valor da prestación recibida, tomándose en consideración para a
determinación de devandito importe, os custos directos e indirectos, inclusive os de carácter financeiro, amortización
do inmobilizado e demáis necesarios para garantizar o mantemento e un desenvolvemento razoable do servizo polo
que se esixe a taxa”, e considerando a solicitude da empresa “Viaqua, gestión integral de aguas de Galicia, S.A.U.” e
informe da Técnico de xestión tributaria é necesario a modificación da taxas da ordenanza nº 8, reguladora do
saneamento e depuración de augas residuais e da ordenanza nº 17 reguladora da distribución de auga, incluido os
dereitos de enganche, colocación e uso de contadores.
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IV ORGANO COMPETENTE
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Dado que a revisión esta prevista no contrato subscrito ca empresa Viaqua, é imprescindible a aplicación da revisión
para cubrir o custo da prestación, de xeito que se axuste a desviación entre custo directo do servizo/rendemento, ben
sexa en aumento ou baixa, para cumprir ca lexislación local e por mor de criterios de estabilidade orzamentaria e
sostibilidade financeira, sen prexuízo das consideracións de natureza social ou de interese público que se estimen
convenientes introducir na determinación das contías das tarifas. Doutro xeito, deberase aplicar ó financiamento de
tales servizos, un volumen de recursos ordinarios orzamentarios nunha contía moi superior ó rendemento que
producen, coa conseguinte detracción de recursos para outras finalidades que actualmente cubren e que en todo caso
son de por si precarios.

ACTA DO PLENO

Segundo o establecido nos artigos 24 e 25 do TRLRFL, “en general, (…), el importe de las tasas (…) no podrá exceder,
en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la
prestación recibida”. “Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e
indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o realización se
exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga”.
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No que afecta á revisión anual de tarifas da ordenanza fiscal nº 17, reguladora da taxa de distribución de auga
potable,os IPC´s interanuais acumulados a setembro a aplicar será do 2% resultando as tarifas seguintes:

TARIFA €
ORD. FISCAL Nº 17 DISTRIBUCIÓN DE AUGA
Cota de servizo ou mantemento, ó mes

2018
1,74

Consumo ata 14 m3.(mínimo a facturar), ó trimestre
4,45
Consumo dende 14 m3 ata 30 m3. cada metro cúbico
PARA USOS DOMÉSTICOS

0,41
Consumo dende 14 ata 75 m3., cada metro cúbico
0,44

PARA USOS INDUSTRIAIS

0,46
Contadores de 13 mm, 15 mm 20 mm, ó mes
0,47

CONSERVACIÓN Y
RENOVACIÓN DE

Contadores de 25 mm y 30 mm, ó mes
1,11
Contadores de 40 ou máis mm, ó mes

CONTADORES
ENGANCHE REDE XERAL

3,32
INDEPENDENTEMENTE DA CLASE DE SOLO

148,52

CONTRATO DE SUBMINISTRO POR CADA CONTRATO APARTE DOS SELOS

28,90

En canto a ordenanza n.º 8 reguladora del saneamiento e depuración de augas residuais, o criterio de revisión das
tarifas é o IPC interanual do mes de setembro, esto é de setembro de 2015 a setembro de 2017 polo que a revisión
de tarifas é o IPC do 2 %, resultando:

TARIFAS 2018
Mín.trimestral

€/m3

DOMÉSTICO

14 m3

1,52

0,22

HOSPEDAJES, ASILOS Y SANATORIOS

49 m3

2,53

0,31

HOSTELERÍA Y ALMACENES ALCOHOLES

32 m3

2,53

0,31

GARAJES,TALLERES E INST Y COLEGIOS
FÁBRICAS, TINTORERÍAS, CINES Y
TEATROS

27 m3

2,53

0,31

42 m3

2,53

0,31

OBRAS, APARCAMIENTOS Y RIEGOS

49 m3

2,53

0,37

Sin agua de la red municipal

14 m3

1,52

0,22

Polo devandito e visto o informe da Intervención municipal, esta Alcaldía PROPÓN:
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CUOTA €/MES
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1,74
Prezo do m3 consumido
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0,51
Cota de servizo ou mantemento, ó mes

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

Consumo de máis de 75 m3, cada metro cúbico
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I.

Aprobar provisionalmente a modificación das tarifas das ordenanzas nº 8 reguladora da taxa do saneamento
e depuración de augas residuais e nº 17 reguladora da taxa de distibución da auga incluido os dereitos de
enganche, colocación e uso de contadores.

II.

Publicar no Boletín Oficial da Provincia o acordo adoptado e demáis trámites que sexan de aplicación,
entrando en vigor a partir da publicación íntegra no BOP da aprobación definitiva.”

Resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de
Economía e Facenda de 2 de febreiro de 2018.

Non existindo máis debate procédese á votación, acordándose por unanimidade dos presentes,
a aprobación da proposta da Alcaldía, do seguinte xeito:

I. Aprobar provisionalmente a modificación das tarifas das ordenanzas nº 8 reguladora da taxa
do saneamento e depuración de augas residuais e nº 17 reguladora da taxa de distribución da
auga incluído os dereitos de enganche, colocación e uso de contadores.
II. Publicar no Boletín Oficial da Provincia o acordo adoptado e demais trámites que sexan de
aplicación, entrando en vigor a partir da publicación íntegra no BOP da aprobación definitiva.”

2ª PARTE
PARTE DECLARATIVA

1.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. PARA ARRANXO E MELLORA DAS
INSTALACIÓNS DO CLUBE DE TIRO DE VIVEIRO.
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Intervén o concelleiro D. Bernardo Fraga Galdo, concelleiro non adscrito para indicar que vai
votar a favor porque está previsto no contrato, considerando unha condena para o Concello un
contrato tan longo.
Intervén D. Luis Manuel García Otero, pra dicir que asume as palabras de D. Bernardo Fraga
Galdo e fai referencia a que se gastaron 68.000 euros nun camiño do que hai un contencioso
con esa empresa.
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Intervén en repesentación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio Bouza Rodil, para dicir que
aquí non queda outra que subir os prezos, dado que a revisión está prevista e resulta
imprescindible, segundo se indica no informe de intervención, anunciando o seu voto a favor.

ACTA DO PLENO

Intervén a Sra. Alcaldesa para dar comezo ao debate, dándolle a palabra ao concelleiro de
facenda , que intervén para dicir que en decembro a empresa Viaqua solicita a revisión das
tarifas para o 2018, e segundo o contrato a fórmula de revisión é a plicación do IPC de
setembro a setembro. Engade que afecta á ordenanza fiscal nº8 e nº 17, e fai referencia á
oscilación que supón esta modificación indicando que sería na ordenanza fiscal nº 8 entre 0,01
e 0,09 €, e na ordenanza nº 17 entre 0,03 e 0,05 €.
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Intervén a Sra. Alcaldesa para dar inicio ao debate, dándolle a palabra ao grupo municipal do
P.P., presentante da moción.
Intervén o concelleiro D. Antonio Bouza Rodil, que procede á lectura da moción.
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que lle sorprende o grupo do P.P., aínda que entende a súa
postura xa que están na oposición, pero considera que non actúan con responsabilidade á hora
de realizar as súas peticións. considera que todo sería xenial se se puidese facer, pero entende
que primeiro hai que ver as prioridades que hai, e alude ao pavillón, ás instalacións da piscina
(sobre as que xa se falou no Pleno), etc. Engade que o Concello non se pode comprometer a
facer unha partida específica de 17.000 para o clube de tiro, e di que se colabora en certa
medida, cos trofeos, etc. Por outra banda apunta que lle fai gracia que se pida colaboración á
Deputación e á Xunta de Galicia, xa que entende que a Xunta non da un duro, e se houbese a
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 2 de decembro o noso grupo visitaba as instalacións do Club de Tiro San Roque de viveiro, ó
tempo que nos reuníamos coa súa directiva quenes nos trasladaban e nos ensinaban in situ, unha serie
de deficiencias nas instalacións, que de non subsanarse podería poñer en risco a súa continuidade como
campo de tiro, o que sin dúbida sería unha gran perda para os afeccionados a este deporte como para o
noso concello, debido ó reclamo que dita instación supón para moita xente que co gallo da práctica desta
modalidade deportiva nos visita.
O campo de tiro do Club San Roque de Viveiro é un dos catro que hai en Galicia que contan cun foso
olímpico (os outros dous están na provincia de a Coruña -Trazo e As Pontes- e o terceiro está en
Pontevedra), sendo ademáis o único campo de Galicia que está equipado para a tirada nocturna. Ambos
detalles dan conta da súa importancia dentro do panorama do tiro Autonómico.
Na actualidade son varios os campeonatos que se celebran no mesmo ó longo do ano: o campionato
Provincial T5-cuns 40 tiradores-, o campeonato Provincial do foso olímpico -uns 50 tiradores-, moi
recentemente a primeira tirada nocturna, única en Galicia e que reuniu a 30 tiradores. Destacar así
mesmo que cada tres anos se celebra a Copa Galicia que reúne entre 60 e 70 tiradores. A todo isto hai
que sumarlle a posibilidade de que nesta tempada se lle adxudique a dito campo o campeonato Provincial
T3. Non debemos esquecer tampouco que nestas instalacións se levan celebrado 39 edicións do trofeo
Tiro do Excelentísimo Concello de viveiro, aínda que polo que nos transmiten os directivos, a edición do
2018 que sería a número 40 corre serio risco de non celebrarse por falta de apoio institucional.
Feita unha visita exhaustiva polas súas instalacións puidemos comprobar as deficiencias para as que os
seus directivos demandan a colaboración do Concello de Viveiro para poder subsanalas. Trátase da
cuberta do local social -cunhas chapas oxidadas e que filtran a auga para o interior do local co
conseguinte deterioro do mesmo-, o mal estado da techumbre do foso do campo B -totalmente inundado
e apuntalado o teito para que non se veña abaixo-, así como comprobamos a necesidade de sustituir tres
máquinas eléctricas lanzaplatos por tres neumáticas, debido ás filtracións de auga que presenta o
primeiro foso, co conseguinte risco de que auga e electricidade se xunten.
Os directivos desta entidade mostraronnos varios presupostos que tiñan pedidos para dar solución a
estas deficiencias e estaríamos a falar duns 17,000 €. Insistiron que sin unha solución a esta
problemática o campo corría o risco de pecharse, dado que cada ano a Garda Civil realiza inspeccións
periódicas moi rigurosas para comprobar que as instalacións son seguras e se axustan á normativa.
Por estes motivos e dado que dende o noso grupo valoramos moi positivamente que esta instalación siga
aberta, propoñemos ó Pleno da Corporación a aprobación do seguinte acordo:
ACORDO
1. Instar á Sra. Alcaldesa a creación dunha partida específica de 17.000 € nos Presupostos do 2018 para
dar solución as deficiencias anteriormente sinaladas nas instalacións do Club de Tiro San Roque.
2. Instar a Sra. Alcaldesa que solicite a colaboración doutras administracións que poidan axudar a
solución desta problemática, concretamente a Diputación Provincial e a Xunta de Galicia”

ACTA DO PLENO

Vista a moción presentada por D. Antonio Bouza Rodil, en representación do Grupo Municipal
do P.P., para o arranxo e mellora das instalacións do Clube de tiro San Roque de Viveiro, que
literalmente di:

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO
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mínima posibilidade di que xa estaría o grupo do P.P. dicindo o que dera a Xunta gracias a eles.
Remata dicindo que poden axudarlles a solicitar axudas, etc, pero a isto non se poden
comprometer, polo que apunta que non van votar a favor.
Intervén D. Bernardo Fraga Galdo, concelleiro non adscrito, para dicir que vendo a moción,
obsérvase que as instalacións teñen necesidades. Considera hipócrita a moción, xa que no
punto dous fálase de pedir á Deputación e á Xunta, e di que a veces a Xunta dálle a unha
entidade sen que o Concello se entere. Propón eliminar a cuantía e que o Concello colabore
nunha cuantía, sen especificala agora. Considera que as prioridades sempre van ser para o
deporte de base, pero sí colaborar porque as instalacións non están ben, aínda que considera
que establecer unha cifra exacta é ir a aventura.

Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que a Xunta da ao Concello o mínimo que ten que dar.
Indica que se colabora dentro do que se pode, e engade que o concelleiro de obras ten ido ás
entregas de trofeos. Resalta que nas comisións se apoiou ao deporte de base, e que se
colabora co resto pero non na mesma medida. Volve a indicar que se o grupo do P.P. soubese
que a Xunta lles ía dar diñeiro xa puenteaban ao goberno municipal e publicaban o que lle dera
a Xunta ao clube gracias ao P.P.
Intervén D. Bernardo Fraga Galdo, concelleiro non adscrito, para dicirlle ao Sr. Bouza Rodil que
vaia á Xunta todos os días e traia axudas e subvencións para os veciños, que fagan a variante,
pero que traia resultados. Entende que non pode pedirse unha cuantía concreta porque logo ao
mellor non é posible incluíla nos orzamentos. Considera que poderían ter unha axuda pero sen
establecer a cuantía económica concreta. Indica que ninguén dubida do traballo do clube que
dinamiza ao Concello, e sinala que se non se establece a cuantía concreta votarán a favor.
Intervén o D. Antonio Bouza Rodil para dicir que se se compromete o equipo de goberno a
aportar unha cuantía, modifican a moción sen especificar a cuantía concreta.
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que non se pode comprometer a que haxa unha partida
económica para o clube, que sí se compromete a mediar para ver se poden ter axudas da
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Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio Bouza Rodil, para dicir que
quedou clara a importancia do campo de tiro, xa que se lle podía dar unha axuda. Resalta que
o clube lle presentou uns orzamentos sobre os custos dos arranxos, e deses datos saiu a
cantidade que se propoñía, non por capricho. Engade que se conceden subvencións
nominativas a clubes sen criterios obxectivos aínda que no 2014 se acordara crear unha
comisión para a súa concesión. Considera que así o campo de tiro podera acabar pechando.
Engade que a limpeza a fan os do clube, e o Concello axuda con 500 euros, e obrigando a
adquirir o que se subvenciona no negocio que o equipo de goberno lles indican. Nos últimos
dous anos ninguén do equipo de goberno acudiu á entrega de trofeos. Recalca que o grupo do
P.P. traslada ao pleno as axudas que lles piden e logo dependerá do equipo de goberno que
queiran ou non. Tamén sinala que que van á Xunta e reprocha que moleste sempre, se van
porque van e se non van porque non van, e considera que eles están no pleno para facer
propostas, e indica que hai subvencións que no Concello non se piden nunca.
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Intervén a Sra Alcaldesa para dicir que na súa intervención non se referiu a que non se
recoñecese o traballo da oposición. Di que entende que se traian mocións, pero o Concello non
pode aportar para todo, pero en ningún caso se despreza a labor de ninguén.

ACTA DO PLENO

Intervén D. Luis Manuel García Otero, concelleiro de Son Viveiro, integrante do grupo mixto,
para manifestar que non se pode dicir que o grupo do P.P. non fixo o seu traballo, xa que para
gobernar xa está o equipo de goberno, e di que para él ten todo o respeto, aínda que non vai
apoiar a moción, xa que entende que senón a ver como sairían os orzamentos.
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Deputación, pero non en establecer unha cantidade determinada para o clube xa que entende
que hai moitas necesidades en instalacións deportivas públicas.
Intervén en representación do grupo municipal do P.P., D Antonio Bouza Rodil para dicir que
precisamente agora antes da elaboración dos orzamentos é o momento de plantexar esta
cuestión, e indica que se o equipo de goberno non se compromete a establecer unha cuantía
ainda que non sexa determinada manteñen a moción tal cual se presentou.
Non existindo más debate procedese a votación quedando rexeitada a moción coa seguinte
votación: 3 votos a favor correspondentes ao grupo do P.P., 3 abstencións correspondentes aos
concelleiros non adscritos e 9 votos e contra, correspondentes aos concelleiros do grupo do
PSOE e ao concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto.
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Lei Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, pola que se modifica a Lei Orgánica 10/1995, de 23 novembro
do Código Penal, e que entrou en vigor o 1 de xullo de 2015, introduciu a nosa lexislación a prisión
permanente revisable.
Trátase dun instrumento que existe en moitos países da nosa contorna, en gobernos de todo tipo de corte
político; é unha institución coherente que se incorpora ben o noso modelo e garantías e ten perfecto
encaixe penal.
A prisión permanente revisable, sinalao claramente a Exposición de Motivos desta Lei, non renuncia á
reinserción do penado, pois unha vez cumprida unha parte mínima da condea, “un Tribunal deberá valorar
novamente as circunstancias do penado e do delito cometido e poderá revisar a súa situación persoal”.
A previsión desta revisión xudicial periódica da situación persoal do penado, idónea para poder verificar
en cada caso necesario pronóstico favorable de reinserción social, dice a Exposición de Motivos, “alonxa
toda dúbida de inhumanidade desta pena, ó garantir un horizonte de liberdade para o condeado”. Unha
vez cumprido o tempo mínimo da pena, “si o Tribunal considera que non concurren os requisitos
necesarios para que o penado poida recupera a liberdade, fixarase un prazo para levar a cabo unha nova
revisión da súa situación; e si, polo contrario, o Tribunal valora que cumpre os requisitos necesarios para
quedar en liberdade, establecerase un prazo de liberdade condicional no que se imporán condicións e
medidas de control orientadas tanto a garantir a seguridade da sociedade, como a asistir ó penado nesta
fase final da súa reinserción social”.
Añade a Exposición de Motivos que “a pena de prisión permanente revisable non constitúe, por elo, unha
sorte de “pena definitiva” na que o Estado se desentende do penado. Ó contrario, trátase dunha
institución que compatibiliza a existencia dunha resposta penal axustada á gravidade da culpabilidade,
coa finalidade de reeducación á que debe ser orientada a execución das penas de prisión”.
Igualmente sinala que “trátase, en realidade, dun modelo extendido no Dereito comparado europeo que o
Tribunal Europeo de Dereitos Humáns ten considerado axustado á Convención Europea de Dereitos
Humáns, pois declarou que cando a lei nacional ofrece a posibilidade de revisión da condea de duración
indeterminada con vistas á súa conmutación, remisión, terminación ou liberdade condicional do penado,
isto é suficiente para dar satisfacción ó artigo 3 deste Convenio.
Pese a todo o dito, varios grupos parlamentarios presentaron recurso de inconstitucionalidade, recuso
que o Tribunal Constitucional admitiu a trámite en xullo de 2015. A admisión a trámite non supón
pronunciamento algún sobre o fondo do asunto, si ben algúns pretenden a derogación desta medida sin
esperar ó pronunciamento do Tribunal Constitucional.
Así, o 4 de outubro de 2016, o Pleno do Congreso dos Diputados debatía e aprobaba por maioría dos
Grupos Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV), Socialista, Esquerra Republicana, Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem- En Marea, Mixto e a abstención de Ciudadanos, e so co voto en contra do
Grupo Parlamentario Popular, a Proposición non de Lei para a Derogación da Pena de Prisión
Permanente Revisable.
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Vista a moción presentada por D. Antonio Bouza Rodil, en representación do Grupo Municipal
do P.P., para apoiar e defender a prisión permanente revisable, que literalmente di:

ACTA DO PLENO

2.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. PARA APOIAR E DEFENDER A PRISIÓN
PERMANENTE REVISABLE.
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Máis recentemente, o pasado 10 de novembro, era admitida a trámite unha Proposición de Lei de
Modificación da L.O. 10/1995 do Código Penal, que pretende derogar a prisión permanente revisable e
que contou co único voto en contra do Grupo Popular.
Tras estes feitos e actuación, son multitude os cidadáns que teñan manifestado o seu apoio á pena de
prisión permanente revisable como medio para garantir a seguridade e os dereitos e liberdades de todos
os españois.
Por todo isto o noso Grupo propón ó Pleno da Corporación para a súa aprobación os seguintes acordos:
ACORDOS
O concello de viveiro manifesta:
PRIMEIRO: O seu apoio á figura da prisión permanente revisable incorporada ó ordenamento xurídico
español pola Lei Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, pola que se modifica a Lei Orgánica 10/1995, de 23
de novembro, do Código Penal.

Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., D. Antonio Bouza Rodil, que procede a
lectura da moción.
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que condena todos os crimes existentes e amosa a máxima
solidariedade coas vítimas. Sinala que este debate tense que realizar no Congreso, e non ten
sentido traer estas mocións aos concellos. Indica que o P.P. volve sacar este debate a raíz do
caso de Diana Quer, aproveitando a dor das familias. Aínda que considera que é un debate que
debe tratarse no Congreso segue a postura do PSOE, que é a maioritaria da oposición, polo
que indica que votarán en contra.
Intervén D. Manuel Galdo Dopico, concelleiro non adscrito, para indicar que xa hai anos se
quedara en non traer ao pleno mocións que se escapan do ámbito competencial do Concello,
polo que pide que se retire, e do contrario votará en contra. Considera que esta Lei foi
aprobada en tempos de maioría absoluta do P.P., e agora todo o resto está en contra, coa
salvidade de Ciudadanos que se abstivo. Considera que certos casos moi mediáticos non
teñen que nublar a vista sobre o significado desta Lei, e indica que incluso se pide xa o
aumento de certos delitos máis polo que considera que se está indo por un camiño perigoso.
Entende que a política xudicial se ten que basear na reinserción e non en políticas máis
agresivas porque non con éstas vai haber menos violencia; considera que hai que educar máis
e mellor e reflexionar sobre a violencia actual, xerada nunha sociedade que expulsa da
sociedade de benestar a moita xente e a aboca á delincuencia, sen que isto sexa xustificable;
os tempos actuais tan desiguais non se solucionan con prisións permanentes revisables.
Apunta que no sistema xudicial español se aplicaría para os mesmos, xuízos moi mediáticos
nos que os imputados saen de rositas e outros por roubar unha galiña terían unha condena
emblemática. Trae como exemplo os EEUU, cunha política penal totalmente represiva, con
cadea perpetua e pena de morte en moitos estados, e cunha violencia que se incrementa.
Intervén D. Luis Manuel García Otero, concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto,
para dicir que a propia moción xa queda contestada, onde di “Así o 4 de outubro de 2016”, ahí
xa se ve que se quedaron sós, polo que por algo sería. Fai referencia a palabras do portavoz
do grupo do P.P., Rafael Hernando, que dicía que o P.P. está disposto a plantar batalla para
defender esta Lei. Considera que isto pasa porque cando tiñan a maioría fixeron unha Lei sen

59

Cod. Validación: 45CPH3NMMRQ3J6ZS75P2E6PHF | Corrección: http://viveiro.sedelectronica.es/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 59 a 83

Intervén a Sra. Alcaldesa, Dª. María Loureiro García, para dar comezo ao debate, para darlle a
palabra ao grupo do P.P, presentante da moción.

ACTA DO PLENO

TERCEIRO. Dar traslado destes acordos ó Ministerio de Xustiza, ós Grupos Políticos do Congreso e o
Senado, ós grupos do Parlamento Autonómico de Galicia, así como á Xunta de Goberno da FEMP”

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

SEGUNDO: Instar ós diferentes Grupos Parlamentarios con representación no Congreso dos Diputados a
que reconsideren a súa postura sobre a derogación da prisión permanente revisable,

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que en España morren 300 persoas ao ano por asasinato,
unha cifra moi inferior á do resto de países, co que non ten sentido endurecer as penas, e
considera que o P.P o que quere é a cadea perpetua. Así indica que en Francia a un violador
múltiple se lle revisa a pena aos 15 anos, e considera que o que se pretende é confundir e
aproveitarse, o que di con respeto, da dor desas familias. Di que se trata de oportunismo do
P.P.
Intervén D. Manuel Galdo Dopico, concelleiro non adscrito, que di que no caso de roubar
galiñas, cando o comentou fíxoo como unha esaxeración, para indicar que estas medidas nos
levan aos tempos de Pedrosa Latas. Indica que hai unha xustiza non igual para todos, en
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Intervén D. Antonio Bouza Rodil, en representación do Grupo Municipal do P.P., para dicir que
se dixeron cousas que non son axustadas. Indica que por roubar galiñas non hai prisión
permanente revisable, e que ésta só se aplica a 8 delitos, todos eles graves e relacionados con
asasinatos ou homicidios, e indica cales son. Considera que se trata dun tema de seguridade, e
que para que haxa liberdade debe haber seguridade. Tamén indica que se trata dunha pena
revisable, polo que se o preso esta rehabilitado podería saír de prisión e senón continuaría coa
pena. Apunta que para os autores destes delitos tan graves a pena é revisable, pero para os
familiares das vítimas non o é, senón que a dor é permanente. Entende que esta medida non
parece moi inconstitucional, e resalta que na UE está prevista en todos os países a excepcion
de Portugal. Considera que este asunto supera o ámbito político, centrándose na seguridade, e
no resto de países incluso se aplica a moitos mais delitos, sendo implantada en varios casos
por gobernos socialistas, polo que non se trata de ideas políticas senón de velar pola
seguridade, xa que cantos menos tarados haxa soltos que cometan estes delitos mellor.
Resalta que o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos corrobora que esta pena non incumpre,
debendo esperar agora ao que diga o Tribunal Constitucional, aínda que todo parece indicar
que considerará que cumpre coa CE. Entenden que se trata dunha medida xusta e razoable, e
procede á lectura dun artigo do catedrático Roberto Blanco Valdés do mes de xaneiro, que
consideraba disparatado entender esta pena como inhumana, e a expensas do que decida o
TC non cree que sexa contraria á CE, xa que establece mecanismos moi garantistas de que
quen se reinsertase sairá de prisión; está prevista en moitos outros países e non supón unha
vinganza senón unha reacción pola gravidade dos delitos, polo que só dende o cinismo se
podería entender que non serve.
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consenso. Fai referencia así mesmo a declaracións realizadas referentes ao caso de Diana
Quer, onde tras producirse a detención do autor confeso o PP. anuncia iniciativas en
Comunidades Autónomas e Concellos para defender esta medida que podería aplicarse a ese
caso, medida que tamén defende o pai da vítima. Entende que non se pode aproveitar o
momento de dor da xente para coller sinaturas e intentar sacar adiante o que eles non
conseguiron. Apunta que se esta medida se plantexase para os que rouban o P.P. non a ía
aprobar. Fai referencia tamén a outras declaracións nas que se indica que a iniciativa do P.P.
persigue poñer en evidencia a Ciudadanos xa que coa abstención, que considerou demagoxia,
permitiu que se votase abaixo esta medida. Entende que o Código Penal, aprobado polo P.P.
nos leva a case un século atrás, vulnerando os dereitos fundamentais da Constitución, artigo
25.2, e a revisión xera inseguridade xurídica. Indica así mesmo que a pena que introduce o P.P.
é contraria ao artigo 15 da CE, e respecto ao argumento de que existe unha figura similar
noutros países como Austria, Alemaña, etc, indica que alí aos 15 anos xa se pode pedir a
liberdade condicional. Sinala que o Ministro de Xustiza dixo que o Tribunal Europeo de Dereitos
Humanos avalara esta medida, pero non dixo que xa ditou resolución denunciando que
vulneraba o artigo 5, que obriga a buscar a reinserción dos presos. Engade que algo non
funciona ben porque España ten un 0,69% de crimes por cada 100.000 habitantes, e ten 149
presos por cada 100.000 habitantes, polo que algo falla dentro da xustiza. Entende tamén que
xa hai posibilidade de estar 40 anos en prisión, co que moi novo ten que entrar a persoa para
poder saír.

ACTA DO PLENO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es
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función da clase social do condenado e do avogado que o defenda. Respecto a Roberto Blanco
Valdés indica que é catedrático de dereito constitucional non penalista.
Intervén D. Luis Manuel García Otero, concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto,
para dicir que o obxectivo do P.P. con isto non se fundamenta nas cifras nin no criterio xurídico,
senón no criterio electoral por casos mediáticos, co que o código penal se convirte en
propaganda e exemplo de populismo punitivo.

Vista a moción presentada por Dª. María Cristina Goás Fernández, en representación do Grupo
Municipal do P.P., sobre 2018, ano europeo do patrimonio cultural, que literalmente di:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea aprobaron el 17 de mayo 2017, la decisión por
la que se establece la Declaración del Año Europeo del Patrimonio cultural 2018.
El objetivo es animar a más personas a descubrir y comprometerse con el Patrimonio Cultural así como
acercarse al mismo y se comprometan activamente con él.
El patrimonio cultural influye en nuestra identidad y nuestra vida cotidiana, forma parte de los pueblos,
ciudades.

ACTA DO PLENO

3.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. SOBRE O 2018 ANO EUROPEO DO
PATRIMONIO CULTURAL.

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

Non existindo más debate procédese a votación, quedando rexeitada a moción, coa seguinte
votación: 3 votos a favor correspondentes aos concelleiros do grupo do P.P., e 12 votos en
contra correspondentes aos concelleiros do grupo do P.S.O.E., aos 3 concelleiros non adscritos
e ao concelleiro de Son Viveiro integrante do Grupo Mixto.

Material: edificios, monumentos, objetos, ropa, obras de arte, libros, máquinas, ciudades históricas, etc.
Inmaterial: prácticas, representaciones, manifestaciones, conocimientos, habiliades-y los instrumentos,
objetos y espacios culturales que los acompañan-valiosos para las personas; aquío se incluyen las
lenguas y las tradiciones orales, las artes escénicas, las prácticas sociales y la artesanía tradiciconal.
Digital: los recursos creados en formato digital (por ejemplo de arte o animación digital) o que se han
digitalizado para su conservación (textos, imágenes, vídeos, discos, etc)
Natural: el paisaje, la flora y la fauna.
Desde nuestro grupo consideramos que desde el Excmo. Concello de Viveiro deben organizarse
actividades a este respecto y poner en valor nuestro patrimonio cultural.
Por estos motivos, proponemos al Pleno de la Corporación la aprobación de los siguientes acuerdos:
1. Que desde las distintas concejalías de este Ayuntamiento se realice una programación anual para
poner en valor nuestro Patrimonio Cultural.
2. Que para la realización de estas actividades se tengan en cuenta las Asociaciones, y centros
educativos del municipio.
3. Que dentro de los Presupuestos del 2018 se asigne una cantidad específica para la realización y
ejecución de estas actividades.
4. Que se soliciten todas aquellas subvenciones de todas las Administraciones Públicas para la
realización de esta programación”
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El patrimonio cultural se manifiesta de muchas maneras y puede ser:
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Intervén a SRa. Alcaldesa para dar inicio ao debate de dalle a palabra ao grupo municipal do
P.P.

Intervén D. Bernardo Fraga Galdo, concelleiro non adscrito, para dicir que segundo indicou a
concelleira de cultura, hai que cumprir uns requisitos para es adhesión, e consideran que esta
moción é unha campaña turística do Concello. Entende que a cultura ten que ter apoio
económico, e o Estado e a Xunta redúceno. Engade que falan na moción de patrimonio
inmaterial e traena en castelán, co que non defenden o maior patrimonio que ten Galicia que é
a lingua galega. Apunta que se absterán.
Intervén D. Luis Manuel Garcia Otero, concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto,
para dicir que a xente que está en Son Viveiro leva moitos anos loitando por isto, e non
necesita que ninguén llo diga. Indica que o que lle interesa, e que non recolle a moción, é a
importancia de salvagardar o disfrute da cultura para as xeracións futuras.
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., Dª. Cristina Goás Fernández, para dicir
que non pon en dúbida que xa se traballe ende o Concello, e indica que a súa moción era para
traballar coas bases, cos nenos, nos colexios... Di que seguirán traendo propostas, guste ou
non guste, xa que entende que veñen ao pleno a facer o seu traballo. Respecto á lingua di que
ela sempre falou o castelán, e que lle custa máis expresarse en galego, gústelle a quen lle
guste. Indica que se trataba de potenciar e facer unha programación, para a que non fai falta
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Intervén en representación do Grupo Municipal do PSOE, Dª. Lara Fernandez
Fernández-Noriega, para dicir que lle sorprende gratamente que o P.P. traia esta moción a este
pleno. Espera que sexa o inicio dun cambio de ruta nas súas políticas culturais. Sinala que xa
se estivo mirando este asunto, pero que non é só adherirse, hai que elaborar un proxecto,
elexir os eventos que se queren incluír e se se aproban dan un selo que iría neses eventos.
Considera que a cultura é cousa de traballar día a día, e entende que dende o equipo de
goberno o fan. Fai referencia a que na moción se di que se “deben” organizar actividades para
poñer en valor o patrimonio cultural e parece que non se está a facer, cando sí se fai, e
enumera eventos como a mostra folclórica, a rapa das bestas, Naseiro, San Roque, rutas, a
feira de artesanía, a posta en valor con videos de Viveiro, etc, polo que entende que dende as
distintas concellerías xa se fai o que se pide na moción. Respecto ao segundo punto que se
propón como acordo indica que non sabe que lles parecerá ás asociacións cando Montoro lles
pida que devolvan o 21% das axudas que se lles deron a estas asociacións e con carácter
retroactivo. Engade que polo P.P. se suprimiu todo o relacionado coas artes nos bacharelatos,
así a filosofía reduciuse a un ano argumentando que España non ten tradición filosófica, e
indica que non sabe que pensaría disto Otega e Gaset por exemplo; e un adolescente de hoxe
case non sabe quen é Cervantes. Tamén apunta que no 2012 o goberno púxolle un ive do 21%
ás actividades culturais que agora se rebaixou, pero no cine e en baixar musica de forma legal
non baixou, polo que entende que dese xeito pouco se apoia ao patrimonio cultural. Respecto
ao punto terceiro da moción considera que parece que están de moda as partidas
orzamentarias, e di que se o P.P. nunca aproba os orzamentos non sabe para que queren que
se engadan partidas, e repróchalles que critiquen o diñeiro que se gasta en cultura. Respecto
ao punto cuarto da moción congratúlase das axudas que da a Deputación porque di que a
Xunta non da nada. Apunta que se pediron axudas para remodelar o Teatro e sempre se
denegaron, e indica que case todos os eventos culturais que hai en Viveiro é porque a
Deputación os apoia. Remata indicando que lle parece ben a proposta da moción pero que
como xa se está a facer indica que se absterán.

ACTA DO PLENO

Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., Dª. Cristina Goás Fernández, que
procede a lectura da moción.
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gastar moito diñeiro, trátase de dar a coñecer a todos sobre todo aos nenos a cultura, e facelo
para a xente do pobo.
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que en ningún momento dixo que non se trouxesen
mocións ao pleno, que incluso nalgunha ocasión se chegan a aprobar, senón que se refería a
que veñen moitas mocións para dotar partidas orzamentarias, e dille ao grupo do P.P. que din
que sí a todos os que lle piden pero primeiro hai que ter algo de responsabilidade.
Intervén a concelleira de cultura, Dª. Lara Fernandez FErnández-Noreiga para dicir que o maior
patrimonio que se ten é a saúde e pide tamén que se defenda.

Non existindo mási debate procédese á votación, acordándose, con 3 votos a favor
correspondentes ao grupo do P.P. e 12 abstencións correspondnetes ao grupo do PSOE, aos 3
concelleiros non adscritos e ao concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto, aprobar a
moción presentada polo grupo do P.P., do seguinte xeito.
1. Que dende as distintas concellarías deste Concello se realice unha programación anual para
por en valor o noso Patrimonio Cultural
2. Que para a realización destas actividades se teñan en conta as Asociacións, e centros
educativos do concello.
3. Que dentro dos Orzamentos do 2018 se asigne unha cantidade específica para a realización
e execución destas actividades.

ACTA DO PLENO

Intervén D. Bernardo Fraga Galdo, concelleiro non adscrito, para dicir que respeta a elección
de cada un polo idioma. E di que se refería a que na moción se fala do patrimonio inmaterial, e
a lingua o P.P. non é quen maís a defende.

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P., Dª. Cristina Goás Fernández, para dicir
que é a primeira en defender a saúde.

4. MOCIÓN DE SON VIVEIRO, INTEGRANTE DO GRUPO MIXTO, PARA O CUMPRIMENTO
DO REGULAMENTO ELECTRÓNICO PARA BAIXA TENSIÓN.
Vista a moción presentada por D. Luis Manuel García Otero, en representación de SON
VIVEIRO, integrante do Grupo Mixto, que literalmente di:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Co obxectivo de mellorar a seguridade e a calidade das instalacións de alumeado público do noso
municipio, é necesario que o Goberno Municipal vixíe e verifique o cumprimento-de carácter
obrigatorio-das condicións de seguridade de productos e instalacións do citado Regulamento, que di:
Artigo 1. Obxecto:
O presente Regulamento ten por obxecto establecer as condicións técnicas e garantías que deben reunir
as instalacións eléctricas conectadas a unha fonte de subministro nos límites de baixa tensión, coa
finalidade de:
a) Preservar a seguridade das persoas e dos bens.

63

Cod. Validación: 45CPH3NMMRQ3J6ZS75P2E6PHF | Corrección: http://viveiro.sedelectronica.es/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 63 a 83

4. Que se soliciten todas aquelas subvencións de todas as Administracións Públicas para a
realización desta programación
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b) Asegurar o normal funcionamento de ditas instalacións e previr as perturbacións noutras instalacións e
servizos.
c) Contribuir á fiabilidade técnica e á eficiencia económica das instalacións.
Desde SON VIVEIRO vimos observando o incumprimento sistemático de dito Regulamento nos seguintes
artigos:

Sabemos que son poucos os traballadores dos que dispón este departamento, pero tanto os técnicos
municipais coma os políticos responsables teñen por diante unha tarefa que require un traballo
concienzudo, para ir diminuíndo as irregularidades que se detecten para garantir a seguridade das
persoas.
Este Concelleiro, ao tempo que ofrece a súa colaboración, elévalle ao Pleno os seguintes ACORDOS:
Primeiro.- Elaboración dun estudo que posibilite un plan de saneamento no alumeado exterior sobre
báculos.
Segundo.- Adecuación das caixas de acometidas á normativa contemplada no RBT.
Terceiro.- Deseño dun plan para darlle servizo eléctrico aos eventos recollidos no artigo 18 do RBT no
seu punto 5.

ACTA DO PLENO

Desde SON VIVEIRO denunciamos a falla de mantemento e adecuación á normativa vixente, afectanto
tanto á imaxe dunha cidade que aspira a que o seu Casco Vello sexa declarado Monumento Histórico
Artístico coma á seguridade da súa veciñanza, anomalías que este equipo de goberno non é quen de
solucionar.

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

1) Artigo 9. Instalación de alumeado exterior.
2) Artigo 15. Acometidas e instalacións de enlace.
3) Artigo 18. Execución e posta en servizo das instalacións no seu apartado 5.
4) Artigo 29. Guía técnica.
Índice das Instruccións técnicas complementarias:
Instrucción ITC-BT-11, Título Redes de distribución de enerxía eléctrica. Acometidas 1,2,1, Acometida
aérea pousada sobre fachadas.

Intervén a Sra. Alcaldesa para dar inicio ao debate, dándolle a palabra ao concelleiro de Son
Viveiro, integrante do Grupo Mixto, presentante da moción
Intervén D. Luis Manuel García Otero, concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto,
que procede á lectura da moción.
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.S.O.E , D. Jesús Fernandez Cal, para dicir
que no ano 2012, a través dunha empresa autorizada para levar a cabo a inspección de baixa
tensión se enterou deste regulamento. Di que nesta norma se contempla a obriga de
inspeccións cada 5 anos, o que non se menciona na exposición da moción. Sinala que nese
momento se fixeron esas inspeccións e o ano pasado se volveron a contratar as inspeccións
nos edificios con acceso ao publico. Indica que ao equipo de goberno lle preocupa a
seguridade. Sinala que fai uns meses tivo coñecemento, en relación coa piscina municipal,
tamén da obriga de revisar as instalacións con potencia superior a 5 kw, e se vai facer xa cun
organismo de control autorizado. Conclúe indicando que o técnico municipal considera que a
día de hoxe non reviste perigo o alumeado exterior.
Intervén a Sra. Alcaldesa para darlle a benvida ao concelleiro D. Celestino García Paz,
indicando que non lle deu a benvida ao inicio do pleno e aproveita para darlla agora.
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Cuarto.- Esixencia ás empresas eléctricas subministradoras, do cumprimento do RBT nas liñas aéreas
pousadas sobre fachadas.”
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Repasa a moción, referíndose aos artigos mencionados na mesma, do seguinte xeito:
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-

Procede á lectura do artigo 9 do regulamento. Indica que hai materiais IP44 e IP 45, e
procede a ensinar diversas fotografías, preguntándose se o que amosa cumpre o RBT.
Sinala que as farolas teñen unha tapa abaixo que ten que estar pechada, e nunha das
fotografias ensina como sae unha mangueira con cinta, o que permite a entrada de
auga, indicando que agora xa a retiraron. Engade que en Avda. De Ferrol e en Navia
Castrillón hai moitas, e resalta que neses casos se pon en risco a vida das persoas. Fai
referencia a que hai cousas que as fixo persoal dunha empresa e non persoal do
concello, xa que estaba para o alumeado do Nadal, e pregúntase quen o supervisou.
Refírese tamén con outra fotografía ao cruce das Nogueiras, onde hai un cadro e unha
farola con tres focos. Di que alí colleron un tubo que só se autoriza para meter nas
paredes, e leva así máis dun ano. Indica que está colaborando non criticando. Apunta
tamén deficiencias respecto a outro alumeado, dicindo que para un que hai ben feito,
tamén hai que referirse a él, o da LU862., dende o cruce de Area ata o final. Indica
respecto a éste que hai unhas farolas que non se sabe se están en propiedade privada
ou se está cedida a propiedade, e refírese a uns indicadores, para un aparcadoiro
privado do Restaurante Nito, 5 farolas. Entende que cando o concello puxo o seu
alumeado poñeríao na súa propiedade e non en propiedade privada. Engade que
tamén se alumean camiños que soben a unhas pistas, e di que se poden percibir as
farolas e as pistas detrás, tamén amosa fotografías. Indica tamén que máis abaixo hai
outras onde pon Aparcadoiro privado, Louzao, e engade que logo hai máis edificios
pero xa non hai máis farolas.

-

Procede á lectura do artigo 15. Manifesta que non quere dicir que sexa culpa do
Concello, senón que son as empresas pero que hai que esixirlles que cumpran coa
normativa. Amosa fotografías. Nunha indica que hai unha acometida dun poste na
rotonda, cos fusibles ao aire, e que de alí se fan enganches para festas polo concello.
Amosa outra fotografía onde se percibe outra acometida cun cable solto, nunha
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Intervén D. Luis Manuel García Otero, concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mito,
para dicir que él non soubo o que era unha OCA no 2012, senón que o soubo moito antes, e xa
sabía que se realizaran as inspeccións nos colexios. Respecto á inspección na piscina indícalle
ao Sr. Fernández Cal que antes non o chamaron porque o tiña que facer esa empresa. Sinala
que fai 15 ou 20 anos había cadros de colexios que metían medo, e di que non mencionou as
OCAS na moción porque non procedía.

ACTA DO PLENO

Intervén D. Oscar Lara Gil, concelleiro non adscrito para dicir que está de acordo coa
exposición de motivos da moción de Son Viveiro, e amósase sorprendido pola afirmación de
que non hai riscos no alumeado exterior, entendendo que a cinta aillante arredor dunha caixa
non é o mellor, xa que se estropea. Engade que coñece un concello que ten mortos por este
asunto. Alégrase de que haxa unha OCA que inspeccione, e indica que tamén se agradecería
que se aplicasen outros regulamentos, como o da regulación dos parques infantís, etc
considera bo que houbese un plan de acción para priorizar a seguridade.

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P. D Celestino García Paz para dicir que
agradece todas as mostras de interese a todos os que se interesaron por el. Indica que tanto a
exposición de motivos como o que dixo o delegado de obras está correcto. Sinala que na
exposición de motivos da moción se indica que o obxectivo é a seguridade das persoas, e para
o seu grupo iso é básico. Engade que coñece o alumeado público, con moita extensión e que
cando se instalou se fixo cumprindo coa normativa en cada momento existente, pero que agora
tamén é xusto esixir que se actualice. Considera que isto é unha tarefa difícil, e que canalizar
as liñas de fachadas é complexo, sobre o que se está a facer un esforzo, pero trátase dun
asunto complexo que hai que poñer en marcha.
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-

Procede á lectura do artigo 29. Di que se fai mención á seguridade cidadá, e fala de
casos que se perciben no Casco Antigo de viveiro. Amosa fotografías. A unha delas
denomínaa “tela de araña” e considera que dese case é mellor pensar que se trata dun
cadro de exposición. Pregúntase se o equipo de goberno ten pensado implantar un
plan de soterramento para o Casco Antigo. Tamén se pregunta se se ten previsto que
se subsane o tanto alzado, e indica que hai sentenzas en Concellos importantes de
Madrid onde se sancionou ao concelleiro que os puxo por falta de claridade. Considera
que hai que facer un plan de saneamento e pagar polo que se gaste. Entende que se
segue unha premisa sinxela, que mentres funcione se tire, pero él considera que hai
que evitar que ocorra.

Intervén en representación do Grupo Municipal do PSOE D. Jesús Fernández Cal, para
preguntarlle ao Sr. García Otero se para acceder á acta de concelleiro lle fixeron exame de
integrais múltiples ou ecuacións diferenciais.
Intervén D. Luis Manuel García Otero, concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto,
para dicir que lle manifestou á Secretaria Municipal que non lle pediran informática, xa que don
contrario non se presentaba, e aínda así fai o que pode e máis para entenderse co “xestiona”.
Intervén en representación do Grupo Municipal do PSOE D. Jesús Fernández Cal para
reiterarlle a pregunta ao concelleiro Sr. García Otero sobre se lle pediron coñecementos de
integrais ou ecuacións diferenciáas, ao que éste lle contesta que non, e o Sr. Fernández Cal lle
indica que a él tampouco lle pediron coñecementos de electricidade, que para iso hai técnicos.
Recalca que non ten coñecementos de electricidade, e que para iso hai técnicos no concello
que teñen que dicir se hai algo en mal estado. Sinala que nas obras que se están facendo, por
debaixo do chan, ademáis de separar alcantarillado e augas, tamén se fan as canalizacións
para que as empresas podan canalizar, pero mentres a lei non lles obrigue haberá cables polas
fachadas. Dille ao Sr. García otero que o reta a que lle diga se dende que él está no goberno se
colocou unha soa farola en propiedade privada. Por outra banda considera que pode haber
deficiencias que se podan mellorar, pero tamén hai moitos aspectos que se deben a actos
vandálicos, e o electricista vai arranxando o que pode. Considera que non é posible asegurar
que un rapaz se quere non acceda a unha caixa, por vandalismo, pero indica que o electricista
lle dixo que o que non hai é un perigo real. Dille ao Sr. García Otero que non lle vai entrar ó
trapo. Reitéralle outra vez que o reta a que lle diga se dende o 2007 se puxo alguna soa farola
nun sitio privado. Reitera tamén que non ten porque ter coñecementos de electricidade, e di
que falou das OCAS porque entendeu que se se fala dun regulamento se fala de todo. Alude a
que o Sr. García Otero non lle está tendo respeto hacia a súa intervención e decide non seguir
intervindo.
Intervén D. Oscar Lara Gil, concelleiro non adscrito, para dicir que as tres últimas mortes que
lle constan en farolas foron por contacto directo por derivacións, non por actos vandálicos.
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Procede á lectura do artigo 18.5, dentro do apartado de atraccións e feiras do
regulamento. Sinala que nos distintos eventos que se fan no Concello considera que
non se cumpre co RBT e ensina fotografías. Ensina un cadro do que di que é IPC55,
pero que non ten tapa, que non está ben colocado e chove dentro del. Amosa outra
fotografía do cadro que se atopa na fachada da pescadería, indicando que se trata dun
cadro colgado, sen estar estanco, producindo riscos. Ensina outro que veu indo para a
súa casa e di que se retirou o 15 de xaneiro por persoas alleas ao concello. Engade
que non se pode consentir isto, que hai que cumprir co RBT.
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-

ACTA DO PLENO

vivenda. Ensina outra acometida da que si que saen dous fíos cunhas regletas que non
cumpren. Ensina outra que se atopa a unha altura máis baixa á que chegarían os
nenos. Engade que quere colaborar, para que haxa un pobo o mellor posible.
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Intervén en representación do Grupo Municipal do PSOE, D. Jesús Fernández Cal para dicir
que se refería a que abren as tapas, rouban cables, etc…
Intervén D. Oscar Lara Gil, concelleiro non adscrito, para dicir que entende que a cinta aillante
se poda poñer uns días de forma provisional pero logo debe controlarse esa situación.

Intervén D. Luis Manuel García Otero, concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto,
para dicir que non sabe o que quere que se retire.
Intervén en representación do Grupo Municipal do PSOE D. Jesús Fernández Cal para indicar
que o que se pide é que se saquen os xuízos de valor que figuran na exposición de motivos da
moción, dende onde comeza dicindo “Desde SON VIVEIRO, vimos observando o
incumprimento sistemático...”

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

Intervén en representación do Grupo Municipal do PSOE D. Jesús Fernández Cal para dicirlle
ao Sr. García Otero que se ve irregularidades o que ten que facer é transmitilo e dille que él
como concelleiro ten un teléfono ao que se quere pode chamar para avisar desas
irregularidades, e senón se quere seguir coa festa alá él. Indícalle que se saca da moción os
xuízos de valor votarán a favor, senón absteranse.

ACTA DO PLENO

Intervén D. Luis Manuel García Otero, concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto,
para dicirlle ao Sr. Fernández Cal que creía que tiña a vista ben, que non sabe o que veu,
porque él non lle faltou ao respeto. Refírese a que o Sr. Fernández Cal aludeu a que na moción
non se facía referencia ás OCAS e él quería deixar claro que o omitirá a sabendas. Indícalle
que non di que o concelleiro teña que sabelo, pero sí que ten que ter o control deses técnicos e
reitera que ensinou fotografías. Respecto á afirmación do Sr. Fernandez Cal de que non puxo
ningunha farola en propiedade privada di que non dixo que as puxera él, pero sí que están en
propiedade privada, polo que habería que quitalas, xa que están ahí. Indica que quería saber
quen deu autorización ou concesión para ese aparcadoiro.

Intervén en representación do Grupo Municipal do PSOE D. Jesús Fernández Cal para reiterar
que o que se pide é que se saquen os xuízos de valor, e indica dende onde ata onde. Dende a
parte da exposición de motivos onde se di: “Desde SON VIVEIRO, vimos observando o
incumprimento sistemático...” ata onde di “este Concelleiro, ao tempo que ofrece a súa
colaboración, elévalle ao pleno...”Di que se se sacan votarán a favor e senón absteranse.
Intervén D. Luis Manuel García Otero, concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto,
para dicir que é o que hai que quitar, se toda a exposición da moción. Di que falou con outro
concelleiro sobre a farola que comentou, e di que moita xente tamén veu o problema desas
farolas e se non se arranxou por iso se trae ao pleno.
Intervén en representación do Grupo Municipal do PSOE D. Jesús Fernández Cal para dicir
que repite outra vez o que se pide que se retire, e di de que parte da exposición de motivos ata
que parte pide que se retire.Dende a parte da exposición de motivos onde se di: “Desde SON
VIVEIRO, vimos observando o incumprimento sistemático...” ata onde di “este Concelleiro, ao
tempo que ofrece a súa colaboración, elévalle ao pleno...”
Intervén D. Luis Manuel García Otero, concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto,
para dicir que conste en acta que sí o saca, xa que non vaia ser que porque non o quite pase
algo, e o que lle importa é que se aprobé a moción, e dille ao Sr. Fernandez Cal que quite o
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Intervén D. Luis Manuel García Otero, concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto,
para volver a preguntar que sería o que se pide que se retire.
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que queira, di que lle da igual, que se quite o que queira xa que o que pretende é que o pleno
se comprometa.
Non existindo máis debate procédese á votación da moción, una vez retirada a parte do texto
da exposición de motivos referida, aprobándose por unanimidade, do seguinte xeito:
Primeiro.- Elaboración dun estudo que posibilite un plan de saneamento no alumeado exterior
sobre báculos.
Segundo.- Adecuación das caixas de acometidas á normativa contemplada no RBT.
Terceiro.- Deseño dun plan para darlle servizo eléctrico aos eventos recollidos no artigo 18 do
RBT no seu punto 5.

Vista a moción presentada por D. Luis Manuel García Otero, en representación de SON
VIVEIRO, integrante do Grupo Mixto, que literalmente 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:

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

5.- MOCIÓN DE SON VIVEIRO, INTEGRANTE DO GRUPO MIXTO, RELATIVA Á DEFENSA
DUNHA POLÍTICA AGROFORESTAL AO SERVIZO DA XENTE.

ACTA DO PLENO

Cuarto.- Esixencia ás empresas eléctricas subministradoras, do cumprimento do RBT nas liñas
aéreas pousadas sobre fachadas.

NA DEFENSA DUNHA POLÍTICA AGROFORESTAL AO SERVIZO DA XENTE

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.
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Exposición de motivos:
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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.
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.

PRIMEIRO. Instar á Xunta de Galicia a:

69

-

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.

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

Polo exposto, presentamos a seguinte Proposta de acordo:
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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.

ACTA DO PLENO

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.
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-

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.

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.
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.

SEGUNDO. Dotar, de selo caso, pola Xunta de Galicia ao Concello dun Observatorio Medio Ambiental,
onde se propoña unha política agro-forestal sustentábel e económicamente rendíbel para a sociedade.
TERCEIRO. 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.”

Intervén a Sra. Alcaldesa para dar inicio ao debate, dándolle a palabra ao concelleiro de Son
Viveiro, presentante da moción.
Intervén D. Luis Manuel García Otero, concelleiro de son Viveiro, integrante do Grupo Mixto,
que procede á lectura da moción. Refírese a que tras a xuntanza de portavoces se eliminou o
primeiro punto, e no segundo punto se quedou en modificar a lei, no terceiro aclarar que fose a
Xunta de Galicia a que dotase ao Concello do observatorio e o último punto quedaría como
estaba.
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que no pleno de novembro se propoñía algo que xa se
estaba facendo, e no segundo punto xa daquela se falaba de modificar a lei e non derogala, e
respecto ao observatorio aclarou que sería a Xunta a que o dotase, polo que tal e como queda
agora a moción adianta que votarán a favor.
Intervén en representación do Grupo Municipal do P.P. D. Antonio Bouza Rodil para dicir que
non teñen claro esta moción. Sinala que no punto segundo agora queda que se modifique unha
lei, que foi modificada xa no 2015, polo que case non se lle deu tempo a ver como funcionaba.
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“PRIMEIRO. Instar ao goberno do Estado a modificar 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.
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Visto que, segundo consta na acta da Comisión de Estudo sobre dita moción, de data 2 de
febreiro de 2017, a proposta de moción resulta ser a seguinte:

ACTA DO PLENO

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 extinción 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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Intervén D. Manuel Galdo Dopico, concelleiro non adscrito, para dicir que esa lei non se aplica
en Galicia.
Intervén D. Luis Manuel García Otero, conclleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto
para dicir que leu o acordado na comisión de estudo na que se xuntaron. Di que nela foi o máis
flexible posible para acadar un acordo. Volve a ler como quedou a moción tras esa comisión e
di que se queren rectificar o punto primeiro que o rectifiquen.
Intervén D. Manuel Galdo Dopico, concelleiro non adscrito, para dicir que non sabe
exactamente que se pretende co punto primeiro.
Intervén D. Luis Manuel García Otero, concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto
para dicir que se retira o punto primeiro e se votan o segundo e terceiro todo xunto.
Non existindo máis debate procedese á votación acodándose con 12 votos a favor
correspondentes ao grupo do PSOE, aos 3 concelleiros non adscritos e ao concelleiro de Son
Viveiro e 3 votos en contra correspondentes ao grupo do P.P., a aprobación da moción
presentada por Son Viveiro, segundo o determinado durante o debate, do seguinte xeito:
PRIMEIRO. Dotar, de selo caso, ao Concello dun Observatorio Medio Ambiental, onde se
propoña unha política agro-forestal sustentábel e económicamente rendíbel para a sociedade.
SEGUNDO. 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 extinción 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
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Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que nese pleno de novembro se falaba de modificar esa lei
en vez de derogala.
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Intervén D. Manuel Galdo Dopico, concelleiro non adscrito, para dicir que non estivo no pleno
de novembro. Indica que Galicia ten lei de montes propia, polo que non sabe que dicir sobre o
primeiro punto, xa que é Galicia a que ten as competencias, e faise referencia aos montes en
man común, figura pouco común, que só existe en Galicia, Asturias e Cantabria. Non ten claro
o sentido deste punto. Engade que Galicia ten monte minifundista, cunha superficie media de 5
ferrados, e os montes en man común teñen centos de hectáreas. Respecto ao punto do
observatorio di que está de acordo en que a Xunta de Galicia o cree, pero deixaríao en
sustentable xa que non ve apropiado o de economicamente rendible, considera complexo as
dúas cousas unidas. Respecto ao último punto di que Galicia ten un servizo contra incendios
moi caro e moi pouco efectivo nos casos de extrema necesidade e gastase pouco en
prevención. Di que lle gustaría que se explicase o punto primeiro.

ACTA DO PLENO

Di que este punto non o apoiarán, sendo consecuentes co que di o P.P. en Madrid, xa que
indica que se trata dunha proposta que arrancou do PSOE e Podemos no Senado. Respecto
ao punto referente ao observatorio dirían que sí e respecto ao último punto di que a Xunta
hoxe xa ten as competencias de extinción, outra cousa son as brigadas. E refírese á
intervención da Sra. Alcaldesa no pleno de novembro, onde se sinalaba que se cree que é
necesario un servizo con persoal cualificado, e que en Viveiro este servizo o presta persoal
adicado a estas tarefas todo o ano, polo que o servizo xa existe. Deste xeito consideran que
este punto, se en Viveiro xa se da, non tería sentido. Resume que ao primeiro punto votarían
en contra, o segundo a favor e respecto ao terceiro non ten sentido porque neste Concello o
que se pide xa está acadado.
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convenio as dedicadas exclusivamente á prevención, procurando que ditos medios traballen
durante todo o ano, especialmente nos meses de inverno e primavera.

3ª PARTE:
PARTE DE CONTROL

2.- DACIÓN DE CONTA DAS CIFRAS DE PADRÓN OFICIAIS.
Pola Sra. Alcaldesa dase conta do escrito recibido do INE sobre as cifras de poboación
resultantes da revisión do padrón municipal referidas a 1 de xaneiro de 2017.

Intervén D. Luis Manuel García Otero, concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto,
para dicir que quere facer uso do artigo 91.4 do ROF. Di que o próximo pleno é o 7 de maro, e
trátase dun asunto sobre a muller, sobre a muller traballadora, e a celebración do 8 de marzo,
polo que di que se se presenta para o próximo pleno non daría tempo, xa que sería o 7 de
marzo.
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que igual se celebra antes un pleno extraordinario.
Intervén D. Luis Manuel García Otero, concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto,
para dicir que se trata dun apoio á folga, que trata dos problemas da muller no mundo, e pide 3
puntos.
Intervén a Secretaria Municipal para dicir que procede a votación da urxencia polo Pleno para
decidir sobre a inclusión da moción plantexada por Son Viveiro.
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que se compromete a celebrar un pleno extraordinario sen
cobro de dietas antes do 8 de marzo, e acórdase por unanimidade non aprobar a urxencia
desta moción, para ser tratada nun pleno extraordinario antes do 8 de marzo.
Intervén a Sra. Alcadlesa para preguntarlle ao resto de concelleiros se debido á hora que é,
teñen algún inconvinte en que se lles de resposte por escrito ás súas preguntas e rogos
presentados.
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Non se producen intervencións, dándose por informado o Pleno das Resolucións ditadas pola
Alcaldía.

ACTA DO PLENO

A Sra. Alcaldesa dá 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.

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

1.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA.
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Intervén D. Luis Manuel García Otero, concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto,
para preguntar se tamén se daría resposta por escrito ás preguntas plantexadas por él no pleno
anterior.
Intervén a Sra. Alcaldesa para dicir que sí, que se respostarían todas, ao que todos os
concelleiros presentes aceptan.
A Sra. Alcaldesa fai entrega a esta Secretaria das respostas que se entregarán aos
concelleiros, para que quede constancia das mesmas nesta acta, que se reflicten a
continuación:

“D. Antonio Bouza Rodil, en representación do Grupo Municipal Popular de Viveiro, realiza á Alcaldesa
da Corporación o seguinte ROGO para o próximo Pleno:
Nalgunha outra ocasión, en concreto no pleno do tres de febreiro de 2016, temos solicitado unha maior
dotación lumínica para a zona de Parquemar, en concreto para o lugar onde se atopa o parque infantil e a
pista multideportes.
Nesta ocasión varios veciños desta zona e usuarios destas instalacións se teñen dirixido o noso grupo
para trasladarnos o seu malestar pola escaseza de luz nalgún punto do parque, en concreto no trozo que
que queda despois da pista polideportivo xusto ó lado da caseta de Begasa.

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

ROGOS PRESENTADOS POLO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. EN DATA 23-01-2018 (Nº DE
REXISTRO 2018-E-RC 418):

ACTA DO PLENO

3.- ROGOS E PREGUNTAS. (ENTREGADOS A ESTA SECRETARIA PARA A SÚA
CONSTANCIA EN ACTA, E REMITIDOS POR ESCRITO AOS CONCELLEIROS)

Por estes motivos lle ROGAMOS á Sra. Alcaldesa que a maior brevidade posible se inste un punto de luz
nesta zona sinalada, ó obxecto de garantir a seguridade de veciños e usuarios, e de paso evitar a
impunidade dos que se agochan na escuridade para realizar actividades pouco edificantes”.

Contesta a Sra. Alcaldesa que se terá en conta este rogo e se lle darán as indicacións
oportunas ao Departamento de Obras para que instalen o punto de luz solicitado, en
Parquemar, en canto sexa posible.

ROGOS PRESENTADOS POLO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. EN DATA 06-02-2018 (Nº DE
REXISTRO 2018-E-RC 731):
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Comentannos que a escuridade total debida a falta dun punto de luz neste lugar concreto,propicia que se
observan dende os edificios esceas pouco edificantes e en todo caso, pouco admisibles nunha zona que
o día seguinte será escenario dos xogos de moitos nenas e nenos. Algúns destes veciños sinalan que se
ten dirixido ós responsables municipais en varias ocasión para alertalos deste tema e porlle remedio, sen
que ata o momento se teña adoptado decisión algunha ó respecto.
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“. Antonio J. Bouza Rodil, en representación do Grupo Municipal Popular, realiza á Sra. Alcaldesa da
Corporación, as seguintes preguntas sobre as que desexa oter a correspondente resposta, ben sexa
oural ou por escrito.
Son varias as vivendas que se encontran en mal estado, como consecuencia da súa falta de
mantemento, dentro do Casco Histórico de viveiro.
Así varios veciños da Rúa Rosalída de Castro nos alertaron do lamentable estado que presenta o inmoble
n.º 16 desta rúa, tal e como se pode comprobar nas fotos que adxuntamos. Esta situación preocupa a
estes veciños ante o risco de posibles derrumbes que puideran producirse, xunto con outras
circunstancias insalubres que poden derivarse deste estado tan calamitoso.

PREGUNTAS PRESENTADAS POLO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. EN DATA 20-12-2017 (Nº
DE REXISTRO 2017-E-RC 8069):

“. Antonio J. Bouza Rodil, en representación do Grupo Municipal Popular, realiza á Sra. Alcaldesa da
Corporación, as seguintes preguntas sobre as que desexa obter a correspondente resposta, ben sexa
oral ou por escrito.
Varios veciños dirixíronse o noso grupo para trasladarnos as súas queixas, ante a imposibilidade de
efectuar no servicio de recadación municipal, o pago dunhas multas de circulación impostas pola policía
local.
Como consecuencia disto tiveron que desplazarse a unha entidade bancaria próxima a efectuar dito
pago, coa conseguinte incomodidade que isto lles provocou, ó non poder resolver no Concello un trámite
que en principio non se entende moi ben porque non puideron efectualo en dependencias municipais,
máxime cando xa hai un tempo o Concello mercou un programa informático chamado Aythos -que costou
por enriba de 20.000 €- e qye supostamente era para todo o relacionado coa xestión total das multas,
incluído o cobro das mesmas.
Por estes motivos e polo que lle PREGUNTAMOS á Sra. Alcaldesa:
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Contesta a Sra. Alcaldesa que, en primeiro lugar, con respecto á petición para a mellora da
imaxe do casco e a existencia de vivendas ruinosas, quere facer constar que o Concello xa
leva tempo traballando nesta liña. No pleno de hoxe, aprobouse a ampliación do prazo para
solicitar as subvencións para rehabilitar vivendas no casco e dende o concello, no últimos anos,
leváronse a cabo diversas accións para mellorar a imaxe e servizos do casco histórico, como é
o caso das obras levadas a cabo na Avenida de Cervantes ou na rúa Irmáns Vilar Ponte. Con
respecto ao caso concreto da vivenda referida, o concello é coñecedor da súa situación e
constan informes emitidos tanto pola Policía Local como pola técnica da Oficina de
Rehabilitación do Casco Histórico de Viveiro. Foi incoado expediente de orde de execución,
pero o descoñecemento da identidade dos propietarios está a ralentizar a súa tramitación.
Aínda así por parte do Concello tense actuado sobre os elementos que corrían máis perigo de
desprendemento á vía pública.

ACTA DO PLENO

Por todo o exposto e en aras de salvagardar a seguridade dos veciños próximos a este inmoble, xunto co
apuntado para mellorar a imaxe do noso Casco Histórico, librándoo do impacto visual negativo que supón
a existencia destas construccións ruinosas, e polo que lle ROGAMOS á Sra. Alcaldesa que se adopten as
medidas necesarias para darlle unha pronta solución a esta preocupante situación.”

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

O Casco Histórico debería ser obxecto da máxima atención e o mñáximo coidado por parte do equipo de
ogberno local, ó consitutir un claro sinal de identidade de Viveiro e un recurso primordial para atraer
visitantes e consolidar así unha boa imaxe dun Concello turístico coma o noso.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

1º) Cal é o motivo polo que non se poden satisfacer no servizo de recadación municipal as sancións das
multas de tráfico impostas pola policía local?.
2º) Existe algún problema co programa informático que se mercou para realizar ditos trámites?
3º) En caso afirmativo, cal é e cando pensan solucionalo?
Noutro orden de cousas, tamén nos chegan as queixas de varios veciños que, cando tiveron que ir a
satisfacer distintas taxas municipais á entidade bancaria coa que o Concello ten firmado un convenio para
o pago das mesmas, se atoparon cunha situación curiosa, por chamarlle dalgún xeito, xa que si eran
clientes desa entidade pagaban as taxas sen máis, pero se non o eran tiñan que aboar a maiores do
pago da taxa municipal unha comisión de tres euros, aparte de cubrir unha extensa ficha con todo tipo de
datos persoais. Ante esta situación como pouco discriminatoria e de dubidosa legalidade é polo que lle
PREGUNTAMOS á Sra. Alcaldesa:

PREGUNTAS PRESENTADAS POLO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. EN DATA 19-01-2018 (Nº
DE REXISTRO 2018-E-RC 326):

“Dª. Mª. Cristina Goás Fernández, concejal del Partido Popular de Viveiro, realiza a la Alcaldesa de la
Corporación las siguientes preguntas sobre las que desea obtener en el próximo Pleno, la
correspondiente respuesta, bien sean oral o por escrito.
En El Diario Oficial de Galicia del 8 de enero del 2018, se publica una orden de Vicepresidencia e
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, “las bases reguladoras y se convocan
subvencións para la creación y/o mejora de las
infraestructuras, dotaciones, instalaciones y
equipamientos vinculados a la prestación de servicios municipales, destinados a los Concellos de Galicia
para el año 2018, de forma individual y mediante el sistema de gestión compartida”
La cuantía máxima a subvencionar asciende a 40.000 euros, subvencionando el 80% de la cantidad
solicitada en ese máximo.
Entre varias carencias que existen en el municipio, consideramos que se podría solicitar dicha subvención
para varios fines, entre ellos, la finalización de la Calle Rúa Grande de Celeiro, el riego automático y
aumento de la iluminación del campo Municipal de Cantarrana, la habilitación del Campo de Lavandeiras
para su utilización entre otros del equipo de fútbol Celeiro Club del Mar, etc
Es por ello por lo que le preguntamos a la Sra. Alcaldesa
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Contesta a Sra. Alcaldesa que dende xullo de 2017, coincidindo coa instalación dos novos
equipos informáticos, no Departamento de Recadación só se pode cobrar impostos e taxas que
poden ser contabalizados nas aplicacións coas que traballa neses novos equipos, non sendo
posible cobrar multas, entradas ao casco, fotocopias...
O concello é consciente dos prexuízos e molestias que esta situación pode causar aos
cidadáns e estamos traballando para solventar a situación. Entendemos que este concello,
igual que outras administracións de características similares, debe tender á eliminación dos
cobros en efectivo e estase buscando posibles alternativas nesta liña. Por un lado, mantivemos
reunións con diferentes entidades bancarias para a instalación dunha TPU e para conseguir,
ademais, o acordo con algunha entidade que se comprometa a non cobrar as comisións
bancarias aos veciños que se acheguen ás sucursais para efectuar os pagos e que, deste
xeito, non vexan incrementado o importe das taxas ou sancións a satisfacer. Tamén se está
mirando qué aplicacións ou recursos informáticos permitirían contabilizar as taxas e cobros
que, a día de hoxe, non é posible.

ACTA DO PLENO

1º) Ten pensado levar a cabo algunha actuación ou negociación con esta entidade bancaria para que
deixe de aplicar este criterio diferenciador entre clientes y no clientes?.
2º) Parecelle legal a situación descrita anteriormente na entidade bancaria?.
3º) Hai algún informe da secretaría municipal que avale estas actuacións?.”

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

1º.- Solicitaron dicha subvención?
2º.- En caso afirmativo para que actuación iría destinada
3º.- En caso de no haberla solicitado, cual fue el motivo?”

“En el Pleno del 6 de noviembre del 2014 vista la propuesta del departamento de medio Ambiente, así
como el acuerdo de la Junta de Gbienro Local sobre la contratación de un servicio de recogida urbana de
aceites de concina usados, se acordó por unanimidad la tramitación del expediente de contratación parta
este servicio, incluso nuestro grupo municipal en plenos de los años 2013 y 2014 y en el apartado de
ruegos preguntas le tenía pedido al gobierno local que realizase las gestones necesarias con la empresa
encargada de esta recogida en la Mariña, para así contribuir a la mejora dell Medio Ambiente.
En el Pleno celebrado el día 1 de febrero de 2017, nuestro grupo preguntó en que situación se
encuentran los trámites o gestiones parra la contratación de esta empresa encargada de la recogida de
aceites usados. La Sra. Alcalddesa en este pleno, del día 1 de febrero de 2017 nos contesta que estaba
todo preparado (pliegos y contratación) pero que coincidió con la entrada de Viveiro en la Mancomunidad
y estaba previsto realizarlo por ésta, pero Viveiro aún no esta oficialmente en la Mancomunidad, y por ese
motivo se retrasó el asunto, con el que está ahora el concejal de Obras para resolverlo.
Dado que el pasado 28 de junio de 2007, el Concello de Viveiro ya está oficialmente en la
Mancomunidad, de esto ya hace 7 meses.
Es por ello por lo que preguntamos a la Sra. Alcaldesa:
1.- Que gestones se realizaron, bien por parte de la Sra. Alcaldesa o del Concejal de Obras, ya que este
último era el que estaba llevando este asunto para la contratación del servicio de recogida urbana de
aceites de cocina usados?
2.- En caso de no realizarse ninguna gestión al respecto, a que fue debido no realizar dichas gestiones?”

Contesta a Sra. Alcaldesa que, tal e como se explicou no seu momento, este concello estaba
tramitando o expediente para poder prestar o servizo de recollida de aceite de cociña usado.
Cando nos adherimos á Mancomunidade de Municipios da Mariña Lucense, co fin de optimizar
recursos, decidiuse acollerse á tramitación que se estaba levando a cabo dende a propia
mancomunidade para contratar este servicio de forma conxunta para todos os municipios
asociados. A día de hoxe, o expediente está practicamente rematado, xa se licitou e está
previsto que, en breve, se poida iniciar a prestación do servizo. No caso do noso municipio,
está previsto que inicialmente se instalen 11 contenedores; esta cifra pode aumentarse no caso
de que se constante a súa necesidade.
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“Mª Cristina Goás Fernández, concejal del Partido Popular de Viveiro, realiza a la Alcaldesa la
Corporación las siguientes preguntas sobre las que desea obtener en el próximo Pleno, la
correspondiente respuesta, bien sea de forma oral o por escrito.

ACTA DO PLENO

PREGUNTAS PRESENTADAS POLO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. EN DATA 22-01-2018 (Nº
DE REXISTRO 2018-E-RC 374):

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

Contesta a Sra. Alcaldesa que o prazo para solicitar esta subvención remata mañá. Os
técnicos municipais están preparando toda a documentación para solicitala e as obras que se
pretende executar con esta subvención suporán diversas melloras do Parque Pernas Peón;
será, en concreto, para a reposición da capa de rodadura, para a dotación de disimuladores de
contenedores e e para a instalación de riego automático no parque do estanque dos patos. O
importe total destas obras ascende a 40.000 euros.

EXCMO.CONCELLO
DE
VIVEIRO

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

PREGUNTAS PRESENTADAS POLO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. EN DATA 29-01-2018 (Nº
DE REXISTRO 2018-E-RC 551):
“Antonio J. Bouza Rodil, en representación del Grupo Municipal de Viveiro, realiza a la Sra. Alcaldesa da
Corporación, as seguintes preguntas sobre as que desexa obter no próximo Pleno, a correspondente
resposta, ben sexa oral ou por escrito.
Hai uns días liamos nos medios de comunicación como a Xunta de Galicia destinaba 130.000 € para o
desenrolo de catro cursos de salvamento na provincia, sendo dous os que se celebrarán en Xove, un en
Ribadeo e outro en Lugo.
Son cursos pensados entre outras cousas, para dar resposta ás necesidades que teñen concellos como o
noso para poder dispor no verán de socorristas nos nosos areais. Ademáis de dar a formación necesaria
ós socorristas, permitíndolles obter o certificado de profesionalidade, son gratuitos para todos os que se
inscriban, estando principalmente dirixidos ás persoas sin emprego.
Conocedores de que a Xunta deu resposta ó 100% destas solicitudes de sesión formativas promovidas
polos concellos, dado a falta de socorristas coa que nos encontramos no verán para cubrir este servicio
nas nosas praias e de que supoñen unha oportunidade para persoas desempregadas, e polo que lle
PREGUNTAMOS á Sra. Alcaldesa:
1. Cal foi o motivo para non solicitar ditos cursos de salvamento para o noso Concello ?

Contesta a Sra. Alcaldesa que a Orde do 7 de marzo de 2017 pola que se establecían as bases
reguladoras e se procedía á convocatoria pública de subvencións para a programación de
accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na
Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes aos exercicios 2017 e 2018, en base á que
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Contesta a Sra. Alcaldesa que o Concelleiro de Deportes mantén contacto directo con Cristian
Toro e falou con el, sobre a organización dun recoñecemento por parte do Concello de Viveiro,
en varias ocasións ao longo do ano pasado. A última vez que o chamou foi a finais de verán;
nese momento, Cristian Toro díxolle que estaba a prepararse para unha competición e que se
lle facía totalmente imposible fixar unha data polo momento, quedando en manter o contacto
para buscar unha data no futuro. O Concelleiro de Deportes ten intención de contactar
novamente con el ao longo deste mes para ver se fose posible fixar unha data.

ACTA DO PLENO

“Mª Cristina Goás Fernández, concejal del Partido Popular de Viveiro, realiza a la Sra. Alcaldea de la
Corporación las siguientes preguntas sobre las que desa obtener en el próximo Pleno la correspondiente
respuesta.
En el pleno del día 1 de febrero del 2017, nuestro grupo hace un ruego a la Corporación para el
reconocimiento a Cristian Toro, medalla de Ouro en Río 2016 en k2.
La SRa. Alcaldesa contesta que el gobierno local ya se preocupó en su momento de hacer un
reconocimiento público a Cristian Toro y añade que el Concejal de Deporttes estuvo en contacto con él
para hacerle una recepción, que no pudo realizarse por motivo de su agenda...
Es por ello por lo que preguntamos:
1.- Desde la celebración de este pleno el día 1 de febrero de 2017, se volvió a poner en contacto con
Cristian Toro el concejal de Deprotes, para fijar fecha para hacer una recepción por parte del Concello?
2.- En caso afirmativo, quedó fijada alguna fecha para la realización de dicho acto?
3.- En caso negativo, porque no se volvió a retomar dicho contacto?”

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

PREGUNTAS PRESENTADAS POLO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. EN DATA 29-01-2018 (Nº
DE REXISTRO 2018-E-RC 540):

EXCMO.CONCELLO
DE
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Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

se impartirán os cursos de salvamento referidos, publicouse no DOG do 24 de marzo de 2017.
O prazo para presentar as solicitudes remataba o 24 de abril de 2017. O concello valorou a
posibilidade de solicitar a subvención para impartir un curso de salvamento, pero non chegou a
presentarse por non cumprir os requisitos establecidos con respecto ás instalacións esixidas e
non ser posible, polo prazo establecido para a presentación de solicitudes, tramitar a
homologación correspondente.

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

Contesta a Sra. Alcaldesa que, tras o acordo adoptado no pleno de data 27 de febreiro de
2012 de realizar os trámites necesarios para acordar esta cesión, este concello tramitou o
expediente para ceder ao Xulgado de Viveiro o uso de diferentes locais do inmoble sito en
Alonso Pérez, 50. Ademais do procedemento legalmente establecido para tramitación deste
tipo de expedientes, o concello tamén tivo que tramitar a resolución da cesión outorgada ao
Insalud e á Tesourería Xeral da Seguridade Social nos anos 1988 e 1989 de parte dese mesmo
edificio, que se acordou na sesion plenaria de data 31 de xaneiro de 2013. Unha vez que se
levaron a cabo os trámites necesarios, na sesión plenaria de data 4 de novembro de 2015,
acordouse a cesión de uso gratuíto a favor da Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza para a ampliación dos Xulgados de Viveiro, de diversos locais de titularidade
municipal do inmoble sito na rúa Alonso Pérez, 50, Viveiro, cunha superficie total de 767,52 m2.
Este acordo foi remitido en decembro de 2015 á Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza, estando a día de hoxe á espera de recibir a comunicación corresondente
desa administración para poder formalizar a cesión.

ACTA DO PLENO

No Pleno do 27 de setembro de 2012 acordábase por unanimidade iniciar o expediente para ceder ós
xulgados de viveiro unha serie de locais de titularidade municipal para a súa ampliación. Dado o tempo
transcurrido e que non tivemos ningunha información más ó respecto, e polo que lle PREGUNTAMOS á
Sra. Alcaldesa:
1. Trasladouse oficialmente á Xunta de Galicia o acordo de cesión do edificio dos Xulgados?
2. En caso afirmativo, en que data se fixo?
3. en caso negativo, cal foi o motivo para non envialo?”

“Jaime de lano Vela, en representación del Grupo Municipal de Viveiro, realiza a la Sra. Alcaldesa de la
Corporación, las siguientes preguntas sobre las que desea obtener en el próximo Pleno, la
correspondiente respuesta, bien sea oral o por escrito.
En el pasad pleno del 16 de noviembre nuestro grupo formulaba a la Sra. Alcaldesa una serie de
preguntas sobre el tapdo y destapado de unos vertidos en una finca municipal anexa al punto limpio.
La explicación que se nos daba para no contestarlas era la presunta falta de respeto con las que estaban
formuladas, al considerar la Sra. Alcaldea que estaban realizadas en un tono poco adecuado.
Como uiera que nuestro grupo non lo considera así y queremos saber su respuesta a las mismas es por
lo que nuevamente y con todo el respeto las volvemos a presentar para que nos conteste, y no sólo a
nosotros sino también a todos los vecinos de Viveiro.
Por esta razón le PREGUNTAMOS a la Sra. Alcaldesa:
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?
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PREGUNTAS PRESENTADAS POLO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. EN DATA 29-01-2018 (Nº
DE REXISTRO 2018-E-RC 552):

EXCMO.CONCELLO
DE
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Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982.56.01.28 Fax:982.56.11.47 Correo electrónico:
viveiro@fegamp.es

6.- Concocedores de que al Concello le han abierto dos expedientes por infracciones medio ambientales
a raíz de estos episodios, en qué punto se encuentran dichos expedeintes?
Tendrán repercusión económica para las arcas municipales?
7.- ¿El camión que se utiliza para la recogida de estos residuos tiene la habilitación administrativa
necesaria para el traslado de dichos residuos?
8.- ¿De qué fecha es el primer contrato de la empresa que gestiona el punto limpio? Y ¿de qué fecha es
la autorización definitiva de esta empresa para gestionar los residuos de este tipo?”

Contesta a Sra. Alcaldesa que, tendo en conta que continúan insistindo no mesmo tema, a
pesar de que xa ofreceu a través dos medios de comunicación as explicacións oportunas, vai
responder ás súas preguntas unha a unha, para ver se, dunha vez, isto queda claro.

4. A qué residuos se refire cando pregunta se o concello ten un contrato para a súa xestión?
está a referirse aos residuos dos que estamos a falar, os que apareceron enterrados, que non
sabemos quen depositou naquela finca e que, dende logo, nada teñen que ver co concello. Ou
estase a referir, en xeral, aos residuos que se depositan no Punto Limpo?
En todo caso, para que quede claro, o concello ten un contrato coa empresa Cespa, para a
xestión do Punto Limpo, que é un lugar que se utiliza para almacentamento de residuos.
No Punto Limpo almacénanse os residuos que trasladan ata alí os veciños e mais todos
aqueles que o concello recolle, semanalmente, porta a porta, a través do Departamento de
Obras, que se fai co fin de facilitar esta labor á veciñanza.
CESPA, que é a empresa contratada para a xestión do Punto Limpo e dos residuos alí
depositados, realiza esta labor de forma correcta, sendo supervisada á súa vez por persoal
municipal.
Todos os residuos que se depositan no Punto Limpo (que levan alí os particulares ou que
traslada o concello despois da recollida de trastos semanal) quedan rexistrados nun albarán.
Do mesmo xeito, tamén se rexistran as saídas dos residuos que son entregados aos xestores
autorizados en función da súa categoría, estando o concello, na maioría dos casos, adherido
aos convenios asinados entre a Xunta de Galicia e os diferentes sistemas de xestión. O
concello traballa con 5 xestores autorizados: Utramic, para a recollida de voluminosos; PMA,
para aceites usados, residuos de pinturas, envases contaminados, filtros de aceites e
absorventes; Ofipilas, para a recollida de pilas; Arias y Casabella, para a chatarra; e OFIRAES,
para a recollida de residuos de aparatos eléctricos e electrónicos. É dicir, estas son as
empresas encargadas de xestionar os residuos que entran no Punto Limpo que, como dixen, é
un lugar de almacenaxe, xestionado por CESPA.
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3. Como o concello non deu a orde de tapalos, esa acción non tivo ningún coste para as arcas
municipais. O que si fixo o concello, en canto tivo coñecemento da existencia de residuos
enterrados no terreo anexo ao Punto Limpo, foi contratar os servizos dunha empresa que conta
coas autorizacións necesarias para desenterralos, clasificalos e trasladalos aos xestores
autorizados cos que traballa o concello; o importe por estes traballos ascendeu ao importe de
6.745,24 euros.

ACTA DO PLENO

2. Consecuentemente, tampouco sabe quen os tapou; por suposto, non foi ningún empregado
municipal.
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1. Non sabe quen deu a orde de tapar os residuos que había na parcela anexa ao punto limpo,
pero, dende logo, non foi ninguén deste equipo de goberno.
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5. Novamente, é imposible entender a qué se refire, a qué residuos e a qué empresa: aos que
apareceron, aos que se depositan no Punto, a CESPA, ás empresas xestoras...
Se fai referencia aos residuos que apareceron enterrados, estes foron destapados, clasificados,
rexistrados de entrada no Punto Limpo e enviados aos xestores autorizados cos que o concello
ten os correspondentes contratos ou convenios. Como xa dixen, a empresa CESPA, como
concesionaria do Punto Limpo, almacena, non xestiona os residuos.
6. A día de hoxe ao Concello de Viveiro non se lle ten incoado ningún expediente polos
residuos aparecidos na parcela anexa ao Punto Limpo.

PREGUNTAS PRESENTADAS POLO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. EN DATA 06-02-2018 (Nº
DE REXISTRO 2018-E-RC 730):
“Antonio J. Bouza Rodil,, en representación del Grupo Municipal de Viveiro, realiza a la Sra. Alcaldesa da
Corporación, as seguintes preguntas sobre as que desexa obter no próximo Pleno, a correspondente
resposta, ben sexa oral ou por escrito.
O 23 de xaneiro, o Sr. Concelleiro de Medio Ambiente advertía nos medios dunha importante plaga de
procesionaria no parque Pernas Peón de Ciovas, en concreto nunha zona de piñeiros situada fronte o
camping. Poñía sobre aviso das graves consecuencias que o contacto con estas orugas podía ocasionar
tanto ós cans, coma ós nenos que habitualmente acuden a disfrutar do parque.
Non cabe ningunha dúbida da conveniencia de informar desta circunstancia ós usuarios do parque, pero
tamén resulta recomendable adoptar algún tipo de solución para controlar dita plaga e máxime cando
entraña riscos para a saúde das persoas. Por este motivo lle PREGUNTAMOS á Sra. Alcaldesa:
1- Adoptaronse algún tipo de medidas para darlle solución a esta importante plaga de procesionaria?
2- En caso afirmativo, en que consistiron ditas medidas?
3- En caso negativo por que non se fixo nada ó respecto?
4- Teñen pensado facer algo no futuro para atallar esta plaga?”

Contesta a Sra. Alcalcesa que, aínda que é mellor prevenir, pode asegurar que na zona de
xogos para nenos non hai procesionaria. Unha vez que a procesionaria toma o pinar, a súa
eliminación, ademais de ser moi difícil, supón unha estrita dedicación que pode durar anos. O
oficial xardiñeiro do concello recorda a procesionaria no pinar do parque Pernas Peón dende
hai uns trinta anos. Esta é responsable, en gran medida, dun importante número de pinos
secos. O remedio máis drástico para a eliminación da plaga, segundo expertos de Medio Rural,
é cortar as árbores máis afectadas. Existen diversos medios para minimizar a plaga en
cuestión. Hai anos, coincidindo con outra plaga importante de procesionaria, optouse por tirar
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8. O contrato con CESPA, concesionaria de xestión de Punto Limpo, é de data 1 de febreiro de
2003 e a autorización desta empresa para a xestión de puntos de almacenaxe de residuos é de
data 12 de abril de 2011.
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En todo caso, a empresa que se encargou de desenterrar, clasificar e trasladar os residuos
aparecidos nesa finca conta con todas as autorizacións pertinentes, tanto de transportista de
residuos como de xestor.
Se se refiren ao camión municipal no que se fai a recollida de enseres, a día de hoxe, por ser
un transporte realizado polo propio concello, a Consellería de Medio Ambiente non esixe que o
concello figure rexistrado como transportista de residuos.

ACTA DO PLENO

7. Qué camión? o que trasladou os residuos que apareceron na parcela anexa ao punto limpo
ou o camión no que o concello realiza a recollida de trastos. Que residuos?
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os bolsones ao chan, recollelos e queimalos. De momento, estamos recollendo aqueles
individuos que xa baixaron ao chan para enterrarse.

Contesta a Sra, Alcaldesa que hai tempo que o Concelleiro de Obras deu as ordes oportunas
para que se foran anclando, segundo fose posible, os contenedores de lixo que aínda non tiñan
suxeición. A día de hoxe colocáronse moitos anclaxes, pero somos conscientes de que queda
un número grande de contedores que aínda non teñen suxeición. O número de contenedores
existentes en todo o municipio é elevado e esta é unha labor que se vai realizando, por parte
do Departamento de Obras, cando outras actividades llo permiten.

Número: 2018-0001 Data: 15/02/2018

O Grupo Municipal de SON VIVEIRO, a través do seu Concelleiro Luis Manuel García Otero, presenta
para a súa inclusión na Orde do día do vindeiro Pleno do Concello de Viveiro o seguinte ROGO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Coa chegada dos primeiros ventos fortes gran parte ds colectores de lixo do nos municipio que se atopan
sen suxeición que impida o seu desprendemento obstaculizaron en distintos lugares a circulación na
estrada co conseguinte risco de danos a vehículos e persoas.
Por iso,
Solicitamos, tal e como fixemos pro primeira vez en outubro de 2015, que se faga inventario dos
colectores que están sen ancoraxe de suxeición e se proceda á instalación da mesma por parte do
persoal municipal á maior dilixencia posible”

ACTA DO PLENO

ROGOS PRESENTADOS POR SON VIVEIRO, INTEGRANTE DO GRUPO MIXTO EN DATA
20-12-2017 (Nº DE REXISTRO 2017-E-RC 8073):

“O Grupo Municipal de SON VIVEIRO, a través do seu Concelleiro Luis Manuel García Otero, presenta
para a súa inclusión na Orde do día do vindeiro Pleno do Concello de Viveiro ás seguintes PREGUNTAS:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
Desde a modificación do contrato de concesión do servizo público de recollida e transporte de residuos
sólidos urbanos e limpeza dos espazos publicos no termo municipal de Viveiro subscrito coa empresa
CESPA S.A. é persoal dependente do Concello quen efectúa a recollida de mobles e aparellos.
Actualmente, a chamada Brigada Verde que se ocupa desa recollida e posterior traslado ao punto limpo
recolle tamén unha gran variedade de cartón que traslada á nave que Industrias Varias Reunidas
(INVARE S.L.) ten na parroquia de Magazos, aínda que debera ser CESPA S.A quen se fixera cargo da
recollida do papel e do cartón, tal e como figura en tal contrato.
É por iso que formulamos as seguintes preguntas:
1) Que contra prestacións recibe o Concello por efectuar un servizo que compete a CESPA?
2) Cando ten previsto a Sra. Alcaldesa dotar dun vehículo axeitado á citada Brigada Verde, a cal,
para efectuar os servizos citados, leva dezaseis meses utilizando unha pequena camioneta que
non cubre as necesidades requeridas xa que non posúe grúa nin basculante? Isto poría fin ao
desorbitante custo do aluguer de 1.400 € mensuauis (16.800 € anuais), unha cantidade que

81

Cod. Validación: 45CPH3NMMRQ3J6ZS75P2E6PHF | Corrección: http://viveiro.sedelectronica.es/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 81 a 83

PREGUNTAS PRESENTADOS POR SON VIVEIRO, INTEGRANTE DO GRUPO MIXTO EN
DATA 20-12-2017 (Nº DE REXISTRO 2017-E-RC 8072):
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PREGUNTAS FORMULADAS POR SON VIVEIRO DE FORMA ORAL NA SESIÓN
PLENARIA DE DATA 7 DE DECEMBRO DE 2017.

Contesta a Sra. Alcaldesa que, despois de consultar cos diferentes departamentos municipais
sobre as preguntas realizadas por Son Viveiro no pleno anterior, adxunta un plano e indica que:
- Todas as actuacións ás que fai referencia se encontran tal como pode apreciar no presente
plano dentro da delimitación do paseo marítimo de Viveiro, que forma parte integramente do
Dominio Público Marítimo Terrestre, non en dominio público municipal.
- Dado que todas as actuacións se encontran dentro da delimitación de Costas e ao tratarse a
parcela á que se refire, dunha concesión administrativa, tanto os accesos como a delimitación
de dita parcela é determinada e controlada por Costas.
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Contesta a Sra. Alcaldesa que en Viveiro realízanse dúas recollidas de papel-cartón
diferenciadas: por un lado, a recollida en iglús ou contedores, que realiza CESPA, tal e como
está reflexado no seu contrato; e, por outra banda, a recollida porta a porta do cartón comercial,
que realiza o persoal municipal do Departamento de Obras dúas veces á semana, intentando
facilitar a vida aos cidadáns e mellorar o medio ambiente.
Seguindo as directrices marcadas polo Convenio Marco asinado entre a Comunidade
Autónoma de Galicia e Ecoembes (ao que Viveiro se adheriu o 30 de xuño de 2000), que ten
por obxecto contribuír ao cumprimento da lexislación e planificación en materia de residuos de
envases (incluíndo o papel-cartón), tanto Cespa como este concello entregan o papel-cartón
recuperado a un xestor autorizado, neste caso ao xestor con número de rexistro
SC-I-NP-XV-00228, que ten as súas instalacións en Magazos. Unha vez entregado, esa
empresa emite unha certificación mensual da cantidade de papel-cartón recuperado, cantidade
que serve para que os servizos económicos municipais, sempre seguindo as directrices
marcadas polo Convenio Marco, facturen a Ecoembes polo papel-cartón recuperado; en 2017,
por exemplo, facturáronse 9.879,83 € pola recollida en iglú e 4.235,04 € pola recollida porta a
porta. Polo que respecta ao camión co que se realiza a recollida de papel-cartón porta a porta,
cómpre indicar que se trata dun vehículo alugado polo Concello de Viveiro que usan as
Brigadas de Obras e Xardíns para todas as labores que estes departamentos realizan e que,
polo tanto, non se usa exclusivamente para a recollida de papel-cartón como dá a entender
Son Viveiro. O concello alugou ese camión despois de iniciar, en 2016, un expediente de
contratación para a adquisición dun vehículo, que non puido levarse a cabo por non terse
presentado ningunha oferta. Cómpre explicar, neste sentido, que o concello enviou invitacións a
catro empresas e como non se presentou ningunha oferta, volveron a enviarse invitacións a
oito empresas máis, obtendo o mesmo resultado. Ante esta circunstancia o concello decidiu
alugar o camión ao que se fai referencia. O gasto para a adquisición dese vehículo vai
presupostarse, tamén, nos orzamentos de 2018 co fin de iniciar un novo expediente de
contratación. Polo tanto, o Concello de Viveiro realiza de forma correcta a xestión dos residuos
de papel e cartón; Cespa recolle o papel-cartón depositado nos iglús e a brigada de obras
recólleo, dúas veces a semana, porta a porta; o material recollido entrégase a un xestor
autorizado e o camión que o concello ten alugado non se emprega de forma exclusiva para
este fin.

ACTA DO PLENO

evidencia a incapacidade do Goberno municipal para unha eficaz xestión dos recursos
municipais”
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Esta situación xérase ademais no Porto de Celeiro, no porto de Viveiro, no porto deportivo e
nos distintos paseos marítimos existentes no concello de Viveiro, onde as diferentes
administracións son as que teñen as competencias de autorización, control, vixiancia e sanción.
- Referente á seguridade do paso de peóns próximo á zona obxecto da pregunta, pregúntolle
¿Que vado de acceso a garaxe non atravesa por unha beirarrúa municipal peonil, confluíndo
vehículos e peóns?
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(DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE Á MARXE)
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E non habendo máis asuntos que tratar, por parte da Sra. Alcaldesa levántase a sesión, sendo
as 23.20 do día 7 de febreiro de 2018, extendéndose a presente acta, da que eu, como
Secretaria, dou fe.

